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  ن كنونيداري و بحراهاي سرمايهبحران
  لئو پانيچ
  سام گيندين

  
آغاز  2007قبل از اين كه بحران جاري در اوت سال  ،سال پيش 150به طور دقيق 

و بحراني را به وجود  ،، شركت بيمه عمر اوهايو در نيويورك دچار ورشكستگي شدشود
معروف شد. هنگامي كه اين بحران با سرعت به  "1857-8بحران بزرگ "آورد كه به 

يك برآمد وقوع انداز مشچاز "، كارل ماركس ي مالي اروپا سرايت كرددهمراكز عم
-اشاره مي ه. ميشائيل كراتك"مدبه هيجان آ خشنود بود وانقالبي ديگر در قاره اروپا 

بيني كرده پيش 1850 تر دربحران به طور دقيق همان گونه كه ماركس پيش"كند كه 
و خود اين بحران سبب شد كه ماركس . "مالي در نيويورك آغاز شداز بخش  ،بود

هاي گروندريسه كه در حال كار براي يادداشترا  "ي مطالعات خودمقياس و دامنه"
 اولين بحران اقتصادي كه تمام مناطق جهان را"روي آن بود گسترش دهد، و به 

يز بپردازد. ماركس و انگلس در مكاتبات خود توافق داشتند كه ن "دادقرار  تاثيرتحت
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بحران مالي  و، "ر استتدتر و شديديگر بزرگ هايبحران در مقايسه باين بحران ا"
ي رشد و سلطه بنيانبحران واقعي يعني بحران صنعتي است كه  يپردهصرفا پيش"

انگلس به ماركس نوشت:  1857). در اكتبر 1("دهدبريتانيا را تحت تاثير قرار مي
ني باقي خواهد ماند... حاال براي ما شانسي بحران امريكا عالي است و براي مدت طوال"

 رسد و به يك معناما گفتيم: زمان ما فرا مي 1848... در ". و دو هفته بعد "وجود دارد
اين واقعه به طور كامل رخ خواهد داد و  ،اين اتفاق رخ داده است، اما اين بار اكنون
  )2.("است مطرح مرگ و زندگي يمساله

در حال از بين رفتن بود،  1858پيدا كرد و در نيمه  هنگامي كه بحران كاهش
نكرد.  رفت تحول پيداونه كه انتظار ميگماركس تالش كرد دريابد كه چرا اوضاع آن 

عمدتا به علت كاهش ارزش سريع  ،ه اين نتيجه رسيد كه بهبود نسبتا سريعاو ب
ختار صادرات از يع و عمده در ساسرمايه به مقياس وسيع و تغيير به همان اندازه سر

پا به مستعمرات رخ داده است. و اين امر به خصوص براي صنايع انگليس صادق ورا
براي  را فرصتي د. اين امركرايفا ميي جهاني نقش مركزي انباشت سرمايه دراست كه 

حالي كه بازتوليد تضادها همان  رد ،دفراهم كرداري پوياي سرمايه ي مجدد ورشد
ها هايي منجر شد كه در آنوندريسه نوشت مجددا به بحرانگونه كه ماركس در گر

آن را به  ،كارها و نابودي بخش وسيعي از سرمايه به شكل خشن متعليق پولي تما"
ي خود به توانست بدون اقدام به خودكشي از نيروي مولدهاي بازگرداند كه مينقطه

تند در سطح شگز ميطور كامل استفاده كند. اما اين فجايعي كه به طور منظم با
. "شوديها منجر مز آنآميكه سرانجام به سرنگوني قهر ،شدندباالتري تكرار مي

رود با تضاد پيش مي ي است كهحركت"داريايهكند كه توليد سرمماركس يادآوري مي
  )3( ."شوندآيد كه دوباره فرانهاده ميته بر اين تضادها فايق ميسو به طور پيو
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بحران مالي بزرگ  -ك قرن كامل قبل از رخ دادن بحران كنونيي -پنجاه سال بعد
و  در پي داشت را كه ورشكستگي بازار بورس دهم در وال استريت شروع ش باز 1907

لص كاهش يازده درصد توليد ناخا و همين طور ؛ها شدموجب هجوم مردم به بانك
ران شديد مالي و مجددا و به سرعت به يك بح و .را به دنبال داشت ملي در امريكا

). اما چون اين 4("ه استنبود آنطوالني شاهد  پا براي مدتوربانكي تبديل شد كه ا
ي ماده ،بحران يه ماركسيسم پيراموننظربراي  ،بود 1857-9تر از بحران بحران كوتاه

 1870داري در اواسط كه از زمان اولين ركود بزرگ سرمايه ايخامي فراهم نكرد؛ نظريه
داري ي توليد سرمايهسقوط شيوه"درباره آن نوشت:  1884بود. و انگلس در  رايج شده
  )5(."افتداتفاق مي دارد امروزه در برابر چشمان ما كه ، امريناپذير استاجتناب

داري در هاي سرمايهي عام در مورد بحرانيك نظريه ارائه براي هاتالش ماركسيست
ي توليد هاي عميقي در حوزهاي كه بحراننهاواخر قرن نوزده شدت يافت، در يك زمي

. داري براي انباشت همراه بودرخ داد، بر اساس تضادهايي كه با تالش دايمي سرمايه
-گاهي اصالح مي ،كرد كه چرا مازاد انباشتها اين پرسش را مطرح مياما اين تالش

افزايش ، مبتني بر ماركس با گرايش نرخ سود به كاهششود و گاهي نه. برخورد 
جدا از  كرد. امااي پاسخ به اين پرسش را فراهم ميتركيب ارگانيگ سرمايه، تا اندازه

-خنثيهاي گرايش"يك مشكل مفهومي و اساسي حول و حوش  ،مباحث تجربي

همان گونه كه  كنندهخنثيهاي كاهش قهري] وجود دارد. اين گرايشعليه [ "كننده
گرايش نرخ سود به كاهش هميشه خود را دهند كه چرا گفت توضيح ميماركس مي
ي غالبا ذات پويا كنندهخنثيهاي اين گرايش دهد. مشكل در اين است كهنشان نمي

آوري و تر استثمار طبقاتي، رشد فند، يعني نرخ بيشندهداري را تشكيل نميسرمايه
تدارك و نوآوري در  ،الملليرش توسعه بينرهاي جديد، گستاهور بازاي جديد، ظكااله
  گوييم.از اشكال گوناگون دخالت دولت سخني نمي -اعتبار
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هر  ،ري از توانايي برخوردار استت نظكاهش از لحاظ قطعي نرخ سود بهگرايش 
قانون  ي ماترياليسم تاريخي فاقد آن است. غالبا ارائه آن به عنوانكه در عرصهچند 

مكانيكي است. پذيرش  ،آنو ماترياليسم  ،اقتصادي به غيرتاريخي بودن گرايش دارد
حداقل بين اولين ركود  ،نرخ سود به كاهش شدهد كه چرا گراياين مطلب نشان مي
 1920ي تري كه در پايان دههپايان يافت و ركود بزرگ 1890ي بزرگ كه اواسط دهه

). 6("ت قرار گرفت و يا انكار شدلپردازان ماركسيسم مورد غفاز طرف نظريه"آغاز شد 
اي كنندهتعيين عامل"ي جديدداري از اولين ركود و ورود آن به مرحلهايهبقاي سرم

ريوال در آن الب). ارزيابي 7( "پايان قرن خود را نشان داددر بود كه  در ماركسيسم
اميدهاي "دهد: ضعف نظرات مكانيكي از فروپاشي را به خوبي نشان مي ،زمان

پنتوانسته است در برابر مقاومت  ،چند سال گذشته رانرژي، زودرس و جان سخت
  )8.("اقتصادي و فراست ابتكار سياسي دوام يابد تمناسبا

باور گرايي تكاملتجديدنظربه رشد  90ي اقتصادي دهه اما هر چند كه رونق
گز از مباحث ماركسيستي ، زبان بحران و سقوط هرسوسيال دموكراسي كمك كرد

 ول رخت بر نبست.اقبل از جنگ جهاني 

جنگ مخرب منجر  هماركسيسم نظريه رقابت بين امپرياليستي را كه ب ،دوره در اين
م اوگويي بر انتظاري مبتني بود كه تداين پيش .تدوين كردگويانه شود پيشمي

-سازي ميهعمرمحرك صدور سرمايه و مست ،در برابر انباشت داخلي را هامحدوديت

ي آخر قرن نوزدهم شده در دهه انيسرمايه جه پراكنده يكه در واقع روند دانست،
  ود.ب

كالسيك  يرسالهر يپردازان ماركسيست تحت تاثاكنون روشن شده است كه نظريه 
 .بود انتشار يافته 1902در  كه قرار داشتند "امپرياليسم، يك بررسي"عنوان  زير

 ، اماكردطلبانه را رد ميهاي تجديد توزيع اصالحقداما در عين حال كه هابسون
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گويي در واقع نوعي پيشكه ؛ نبودكم مصرفي داخلي  چيزي جز حل ي اوامهبرن
ت كه ه است اين اسدچيزي كه كمتر شناخته ش .رفتبه شمار ميديدگاه كينز 

قتصاددان امريكايي بود كه در آستانه ركود عميق اوايل اهابسون خود تحت تاثير آثار 
فردريك جاكسون ترنر بهره   ي"ابسته شدن مرزهاي امريك"تز و نظرات  از 1890دهه 
بازار داخلي ديگر قادر به حفظ ظرفيت  بر اين امر استوار بود كه ي كهتزجست، مي

داث ثابت كرد كه وبه زودي سير ح). 9( هاي تازه ظهور كرده نيستمولد شركت
ركود امريكا به پايان رسيد، رشد بازار  1898خطا بوده است. در  تها به شدادعاي آن

بسته شدن "از ميزان صادرات به مراتب افزايش يافت. هنگامي كه ترنر تز داخلي
مرزها اشباع شده  خارج از]در [بازار احتماالرا مطرح كرد، در واقع  "مرزهاي امريكا

  )10ند.(ل اوليه خود قرار داشتحانباشت داخلي هنوز در مرا در حالي كه ،دبو
-ها به طور جدي رشد سرمايهنه تناركسيستي بحران در آن زمان پردازان منظريه 

مدت ر توان درازتبلكه به طور عمده ،تعبير و تفسير كرده بودند دداري در امريكا را ب
داري كم سرمايه كنندهرهبري هايبراي مصرف داخلي و انباشت را در چارچوب دولت

هاي اثير سازمانها در ارزيابي تاي مربوط به ناتواني آنها داده بودند. اين امر تا اندازهب
بود. اما  "ق پرولتاريالفقر مط"سياسي و صنعتي طبقه كارگر در بي اعتبار كردن تز 

 را به دولتكه اي نظريهعدم تكامل نظريه دولت نيز در آن موثر بود،  ،عالوه بر اين
ي امپرياليستي و اش را در پيوند با مداخلهداد و استقالل نسبيابزار سرمايه تقليل مي

 گننظير هيلفردي پردازانيتر در بين نظريهگرفت. اين كمبود بيشي ناديده ميداخل
وش خوردن صنعت و بخش جالزامات تمركز و تراكم سرمايه و وجود داشت كه از 

را مطرح هاي كم مصرفي ه گرايشكبرخالف روزا لوكزامبورگ  ،كردمالي حركت مي
استفاده از  و ،رقابت محدود در داخلاين وضع به  كردند كهها استدالل مي. آنكردمي
نه تنها صدور  اين امر .انجامدمي ت براي حمايت تهاجمي جهت گسترش در خارجلدو
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نيز  داري راهاي پيشرفته سرمايهبلكه رقابت بين دولت ،آوردسرمايه را به وجود مي
    فاجعه و رقابت بين امپرياليستي. جز چيزي نيستي نهايي نتيجه -كندسياسي مي

هاي پيشرفته همين طور كه در اين مقاله بحث كرديم نفوذ و ادغام ساير دولت
يمي ، نظريه قدداري توسط دولت امپرياليستي امريكا در نيمه دوم قرن بيستسرمايه

زمان تبديل كرده هم -اي ناتر به نظريهرقابت بين امپرياليستي را هر چه بيش
از  ،داري قبل از جنگ جهاني اولراي سرمايهكاربرد اين نظريه ب در) و حتي 11است(

-مي ز اسمساله نيز ي مالييك سو اقتصاد سياسي كم مصرفي و از سوي ديگر سرمايه

گرايانه بود، و توضيح گسترش تقليل ،در اين نظريهداري درك از دولت سرمايهشود؛ 
آميز بود كه . اين مساله طنزشدداد ميقلم جزيي امري امپرياليستي در بهترين حالت

ي رشد آلمان تا اين آميز از شيوهرغم تعميم اشتباهاثر هيلفردينگ علي "سرمايه مالي"
استنتاج قوانين عام درباره "پذيرد كه حد در آن زمان اثرگذار شد. اين اثر در واقع مي

ي خاص ديدهها در يك كشور واحد... يا از پها از تاريخ بحرانتغيير خصوصيات بحران
تواند كامال تصادفي باشد داري كه ميي خاص از سرمايهط به يك مرحلهمربو

  )12.("غيرممكن است

ها در نظريات بحران ماركسيسم كالسيك تا امروز بسياري از اين محدوديت
ن خود اگر يسداري در مراحل پدارد كه سرمايهپابرجاست. و اين درك را زنده نگه مي

يك گرايش نظري  1930ر دارد. از زمان بحران بزرگ چه نه كامال در مرحله نهايي قرا
كند كه نتايج آن دايما توسط عواملي مثل بر دوام بحران مازاد انباشت پافشاري مي
برخالف نظري است كه ماركس  افتد. اينجنگ، هدر دادن و حباب به تاخير مي

د ويمي وجهاي دابحران"به آن دست يافته بود، كه  1857-9بالفاصله بعد از بحران 
هاي جديدي را به وجود داري مكررا بحران، هر چند كه اصرار دارد كه سرمايه"ندارد
 يشوند، پرسشبدل مي "عطفينقطه "ها به ). در واقع تا جايي كه بحران13آورد(مي
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بستي كه به خصوص با توجه به بن .شودها مطرح ميبسيار مهم براي ماركسيست
آيا اين بحران همان گونه كه  بود.در برابر چپ قرار داده  اولين بحران قرن بيست و يك

  كنند به نقطه عطفي بدل خواهد شد؟ها فكر ميبحران در خصوصها چپ
معموال براي اشاره به گسست در روند انباشت سرمايه و رشد  "بحران"اصطالح 

- يا از طريق خود ها. اما تا جايي كه غالب اين گسسترودمي اقتصادي به كار
)، و يا كاهش عمق و مدت "اضافي"ي اصالحي(مثال از طريق كاهش ارزش سرمايه

 اهاهميت اجتماعي آن ،گيردها از طريق دخالت دولت(مثال تحريك مالي)، انجام ميآن
و  دهندرخ نميسادگي هايي بهتر اين است كه چنين گسستي مهممحدود است. نكته

كنند. بنابراين الزم است كه نه تري پيدا مييععاد بسيار وسبند، بلكه اشوبرطرف نمي
دهند، بلكه چرا برخي از ها رخ ميتنها اين پرسش را مطرح كنيم كه چرا اين بحران

مانند و با عدم اطمينان ها مشخص و متمايز اند: چرا براي مدت طوالني باقي ميبحران
اي را سبب ل مالحظهاجتماعي قاب –اقتصادي مداوم همراه اند، و تغييرات اقتصادي 

  شوند.مي
-دهد، بحران ساختاري ناميده ميتر رخ ميكمتر است اما عميقاين نوع اخير كه 

شود و براي نظريه ماركسيستي حايز اهميت است. سه نوع از اين نوع بحران جدا از 
داري مدرن قابل تشخيص است: ي تقريبا يك نسل در سرمايهيك ديگر با فاصله

ي دهه "ركود بزرگ" دومين مربوط به ربع آخر قرن نوزدهم، "زرگركود ب"اولين
كه يك دهه به طول انجاميد. بحران  1970ي دهه "ركود تورمي" سومين ، و1930

كه احتماال آن را به چهارمين بحران  هاي بسياري استي ويژگيكنوني نشان دهنده
ها را تمام اين بحرانكند كند. ضعف يك نظريه عمومي كه تالش ميساختاري بدل مي

شود. همان طور كه طول مسير مي يهادر بر بگيرد باعث اغتشاش در بسياري از نشانه
  ديويد هاروي هشدار داده است:
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طور كه گيري بحران وجود ندارد، همانداري نظريه واحدي براي شكلدر سرمايه"
آورد. در وجود مي يك سلسله از موانع امكانات متعددي براي انواع متفاوت بحران به

ي نوع معيني از بحران بيانجامد، تواند به غلبهشرايط مي ،ي تاريخي معينيك لحظه
هاي توانند با هم تركيب شوند و در مواردي گرايشاما در موارد ديگر اشكال متعدد مي

يك) يا از حيث زماني هاي ژئوپوليتك و ژئو اكونومزا از نظر مكاني (به بحرانبحران
  )14( ."شوندمنتقل  هاي مالي)ر بحران(نظي

اين به معناي بازگشت به توصيفي التقاطي از آن لحظات تاريخي نيست كه به 
پذيرش اين نكته است كه رشد د. اين صرفا به معناي شوعنوان بحران ناميده مي

ي آن وابسته به زا است، زايش، خصلت و نتيجهداري روندي متناقض و بحرانيهسرما
  و بايد با ابزار ماترياليسم تاريخي مورد بررسي قرار گيرد. ،تاريخي است شرايط

اي از داري با روايت زنجيرهالبته ما بايد محتاط باشيم كه به قرائت تاريخ سرمايه
ها حايز اهميت اند، اما صرفا لحظاتي در تكامل ها در نغلطيم. هر چند بحرانبحران
 "نقاط عطف"هاي ساختاري د. در حالي كه بحرانرونداري جهاني به شمار ميسرمايه

دهند. اين درك را نبايد بيش از حد بسط داد به شكلي كه تنها معيني را نشان مي
   د. هر چند تمركز و تراكم سرمايه طي بحرانداري انها محرك رشد سرمايهبحران

از موج شتاب گرفت، اما در واقع حركت آن از قبل شروع شده بود و بعد  96-1873
ها ي، مدتيستآوري فوردادامه پيدا كرد. رشد فن ،ها در آغاز قرن بيستبزرگ ادغام

گيري بود و در جريان ركود بزرگ صرفا سرعت در حال شكل 1930قبل از بحران 
ي امريكا بعد از جنگ دوم ي نئوليبرال به پروژهي دورهتري پيدا كرد. ريشهبيش

ي چند هاداري جهاني و برآمد شركتاي ايجاد سرمايهاي برگردد، پروژهجهاني برمي
  .1960و  1950ي مليتي و رشد مالي شدن طي دهه
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ختاري كه خواهان اجتناب از هاي سامناسب از بحران ياولين شرط الزم براي  درك
هاي مربوط به طدن به انكشاف مكانيكي قوانين اقتصادي باشد بايد واقعيتدرغلي

سود و مزد، اعتبار و نرخ بهره، تجارت و  -را داعمومي اقتص رايط انباشت و وضعيتش
ي تاريخي، هيكربندي طبقه و دولت در شرايط ويژدر پيوند با پ -جريان سرمايه و غيره
 :سال قبل بيان كرده است 40. همان طور كه اريگي به خوبي دوقوع بحران قرار ده

هاي معين ها در دورهوند؛ آنرها حوادثي از لحاظ تاريخي مشخص به شمار ميبحران"
و بايد در چارچوب مختصات طبقاتي و نهادي آن  افتندداري اتفاق ميرشد سرمايه
-گون پويايي سرمايها). تحليل اريگي مبتني بر اشكال گون15("پردازي شونددوره نظريه

ي دارسرمايه"اواخر قرن نوزده و گذار به  "داري عمدتا رقابتيسرمايه"داري در دوران
امر در  يكاهش رد. اين نظريه تا آن جا كه متضمنقرن بيست قرار دا "عمدتا انحصاري

رود. چون شود به راه خطا ميها ميفراسوي محدود كردن رقابت بر سر قيمت ،رقابت
المللي انتقال اي و بيناي به سطح قارهتراكم سرمايه، رقابت را از سطح محلي و منطقه

ا مكند. اوري سيستماتيك را تشديد ميبر تنوع كاالها و نوآبتني و رقابت م ،دهدمي
ها را مستقيما از اين امر استنتاج نكند. اريگي به هر حال دقت داشت كه توضيح بحران

به  -كردسرمايه در هر دوره مشخص تاكيد مي تر بر ويژگي رابطه كار واو بيش
يين سرشت هر كه در تع -خصوص درجه و سرشت پرولتري شدن در سطح جهاني

  بحران نقش اساسي دارد.
-تحرك بيش از ي صنعتيكارگران ماهر نسبت به سرمايه "اولين ركود بزرگ"در 

تري برخوردار بودند، و دسترسي به زمين براي كارگران غيرماهر در امريكا به عنوان 
رفت. به خصوص در اروپا عامل مهمي به شمار مي ي كارمفري براي ارتش ذخيره

ي اطمينان براي عواقب انساني اين دريچه"كند كه كولكو به درستي اشاره مي گابريل
ي حوادث از زمره ،با اتكا به رشد كشورهاي ديگر ،هاي اقتصادي در يك كشوربحران
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). مهاجرت يا بازگشت به زمين همان گونه 16("شودمهم در تاريخ مدرن محسوب مي
كه كاهش مزد را محدود  بخشدار نيرو ميارگران در بازار ككگويد به كه اريگي مي

داران بر سر قيمت به كاهش سود كمك ند و اين امر همراه با رقابت بين سرمايهنك
 از -هاي دولتكند. اين مساله تا حدي واكنشي بود به تحوالت اساسي در تواناييمي

ها و ولتابتكار بيسمارك در مورد دولت رفاه در آلمان و ايجاد كميسيون تجارت بين د
به  1890ي كه طي دهه -اولين اصالحات خدمات مدني بر اساس شايستگي در امريكا

  وجود آمد.
نها تبودند(نه  ه، منابع دموكراتيكي كه كارگران به دست آورد1930زمان بحران در 

ها ها و احزاب) توانايي دولتحق راي فردي، بلكه همين طور از طريق تشكيل اتحاديه
هاي خود به سياستبه طور خودبه تا كرد،محدود مي تراز بازرگاني هنگام كسريرا 

-هايي كه انضباط استاندارد طال آن را الزامي ميد. سياستنرياضت كشانه متوسل شو

هايي موثر بود كه به سقوط تجارت و اي در سياستكرد. اين امر به طور قابل مالحظه
ي اطمينان مهاجرت ). دريچه17شد( منجر 1930ي المللي در دههجريان سرمايه بين

هاي ذخيره كار در اروپا نيز در اين امر براي ارتش 1930ي ههنادا در دابه امريكا و ك
هاي اروپاي وكراسي در دولتمموثر بود. اين مساله به طور غيرمستقيم به سركوب د

 درنايي بعدي طبقه كارگر امريكا اوموضوع همين طور در تمركزي نقش داشت. اين 
ل و به عنوان يك عام ،بزرگ موثر بودهاي صنعتي حتي در شرايط ركود ايجاد اتحاديه
  براي رشد توانايي دولت امريكا در دوران نيوديل عمل كرد. ،كمكي مهم

در دستيابي به اشتغال تقريبا كامل و  70ي ركود تورمي و بحران سودآوري دهه
ها استوار بود. رزمندگي اتحاديه بر 1960ي ها و خدمات در دههي هزينهتوسعه

، از رم باشد از يك كشور به كشور ديگرتر، چه علت و چه معلول تودرخواست مزد بيش
ي اصلي اين است كه دي ديگر تفاوت دارد؛ نكتهابه منطقه اقتصاقتصادي يك منطقه 
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هاي باالتر سود و رزمندگي كارگران عامل موثري در جلوگيري از استقرار مجدد نرخ
. اين رفتبه شمار مي 60ي تر سود در درآمد ملي بعد از ركود نيمه دوم دههسهم بيش

ها قادر گذاريگذاري نيانجاميد، بلكه سرمايهتر سرمايهوضعيت بالفاصله به سطح پايين
تر و الزم براي حفظ سود نبودند، تا حد زيادي به علت به برقراري بارآوري بيش

اي در سازماندهي مجدد كار كنندهزمان كه عامل تعيينحل كار در آن مقاومت در م
). سازماندهي كل توليد عمدتا بر تغييرات الگوي فني استوار بود 18شد(محسوب مي
وري آاز حيث رشد بار 60ي دهه ربراي صنعت رشد يافته بود، د 40و  30ي كه در دهه
ي) كه از كاربرد وسيع سودآور رسيده بود. رشد قابل توجه بارآوري(و خود تازه به حد

به كمال خود رسيد، در اين زمان  1990ي شد صرفا در دههرايانه در صنعت نتيجه مي
  ها قبل درهم شكسته شده بود.توانايي كارگران براي مقاومت مدت

كه سبب  تاي نيسي طبقاتي به معناي كم بهادادن به عوامل پيچيدهتاكيد بر جنبه
بين روابط بلكه در نظر گرفتن عوامل ديگر از خالل ذره ند،شوهاي ساختاري ميبحران

-بندي تغييرات فني، بلكه همموضوع نه تنها براي زمان نطبقاتي و دولت است. اي

بزرگ اواخر  "ن ركوداولي"رود. در چنين براي اشكال سازماندهي سرمايه نيز به كار مي
ما اين كه چگونه اين عامل ي وجود نهادند، اهاي حقوقي پا به عرصهقرن نوزده شركت

اي هاي جهاني، شبكهي تاثير شركتظاهرا با نحوه،بر سير و حل بحران تاثير گذاشت 
داران پرتوي در چشم سرمايه 1930ي اين نوع ساختارها در دهه -و چند بخشي

بر  -مليتي ابراز وجود كردندهاي چنداز طريق شركت 1970ي دهه رضعيفي بودند، و د
المللي كه به ي بيني توليد ادغام شدهبحران كنوني تفاوت دارد. شبكهسير و حل 
هاي كنوني در قرن بيست و يك پيكر يافته است. در مركز انباشت جهاني شكل شركت

كه برخالف  -و با پرولتريزه شدن جنوب جهاني پيوند تنگاتنگي دارد -قرار دارد
مين طور هكند. عمل ميهاي حفاظتي گسترده ها به شكل سياستواكنش دولت
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با آن  متفاوت است ي آن با توليد در بحران كنوني به كليوسعت بخش مالي و رابطه
ها و وش خوردن بانكبا تاكيد بر ج "سرمايه مالي"نوان چه كه هيلفردينگ تحت ع
كه در مالي شدن  -ي كنونيمالي شده يفهميد. سرمايهصنعت در سطح ملي مي

اندازكننده به عالوه رشد كننده و پسگران به عنوان مصرفارو مالي شدن ك هاشركت
بيانگر يك اقتصاد كامال جهاني تنيده شده با تجارت ابزارهاي  -و اهميت نهادهاي مالي

 تابع معيار مجرد ارزش است. است كهمالي 

هاي ساختاري دادن اهميت به امور ي ضروري براي درك مناسب بحراندومين نكته
هاست. به خصوص مهم است كه از اين وند با مدت و حل اين بحرانتصادفي در پي

سرانجام  -دهدهاي ويژه در روند انباشت رخ ميفراتر برويم كه چرا گسست پرسش
تضادها و موانع در مسير  كدامو  -داري نيستندحوادثي غيرمعمول در سرمايهها اين

پرسش نقاط مشتركي دارند، اما  ها وجود دارد. البته اين دوحل نسبتا سريع اين بحران
ه در كها حل آنسست در انباشت، درباره مدت و راهضرورتا يكي نيستند. در اثناي گ

ي بااليي از عدم قطعيت وجود دارد. كنند، درجهرا مشخص مي "هابحران"واقع 
توانند تصادفي بودن بر عدم تعييني استوار است كه چرا و چگونه روابط اجتماعي مي

يا سرمايه ز سرگيري انباشت مناسب باشند، و آتا براي ا ،ح شوند و يا تغيير يابنداصال
با چه  ،و اگر آري، تواند اشكال جديد فني و سازمانيابي را در خدمت خود بگيردمي

شود كه آيا دولت از سرعتي. اين تصادفي بودن به خصوص به اين امر مربوط مي
تواند زيربناي نهادي برخوردار است، و آيا مي توانايي مداخله در متوقف كردن بحران

  الزم براي تامين از سرگيري انباشت را فراهم كند.
-ي اوليهكه هم مشخصه -1930كيش مالي در اوايل هاي راستاز اين جهت سياست

هاي كننده براي حفظ معيار طال و هم در ظرفيتداري رهبريهاي سرمايهي دولت
ركود "براي تبديل يك ركود به  -ادهاي دولتي ريشه داشتكننده در نهمحدود تنظيم
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ي ظرفيت نهادي از طريق نيوديل و ي حياتي داشت. و اين رشد گستردهجنبه "بزرگ
-داري اساسي به شمار ميجنگ دوم جهاني بود كه براي حفظ تجديد حيات سرمايه

براي تحميل  ها در بخش اعظم اين دههعدم تمايل دولت 1970ي دهه رفت. در بحران
تصحيح احتمالي را به مراتب "انضباط ضدتورمي بر سرمايه و كار، تورم را بدتر كرد و 

ش كرد كه تال 1970اوايل  در و 1969تر. هنگامي كه فدرال رزرو آمريكا در اواخر بزرگ
اقدام او به سرعت در مقابل  .فشار تورمي را با افزايش سريع نرخ بهره كنترل كند

در بر ها نتيجه معكوس ها و شركتتجاري و تاثير منفي آن بر بانكبحران اسناد 
شود، رغم ترس از بيكاري كه معموال نرخ باالي تورم سبب آن مي). و علي19(داشت

رو شد. صرفا هاي بعد از جنگ روبهترين موج اعتصاببا گسترده ،اين اقدام در آن زمان
ارگري را در برابر ضد ه نفس جنبش كي بعد از آن كه ركود تورمي اعتماد بيك دهه

ه يه و رشد بازار مشتقات مالي از بين برد، پل ولكر قادر شد براي تقويت رابسيج سرما
ي هاي بهره حتي باالتري را حفظ كند كه براي حل بحران دههرخحل فدرال رزرو ن

  اساسي بود.  1970
-برمياين امر  ههاي ساختاري بي ضروري براي درك مناسب بحرانمين نكتهسو

هاي ها در باره بحرانگيريها به الگوي متفاوتي از تصميمحل آنكه چگونه راه گردد
حلي به سادگي كمي حل يك بحران ساختاري، راهكند. چون راهپيدا ميط رببعدي 

سياسي و حتي فرهنگي  -اقتصادي -حلي است كه بر روابط اجتماعينيست، بلكه راه
تمركز  ي ازحل بحران اواخر قرن نوزده، راه را براي نوعكند. راهبه شكل كيفي اثر مي

ها كامال بر عكس شركت ،سرمايه هموار كرد، و اين بدين معنا ست كه طي ركود بزرگ
تر اواخر قرن نوزده به جاي قيمت، توليد را پايين آوردند. و بدين ترتيب بحران وخيم

هاي نظامي كه سنگ بناي بهبود زينهي نيوديل تا هي دولت از برنامهشد. مداخله
- به نوبه ،هاي كينزي بعد از جنگ را گذاشته بودداري و پذيرش روشموقعيت سرمايه
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به اشتغال تقريبا كامل انجاميد كه به طبقه كارگر اعتماد به  1960ي ي خود در دهه
ه در نفس و قدرت براي افزايش مزدها و مقاومت در برابر فشارهاي محل كار بخشيد، ك

ي ، برخالف دههفتادهي هاي دههموثر بود. حل بحران 1970ي كاهش سود در دهه
گرفت كه با مقررات آزادسازي را دربر مي توامهاي كارگري شكست اتحاديه 1930

  داد.كه گسترش ميداري را نه محدود، هاي جهاني شدن سرمايهگرايش
كه ناممكن است  1970حران ي حل بي شيوهخصلت بحران كنوني بدون درك اوليه

ي بعد فراهم كرد. عدم درك اين هاي درجه دو در سه دههشرايط را براي بحران وام
ي قدرت و بحران كنوني را از نظر درجه 1970هاي بنيادي بين بحران نكات تفاوت

آموزي نهادي لمللي كار و درسام بينيطبقه كارگر، تحول مناسبات مالي، فني و تقس
  سازد.ها را آشفته ميها و بين دولتدولتدر درون 

  
IV  

تواند از لحاظ صرفا مي -و يكت اولين بحران ساختاري قرن بيس -بحران كنوني
داري آن چنان كه در نيمه دوم قرن پويايي تاريخي و تضادهاي بخش مالي سرمايه
ه آن چه را كه اريگي ب 90و  80ي بيستم تكامل يافته است فهميده شود. در دهه

داري عمدتا سرمايه"برد كه جانشين نام مي "تا انحصاريمدداري عسرمايه"عنوان
دهد. مي "داري عمدتا مالي شدهسرمايه"شده است، اكنون جاي خود را به  "رقابتي

- هاي مختلف و زمان، مكانهاتر سرمايه مالي بين بخشاين اصطالح بر تحرك وسيع

چون يژگي سرمايه مالي همعني وي -مالي)ي متفاوت(به خصوص از طريق مشتقات اه
رقابت ملي و بين المللي را به  هكند كه طي اين دهداللت مي -"مجرد"سرمايه عام يا 

طور وسيع شدت بخشيده و در عين حال امكان شكنندگي مالي به درجات شديدتري 
  را فراهم كرده است.
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ه با معضالت مفهومي هموار "داري ماليهسرماي" اما درست همان گونه كه اصطالح
هاي رايجي همراه نيز با درك "داري مالي شدهسرمايه"همراه بوده است، همين طور 

كنند. استنتاج خواري آن تكيه مياحتكاري، انگلي يا رانتت است كه صرفا بر خصل
ي علت اين كه حوزه هكننده است، بيش از همه باين مطالب از اين اصطالح گمراه

در پيوند با هم  ، امروزه بيش از هر زمان ديگرمتعدد و مهمي هايراه مالي و توليد به
ي هشتاد به العاده بازارهاي مالي از دهه. بدين ترتيب در حالي كه رشد فوققرار دارند

ي موجود انجاميد، اين امر در ر و به مراتب بيش از نقدينهر خطالعاده پمعامالت فوق
-فراتر مي ويايي رقابتي و توان خود بخش مالي بسيارواقع به داليلي تحمل شد كه از پ

، بلكه به علت نقش اساسي آن در توسعه امر نه تنها به علت كاركرد آناين  رود.
-اي بوده است كه در توليد كاالها و خدمات غيرمالي به كارميداخلي و جهاني سرمايه

  رود.
همراه با ادغام  المللي شدن بخش مالي براي عمليات حفاظتي و پخش خطربين

كه دالر در مركز آن قرار  امكان فراهم كرده است گذاري، توليد و تجارتجهاني سرمايه
المللي ي جهاني كه بدون آن بيندارد. رشد بازار مشتقات مالي براي اقتصاد پيچيده

- هاي مستقيم خارجي بسيار محدود ميگذاريطريق تجارت و سرمايه زشدن سرمايه ا

چنين براي برقراري مجدد آورد. بخش مالي هممساعدي به وجود ميي شود زمينه
، و ادغام و تصاحب بازار بورس] سودآوري عمومي از طريق تاثير بر ارزش سهام[در

ها و توزيع سرمايه بين باط طبقاتي در درون شركتد انضها از طريق آن، و ايجاشركت
دهد. و رشد بارآوري را افزايش مي كند، و بدين وسيله نرخ استثمارها نقش ايفا ميآن

بخشد، نه صرفا از طريق ، به انباشت سرمايه رونق ميمالي به طور مستقيمبخش 
هاي آوري باال، بلكه با رشد نوآوريدار در فنداران سهامگذاري به وسيله سرمايهسرمايه

ه هر چه ال اعتباري كحاي و نظام اطالعات مالي. در عين داري رايانهانكخود در ب
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كنندگان گيرد در حفظ تقاضاي مصرفتر در اختيار مردم زحمتكش قرار ميبيش
  كند.اي پيدا ميهت ويژاي از ركود مزدها و نابرابري اقتصادي فزاينده اهميدوره

ز ين 60ي داري در دههي سرمايهدهاي عمدهاي بخش مالي در اقتصاهميت فزاينده
ثبت شده  70ي مالي در حل بحران اقتصادي دههمشهود بود. اين امر در نقش بخش 

است، به خصوص از طريق نقش جهاني موسسات وال استريت و قمر آن يعني مركز 
 رداري فدرال رزرو امريكا و سايي خزانهها با شبكهي آنمالي شهر لندن، و رابطه

جهاني، ي مالي ي دالر در شبكه. سلطه7هاي مركزي جي هاي مالي و بانكوزراتخانه
كند. در واقع از ي جهاني موسسات مالي امريكا را منعكس كرده و تقويت ميسلطه
و  -، دالر را به عنوان ارز جهاني با قيمت ثابت به طال معرفي كردي كه برتون وودززمان

تاد هنگامي كه جدايي دالر از طال، نقش پولي دالر را فهي به خصوص از اوايل دهه
(همان "گوييم) از آن سلب كرد(از كنف ، صدف سخني نميمثل مس، نيكل و نقره"

ي امريكا به داربازار اوراق خزانه -گويد)برگر به شوخي در باره آن ميطور كه كيندل
عنوان مبنايي براي تمام محاسبات ارزش در اقتصاد سرمايه جهاني نقش بازي كرد. 

انداز ريكا به عنوان گردابي پساي بوده است كه براي اين كه اوراق قرضه اماين امر پايه
جذب كند، به خاطر اعتبار ارزاني كه امريكا را  خودساير كشورها را به بازارهاي مالي 

-تر سرمايهكند و براي موفقيت وسيعي جهان تثبيت ميچون بازار مصرف عمدههم

   ي پاياني قرن بيستم.داري امريكا در دهه
دادند. يك  بخش مالي به رشد خود ادامه ميداري تحت هدايت اما تضادهاي سرمايه

براي استفاده از نرخ  بهره  1979عامل محرك عمده در چرخش فدرال رزرو امريكا در 
كزي باال درهم شكستن تورم بود كه اين موسسه شروع كرده بود مثل يك بانك مر

داري زاف براي حفظ نقش ضروري دالر در سرمايهجهاني عمل كند، با مسئوليت گ
ي شرايط در اوايل دهه ،ي مالي جهانيهاني. شكنندگي ناشي از رقابت در شبكهج
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ها به مداخله هاي مالي شد، كه مقابله با آنيك سلسله بحران هشتاد به بعد موجبِ
به تزريق نقدينگي در  كهمكرر دولت نياز داشت، نه صرفا با مشاهده اولين عالمت بحران

دهندگان رقابت بين وام ،تر به داخل امريكاگي بيشنظام اقدام كند. با جريان نقدين
سودآوري مالي انجاميد. در واكنش به اين  به كاهش نرخ بهره و ، وداخلي تشديد شد

هاي مالي به جستجوي بازارهاي جديد پرداختند، اما در عين حال نسبت ، شركتامر
اين امر به  اما، ر واقعتري قرض دادند. دي خود مقدار بيشي پايهها و سرمايهبه سپرده

با در نظر گرفتن شكست  - ي موثر پول انجاميد كه اكنونافزايش وسيع اعتبار و عرضه
- ها براي تامين سرمايهتر شركتي پايين وارادت و توانايي بيشطبقه كارگر، هزينه

ها. افزايش ها شد تا تورم قيمتموجب تورم دارايي -گذاري با درآمدهاي داخلي خود
اق قرضه همراه با مستغالت به روها به شكل افزايش قيمت سهام و ادارايي تورم

ها در اقتصاد يايي بخشها، و رشد پوخودخودي تضادي با افزايش سودآوري شركت
العاده در صنعت ساختمان. اما رقابت و احتكار در جديد ندارد، چه رسد به رشد فوق

  بخش مالي چندين حباب مالي به وجود آورد
هاي مالي پياپي، و عملكرد دولت امريكا به عنوان فعال در مديريت بحران نقش
براي ايجاد اطمينان در بازارهاي مالي نقش اساسي  "يمامور آتش نشان"آخرين 

شد. اين هاي بعدي ميگيري حبابو شكل "آسيب اخالقي"داشت. اما اين امر باعث 
كشد يك اقتصاد پا پس مي داري ازنظر كه دولت در جريان جهاني شدن سرمايه

ها در كشورهاي پيشرفته شود.، چون دولتاسطوره ايدئولوژيك نئوليبرالي محسوب مي
-ها تزريق ميتري به بانكهاي بيشي مالي جهاني پولداري در مركز شبكهسرمايه

هاي كشورهاي دهند كه در بحرانها به مردم تضمين ميكنند، در حالي كه آن
  تري را بر بازارها اعمال خواهند كرد.وسيعانضباط مالي پيشرفته عموما 
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به علت كاهش سود  ،داريبحران ساختاري ديگر سرمايه بحران كنوني برخالف سه
-گذاري در اثر مازاد انباشت به وجود نيامده است. در امريكا، سود و سرمايهيا سرمايه

. بعد از يك كاهش كوتاه در با قدرت افزايش يافت ،ي نودگذاري به ويژه در اواخر دهه
به  2007آغاز قرن جديد، سودها دوباره طي دو سال بعد قبل از وقوع بحران در اوت 

اي رشد پيدا كرد. بخش مالي به گذاري به طور قابل مالحظهاوج رسيده، و سرمايه
گذاري دسترسي داشت(از نظر سود، جريان نقدينگي و اعتبار نقدينگي الزم به سرمايه

-ترين حد خود در سالپايين نسبت به ن خارجيگذاري واقعي ساكنا)، و سرمايهارزان

و ربع  2004دهد. و در واقع به طور متوسط بين افزايش نشان مي ،ول قرن جديداهاي 
-). اين صرفا بعد از بحران مالي بود كه سودها و سرمايه21تر شد(بيش %7/6، 2008اول 

  .كنندپيدا ميگذاري كاهش 
-در اهميت در حال افزايش مالي شدن رهن را بايد  "بحران بزرگ مالي"اي هريشه

نقش حياتي دولت و اثرات آن در فرسايش  بدون ،، رشدي كهسراغ گرفتها در امريكا 
هاي طريق ماليات زفهم نيست. حمايت دولت از مالكيت خانه(ا قدرت طبقه كارگر قابل

و عاملي گسترده در ادغام كارگران  ،بود حمايتي و دسترسي نهادي به اعتبارات) ديرپا
رفت. فشارهاي موثر دولت در ركود درآمدهاي داري امريكا به شمار ميسرمايه در

وابستگي طبقه كارگر به ارزش در  ،هاي اجتماعيطبقه كارگر و از بين رفتن برنامه
هاي مالي ها در رشد بازاررهن ،شان را افزايش داد. همراه با اينهايحال صعود خانه

ها به اوراق بهادار در انفجار نقش موثري داشتند: عامالن دولت امريكا در تبديل رهن
كننده اي مالي داخلي و جهاني نقش تعيينعمومي اوراق بهادار و سقوط نهايي بازاره

  )23.(ايفا كردند
حباب تركيدن  وپيوند نزديك بين بخش مالي و دولت و نقش مركزي آن در ايجاد 

ي العاده شكنندهتاثير جهاني عميق برجاي گذاشت. در متن فوق ،مريكار آمسكن د
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بهره وردند. مريكا روي آداري آگذاران به اوراق مطمئن خزانهنظام مالي جهاني، سرمايه
 2000مريكا كه بازتاب سياست پولي بود، براي جلوگيري از ركود در اوايل پايين در آ

قابت در بخش مالي جهاني رآمدهاي كاهش يافته، رما سودها و دريزي شده بود. اطرح
ها در دراز مدت كه كرد. مطمئن بودن رهنميتر تشديد را براي دستيابي به سود بيش

اطمينان مردم را به  ،ها توسط حكومت امريكا تضمين شده بودبخش وسيعي از آن
خصوص براي مر وام مسكن را به كرد. اين اتر ميها بيشخانه قيمت افزايش مداوم

- و با سرمايه ،ي پايين وام بگيرندتوانستند با نرخ بهرهگذاراني كه اكنون ميرمايهس

هاي كرد. اليهجذاب مي ،التري داشته باشندهاي رهن عايدي باگذاري آن در بسته
مد كه در حال ل كاهش مزدها و توزيع نابرابر درآوسيعي از طبقه كارگر امريكا در مقاب

-شان رو ميهايي خانههاي تورم يافتههاي ثانوي براساس ارزشه رهنب ،افزايش بود

   ند.درآو
و به كاهش  داندازهاي موثر كارگران را از بين برتركيدن حباب مسكن، ثروت و پس

كه تركيدن حباب  دو اثراتي ايجاد كر ؛كنندگان امريكا منجر شدعمومي مخارج مصرف
ي رهني در و فروش اوراق بهادار با پشتوانه يبازار سهام ايجاد نكرده بود. ارزياب

بازارهاي مالي در سراسر دنيا بسيار دشوار شد. با در نظر گرفتن تاثير اين عامل همراه 
ترتيب بر توانايي اقتصاد در نقش مصرف و بدين ،با بحران مسكن بر مصرف عمومي
كه شايد مناطق ديگر توهم را به وجود آورد  اين ،كننده براي كاالهاي ساير نقاط دنيا

  بتوانند از بحران در امان بمانند، اگر به سرعت پايان پذيرد.
انجاميد  1929ترين بحران مالي بعد از يك عامل مهم در ايجاد شرايطي كه به بزرگ

عناصر  ،هاداري كه در آنبحران ديگر سرمايه هضعف طبقه كارگر بود، برخالف س
هاي كارگري با اتحاديه ضعف صوص در امريكاقدرت طبقه كارگر برجسته بود. به خ

هاي وابستگي شركت ،ي خودكه به نوبه ،برقراري مجدد سودآوري در پيوند بود
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كرد. اين امر در ابتكار و فروش خدمات جديد به اعتبار مالي محدود مي صنعتي را
د، و ها موثر بوها به عالوه خدمات مالي به شركتداري از سوي بانكمشاوره و حساب

ين امر اي بخشيد. اكنندگان اهميت ويژهاعتبار در حال گسترش در بين مصرفبه بازار 
 داري ماليهاي جديد نيز براي سرمايهپذيريآميز بود آسيببه همان اندازه كه موفقيت

-و شركتها را افزايش دهند، توانند مالياتهاي مقروض ميد آورد. دولتوشده به وج

د سازماندهي كار براي افزايش ند با فروش اوراق قرضه يا تجديتوانهاي مقروض مي
- صرفا مي شانهايدهااما كارگران مقروض و خانوثمار درآمد خود را افزايش دهند، است

ند، و اگر اين امر توضيحي بر رشد قروض به كار بپردازتري هاي طوالنيتوانند ساعت
ل عدم توانايي كارگران براي پرداخت تر در مقاببخش مالي هر چه بيش ،خانوارها باشد

شوند. به عالوه چون حدود سه چهارم قرض خانوارها در پذيرتر ميقروض خود آسيب
برجاي اي بر كل اقتصاد امريكا به شكل رهن بود، تركيدن حباب مسكن تاثير بالواسطه

چون پيوند مستقيمي بين  -برخالف سقوط قيمت سهام يا حتي اوراق قرضه -گذاشت
هاي عمده بل و وسايل خانگي وجود دارد. ارزش دارايين با بخش ساختمان، مره

توانايي و  ط كرد و اين امر به سرعت به زوالسقو -مسكن و بازنشستگي -كارگران 
  ها به مصرف انجاميد، با اثرات فوري بر صنعت در امريكا و ساير كشورها.تمايل آن

كننده بعد از از لحاظ اتكا به اعتبار مصرفكه  -دراين جا تحوالت در صنايع اتوموبيل
هاي ژاپني(به بسيار اساسي است. درقبال رقابت شديد از سوي شركت -رهن قرار دارد

ديترويت از  هشركت متعلق ب 3پايي) استراتژي ورهاي اتر از سوي شركتميزان كم
ها  بود. آنوليد اس. يو. وي و كاميون كوچك با سود باالت، تمركز و 1980 ياواخر دهه

كردند. اما بر روي تداوم نرخ پايين بهره، قيمت پايين بنزين و بيكاري اندك حساب مي
گذاران مالي كه از درآمد اندك اوراق مطمئن ، سرمايه2007با وقوع بحران در تابستان 

داري امريكا راضي نبودند به كاالها روي آوردند. رشد انفجاري قيمت نفت(در خزانه
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دالر كه نسبت به سطح پيش از بحران دو برابر  140اي بيش از بشكه 2008تابستان 
بود)، همراه با درهم شكستن اعتبارات و افزايش عدم امنيت شغلي باعث متوقف شدن 

سقوط كرد). سه شركت  %50و كاميون كوچك  فروش وسايل نقليه (فروش اس.يو. وي
ودند و از دست داده ب خود را متعلق به ديترويت قبل از بحران به سرعت سهم بازار

شان در امريكا به هاي عملياتهاي وارده جنرال موتورز و كرايسلر را در حوزهتخسار
ي خود جان به در برد)، با عوارض (فورد به علت نقدينه ذخيره ورشكستگي كشاند

كنندگان قطعات اتوموبيل. چون صنعت اتومبيل اثرات زياد براي توليد جانبي
-اين امر بحران را در امريكا به شكل چشم .اي بر اقتصاد داردالعادهه فوقتشديدكنند

زمان تدوام المللي. اين بحران همبا اثرات فوري در سطح بين ،تر كردگيري وخيم
كند. با پيشرفت بحران صعود مركزيت دولت امريكا را در اقتصاد جهاني برحسته مي

داري امريكا بازتاب العاده براي اوراق خزانهدالر امريكا در بازار ارز و تقاضاي فوق
ضامن  چونهمچنان و دولت امريكا هم ،شودوابستگي جهان به معيار دالر محسوب مي

ترين كند. اوراق قرضه به اين علت مورد تقاضا بود كه ثابتنهايي ارزش عمل مي
رفت. نقش يداري به شمار مدار سرمايهايالعاده ناپي ارزش در جهان ِ فوقذخيره

از مشتقات مالي مربوط به ارز كه  -مركزي دولت امريكا از لحاظ مديريت جهاني بحران
-كند تا نظارت به همكاري در بين بانكهاي ديگر را به دالر تامين مينياز مبرم دولت

در جريان بحران تاييد شد. در عين  -هاي مركزي و وزرات دارايي كشورهاي مختلف
هاي المللي نكته قابل توجه حدود همكاري عمومي بين دولتهاي بينظهور نقش

  داري بود.سرمايه
داري و ، مرز بين بحران سرمايه، انديشمندان مكاتب مختلف اقتصاديقبل از بحران

تراز بازرگاني  بيني عدم تعادل در كسريكردند، با پيشانحطاط امريكا را مخدوش مي
ها به سقوط دالر و كه به نظر آن "اضافي"اي ي جهاني دالرهامريكا همراه با ذخيره
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ها علت بحران نبود، برعكس با انجامد. اما در واقع اين عدم تعادلفروپاشي شديد مي
وم آوردند. از اين لحاظ اين نظر جهاي جهاني به امريكا هافزايش عدم اطمينان سرمايه

كنند، با كشور كمك ميداري امريكا به اين هاي خارجي با خريد اوراق خزانهكه دولت
  وقوع بحران سرانجام كنار گذاشته شد.

گرچه بحران به سبب عدم تعادل تجاري و جريان سرمايه رخ نداد، اما اين عدم 
ي اساسي جنبه ،شوندي حل آن مير حوادثي كه مربوط به مدت و شيوهها بتعادل

هم براي حفظ شرطي م ،دارد. در واقع تداوم كسري تراز بازرگاني و نه حذف آن
كشي و بهبود اقتصاد ل فشارهاي نئوليبرالي براي رياضتتقاضاي جهاني است. در قبا

جهاني. اين امر به آن معنا نيست كه جهاني شدن عدم توازن تجارت و جريان سرمايه 
كند. اين نظر المللي نسبت به عدم تعادل بين مناطق اقتصاد ملي را بي اهميت ميبين

گيرد كه اقتصاد جهاني هم از لحاظ ملي نامتقارن است و هم از ده مياين نكته را نادي
اي ساختار. به علت جايگاه مركزي دولت و سرمايه امريكايي در اقتصاد رنظر طبقاتي دا
، دالر را تضعيف نكرده است. پراكندگي ي تراز بازرگاني و مالي طي بحرانجهاني، كسر
طوري امريكا نبايد تلقي شود، بلكه به معناي بازتاب ضعف سرمايه و امپرا ،جهاني توليد

-داري جهاني به رهبري دولت، نظام مالي و شركتادغام ساير اقتصادها در يك سرمايه

از آن   . ورود سرمايه به داخل و خروج سرمايهبايد تلقي شودمليتي امريكايي هاي چند
    جدا از اين مطلب قابل درك نيست.

ترين ضربه را در جريان اين بحران دند كه شديورو اي يهاي منطقهاين دولت
ي بديل نسبت به دالر تحت ها به عنوان ارز ذخيرهكه ارز جديد آن -اندمتحمل شده

و به كمك مستقيم امريكا از طريق مشتقات مالي مربوط به ارز  -فشار قرار گرفته است
جام بانك مركزي د. اين امر سرانالمللي پول نياز دارنو كمك غيرمستقيم صندوق بين

ما صرفا به راه فدرال رزرو را تعقيب كند. ا پا را مجبور كرد كه براي تسهيل كميورا
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تواند اروپا و عمال شود. اما اين حادثه مياين شرط كه رياضت مالي در سراسر اروپا ا
 هتر وابستبيش رين وهلهي جهان در آخبقيه جهان را به امريكا به عنوان مصرف كننده

تمام عالئم بهبودي  ،هاي محرك اقتصادي خود را وارونه كنداگر امريكا سياستكند. 
شود. اين كه امريكا تا كه تاكنون مشاهده شده است به شكل خطرناكي خنثي مي

دهد كه واشنگتن تا چه حد در نشان مي ،كنون به اين اقدام متوسل نشده است
فاحش با برلين  تمايزدر  -ه استداري جهاني مسئوليت پذيرفتمديريت اقتصاد سرمايه

  يا بلژيك.
بتواند به عنوان كانون  20 -اين كه جي اين جنبه از نقش امپراطوري امريكا با

هاي هاي مركزي دولتمديريت بحران و هماهنگي سياسي بين وزراي داراي و بانك
بشود به بوته آزمايش  7-داري جهاني جايگزين جيكننده سرمايهي رهبريپيشرفته

 80ي ابيني در دههنهاي مالي بيگذاشته خواهد شد. در حالي كه در يك سلسله بحران
هاي رياضتي نياز داشتند و حتي هاي در حال رشد بودند كه به سياستاين دولت 90و 

ريق كردند، تجويزها براي شفاي به بازارهاي مالي خود نقدينه تز 7 -هاي جيدولت
هاي بزرگ در ري معكوس شده است. اكنون دولتداري در اين بحران ساختاسرمايه

امريكا به تحريك  ازسويها اند، آنداري جهاني ادغام شدهال رشد در سرمايهح
تواند اند. اين كار يك شبه نمياقتصادشان براي افزايش تقاضاي جهاني تشويق شده

-ولتريزه شدهانجام گيرد. دقيقا به علت تحول شرايط كار و مزدها براي كارگران تازه پر

ي كشورهاي جنوب جهاني. با در نظر گرفتن اقدام اروپا به رياضت مالي همراه با 
اصالحات ساختاري نئوليبرال يك پرسش كليدي اين است كه مصرف عمومي در 

به تواند رشد كند، و تا چه مدت امريكا جنوب و به خصوص در چين با چه سرعتي مي
  تواند اين روند را پشت سر بگذارد.هان ميي جترين مصرف كنندهبزرگ يمثابه
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V  
ي جهاني گران را به صحنه دعوت كنيم. رشد وسيع پرولتاريادر اين جا ما بايد كار

مزدها و ي در جهت برابر يهايداري است گرايشكه شرط الزم جهاني شدن سرمايه
ورهاي هاي كارگري در كشكند. تالش مداوم اتحاديهشرايط در سطح جهاني ايجاد مي

- داري تا حدي بازتاب اين واقعيت است. رياضت مالي كنوني كه حملهپيشرفته سرمايه

هاي كه با هيآخرين اتحاد –كند هاي بخش عمومي را ضروري ميي شديد به اتحاديه
  تداوم اين امر است.صرفا  -اندتراكم قابل مالحظه باقي مانده

 دهي و مبارزات طبقهسازمان فعليت كامل اين گرايش در شرايط كنوني جهان به
هاي چندمليتي به دو دليل به ه در چين. شركتكارگر در جنوب وابسته است به ويژ

ي مبتني بر صادرات با هزينه ي انباشتشاركت در شيوهماند: نخست چين جلب شده
-كار ارزان و فروش نهايي به كارگران با سطح باالي زندگي در جهان پيشرفته سرمايه

انداز مصرف وسيع در بين بخش در همان زمان شركت چندمليتي با چشمما داري. ا
داري وجود اند. در اين جا منابع بين سرمايهاي در چين نيز جذب شدهقابل مالحظه

شود، و گذاري ديده ميمليتي يا بانك سرمايهد، كه برخي اوقات در يك شركت چنددار
. اختالفات كنوني كه كارگران چيني اكنون در درون طبقه حاكم چين ظاهر شده است

كند. اين امر در موج هايي هر چه حادتري را مطرح ميدر آن درگير اند گزينش
، اما است هكه افزايش مزد قابل توجهي را سبب شدشود مالحظه مي 2010اعتصابات 

-هاي كارگري چين ديده نمياي در اتحاديهدهي قابل مالحظههنوز تغيير سازمان

توان گفت كه آيا مبارزات طبقه كارگر در چين به تاسي هر چه . از قبل نمي)23شود(
ستي از هاي جديد سوسياليد يا به تعريفربگرايي فردي غربي راه ميتر از مصرفبيش
  ، توانايي و آرزوها.نياز
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تواند بر جهتي كه طبقات غربي براي برون رفت آن چه كه روشن است نتيجه نمي
گيري گيرند اثر بگذارد يا تحت تاثير قرار بگيرد. جهتر پيش مياز بحران كنوني د

-طوالني و متناقض طي كرد، تا مصرفمبارزات طبقه كارگر غرب در قرن بيستم راهي 

را. شده  دولت و اقتصاد دموكراتيزه ،گرايي فردي را در پيش بگيرد و نه خدمات جمعي
اين امر نيز مورد ترديد شديد قرار هاي كارگري براي حفظ اكنون حتي توانايي اتحاديه

ي رشد هاي زيست محيطمحدوديت از بستريدر دارد. به خصوص هنگامي اين امر 
شود. اين كه آيا تعريف دوباره و راديكالي از سطح زندگي داري در نظر گرفته سرمايه

ر شمال و جنوب قابل طرح است بيش از هر زمان ديگر ددر متن مبارزات طبقه كارگر 
 دستور روز قرار دارد.در 

ي مردم آغاز شود، اما در همان زمان در جهت واسطهبي اين امر بايد با نيازهاي
). هر 24داري صورت گيرد(تقويت توانايي مردم براي عمل مستقل از منطق سرمايه

هاي اجتماعي كارگران ، شغل يا برنامهاندازكل از مقاومت در دفاع از مسكن، پسش
نظير دفاع از بهداشت عمومي و  -ترشويق و حمايت شود. مطالبات عموميبايد فعاالنه ت

از  ينظام ن و دارو براي همگان، رشدگسترش آن براي دربر گرفتن بهداشت دندا
 -مناسب، وسايل رفت و آمد عمومي، آزاد، قابل دسترس بازنشستگي عمومي و واقعا

تري برخوردار زن استراتژيكدهند و هم از وهم مشكالت مردم را مورد توجه قرار مي
امنيت به  تامين وابستگي طبقه كارگر را از حيث ،تيابي به اين گونه مطالباتدساند. 

دهد، همبستگي طبقاتي را به خاطر تاكيد بر حقوق  كارفرمايان و بازار كاهش مي
تر ارائه خدمات عمومي را كند، و امكان وسيععمومي و نيازهاي جمعي تسهيل مي

ي آن با شهر پيرامون آن تثبيت طهبكن كه احساس جديدي از جماعت و رامس نظير
  كند.مي
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چنين خدمات اجتماعي گسترده بايد تامين مالي شود، اين  ،از اين نظر كه چگونه
ها به طور جدي مطرح شد، آخرين باري كه ملي كردن بانك ؛نكته حايز اهميت است

ين خواست در واكنش به به بحران داري اي سرمايهاقل در كشورهاي پيشرفتهحد
كه تشخيص داده بودند كه تنها راه براي فايق  و از طرف عناصري از چپ بود، 1970

اين است كه نظام مالي را تحت  ،آمدن بر تضادهاي دولت رفاه كينزي به شكلي مثبت
كاران نيز در جريان بحران كنوني حتي محافظه از آن جا كهند. ر آوركنترل عمومي د

 ياز اين رو بسيار مهم است كه شيوه ،ها را مطرح كردندلي از ملي كردن بانكشك
سا دموكراتيك براي تبديل كل ي اساتقاضا باها را راي نجات بانكملي كردن موقتي ب

اندازهاي ملي بر مبناي كامال متفاوت به يك نهاد عمومي براي توزيع پس مالي  نظام
گذاري حاكم است. اين اقدام ها و سرمايهبر بانك قايل به تمايز شد كه در حال حاضر

 ، و بدينسازدتوزيع اعتبار و سرمايه مطابق با معيارهاي دموكراتيك را ممكن مي
گيرد، بلكه المللي كنترل سرمايه را در بر ميترتيب نه تنها در پيوند با بخش ماليه بين

ود، چون معناي اين اقدام شگذاري داخلي را نيز شامل ميچنين كنترل بر سرمايههم
چيزي جز تغيير جهت در استفاده از بخش مالي نيست. بنابراين خواست ملي كردن 

، كه از نياز در جهت ترهاي وسيعاي پيشبرد استراتژيها نقطه آغازي است بربانك
خيزد. اين نياز داري معاصر برميالت الينحل سرمايهكشمهاي ساختاري در برابر بديل

ريزي ل نهادهاي اقتصادي و سياسي را در جهت حفظ و پيشبرد روند برنامهبراي تحو
  سازد.دموكراتيك برجسته مي

ها در شدت بحران اقتصاد جهاني يك بار ديگر نشان داده است كه چگونه دولت
زاب جديد ها و احند، و نياز براي بناي جنبشدار دخالتداري غيرعقالني بودن سرمايه

ها ولتدهد. دداري مورد تاكيد قرار ميهاي سرمايهارها و دولتن از بازبراي فراتر رفترا 
كنند مجبور اند كه كارگران بخش عمل مي دحتي هنگامي كه در جهت تشويق اقتصا
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هاي نجات داده ها را كاهش دهند و از شركتيا مزد و حقوق آن ،دولتي را اخراج كنند
ها، بازارِ دهند. در حالي كه دولتستور قرار خواهند كه همين اقدام را در دشده نيز مي

دهند، لي را به علت ايجاد بحران مورد سرزنش قرار ميي مشتقات مابسيار شكننده
حلي براي بحران گرمايش اعتبار گاز كربنيك به عنوان راه ي مشتقات ماليمعامله

حل قوي اهكنند. در مقابل چنين اقدامات روشني ما به طرح يك رزمين را تشويق مي
اند را نجات دهند، به اين شغل وابسته هايي كهها و محلهحلي كه شغلراه -نياز داريم

ز حيث زيست به طريقي كه در جريان بحران كنوني توليد را به اولويتي قابل دفاع ا
داري گسست كند، به جاي حلي كه از منطق بازارهاي سرمايهراه -محيطي تبديل كند
  بگيرد. خودولتي را در خدمت اين كه نهادهاي د

در باره روند احياي  1857-58ماركس در همان يادداشت گروندريسه در آغاز بحران 
بدون اين كه به خودكشي اقدام  ،اشو به كارگيري كامل نيروهاي مولدهداري سرمايه

كه اين روند سنگ ":نويسدمي "تضادهاي آن"داري و كند درباره ادامه رشد سرمايه
و  است كه كارگران براي فراتر رفتن از نقش خود به عنوان بازيگر اصلي توليدبنايي 

د. شرط اصلي براي ايجاد چنين نتبديل آن به بازيگر اصلي در جامعه به آن نياز دار
كاهش عمومي كار الزم جامعه به حداقل كه براي رشد فرد در "اي اين استجامعه
فراهم شده  آزاد شده و امكانات در وقتهاي هنري، علمي و غيره الزم است، زمينه

  )25.("براي همگان
تر باشد، هر قدر مشكالتي كه نخبگان داخل و خارج از هر قدر كه بحران عميق

 ،ترها وسيعدولت با آن روبه رو هستند دشوارتر باشد، و هر قدر خشم مردمي عليه آن
ت و به كاري سخدهد گذاري قرار ميچالشي كه بحران كنوني در مقابل سرمايه

ن به باورمند توسط گروه وسيعي از فعاالن نياز دارد. زماني كه مردم براي تغيير جها
اليلي است كه براي كاهش زمان كار وجود دارد. اين زمان آن نياز دارند نيز از زمره د
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از فرصت الزم براي مبارزه در جهت اصالحات فوري تا تالش براي ايجاد توانايي براي 
گيرد. روشن كردن اين نكته كه اين نده را در بر مييزي دموكراتيك در آيربرنامه
ها و احزاب شرطي استراتژيك براي ايجاد جنبش، پيشدر دستور روز قرار دارد ،وظيفه
تبديل سوسياليسم قرن بيست و  كه براي است ، و احتماال نهادهاي دولتي جديدجديد

    .رودمي به شمارامري ضروري  ،يك به امكاني واقعي
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  ها:يادداشت
كارل  گروندريسه"در مارچلو موستو،  1857-8ماركس در  "كتاب بحران"ميشائيل كراتكه، -1

كند كه يكي از مقاالت چنين اشاره ميكراتكه هم .165-75، ص ص 2008، لندن، راتلج، "ماركس
كنش دولت انگليس در مقابل بحران، بيني كرد كه واماركس براي نيويورك تريبون به درستي پيش

  خواهد بود. تا بانك براي حل مشكل نقدينگي بتواند اسكناس چاپ كند 1844تعليق قانون بانكي 
اي در نامه، يادداشت زندگي"زندگي ماركس هنگام نگارش گروندريسه"به نقل از مارچلو موستو،  -2

  .153، در موستو، ص ، در گروندريسه ماركس كارل ماركس1857-8هاي باره سال
در كارل ماركس، گروندريسه، ترجمه مارتين نيكوالوس، هارمونورث،  7فصل درباره پول، يادداشت -3

  .410-750، ص ص 1973پنگوئن، 
  .288]، ص 1910[1981دولف هيلفردينگ، سرمايه مالي، بيرگتون: نشر هاروستر، ر
- 1983ها در ماركسيسم غربي، نظريه تحول خداري: تاريروپاشي سرمايهف به نقل از ف. ر. هانسن، -5

  .36-7، ص ص 1985، لندن، راتلج و پل كگان، 1883
  همان جا. -6
، ص 1972و جامعه، لندن، انتشارات نيولفت،  و تا لنين: مطالعاتي در ايدئولوژيلوچيو كولتي، از روس -7

51.  
  .60جا، ص همان -8
، ص 2002يسم، آكسفورد، انتشارات دانشگاه آكسفورد، نگاه كنيد به پيتر كاين، هابسون و امپريال -9

، مجله 1894 - 194و مارتين جي. اسكالر. تفكراتي نوين درباره بازار،  يينراپ. كارل. پ.  111-15ص 
  .1983تاريخ اقتصادي، ، 

در  -اي نماد تكميل قلمروي ملي بودآهن سراسر قارهراه"همان گونه كه بروس كانينين ميگويد:-10
اي به هم پيوسته بود. اما ارتباط دور بين شهرها و مزارع غربي آمريكا يك امپراطوري قاره 1860 يدهه

هاي مسطح پيراموني مثل لوس آنجلس يك جدا افتاده، سرويس خدمات پستي پوني اكسپرس، و زمينه
لمروي ملي ) ق1940تا  1890سال(تقريبا از  50بازار ملي به وجود نياورد. در عوض مردم آمريكاي طي 

را پر كردند. در همان زمان كه امريكا به قدرت پيشروي صنعتي در جهان تبديل شد... گرايش مسلط 
، "هنوز قرن امريكايي". "ها و استفاده از بازارهاي وسيع و نسبتا جديد بودگسترش به طرف ساحل
  .282، ص 1999، 5، شماره25المللي، جلد مروري بر مطالعات بين
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سوسياليست ريجيستر، "داري جهاني يچ و سام گيندين، امپراطوري امريكا و سرمايهلئو پان -11
  .2002، 10ماترياليسم تاريخي شماره  ،"تاروپود امپراطوري"چنين، نگاه كنيد هم2004

  .288هيلفردينگ، سرمايه مالي، ص  -12
  .497، ص 1975، هاي ارزش اضافي، قسمت دوم، مسكو، انتشارات پروگرسكارل ماركس، نظريه -13
اي بر كارل ماركس و فردريش انگلس، مانيفست كمونيست، لندن، پلوتو، مقدمه"ديويد هاروي،  -14

  .24-5، ص ص 2008
 1978، 111نيولفت ريويو شماره  "داريبه سوي يك تئوري بحران سرمايه"جيواني اريگي  -15

  در ايتاليا منتشر شده بود). 1972(نسخه اصلي در سال 
داري المللي كه پيدايش سرمايهي بينپديده"ان طور كه كولگو به نحو درخشاني دربارهي هم -16

ي حاكم ملي به طور منفعل گويد هيچ طبقهآن طور كه ماركس مي"گويد:مي "اروپايي به وجود آورد
ش ها تالي صنعتي براي از بين بردن نظم مجود شكل بگيرد، و آندهد كه يك ارتش ذخيرهاجازه نمي

شان الزم اي كه براي حفظ نظم اجتماعي سلسله مراتبكنند كه به امپرياليسم، مهاجرت و هر وسيلهمي
رغم نافرماني شوند. عليي كارگران براي پيدا كردن نان منتظر سوسياليسم نمياست دست بيازد. همه

گابريل كلگو، جريانهاي  "كنند...اوليه، بسياري از افراد قبل از مردن از گرسنگي به مهاجرت اقدام مي
  .68، ص 1986اصلي در تاريخ نوين امريكا، نيويورك، 

گرين، زنجيرهاي طاليي: معيار طال و ركود بزرگ، نيويورك، نگاه كنيد به خصوص به باري آيشن -17
  .1996ساز، پريستون داري جهاني، همين طور اثر او تحت عنوان سرمايه1995

كه به زودي توسط ورسو منتشر  "داري جهانيايجاد سرمايه"نوانعتحت اين استدالل در اثر ما  -18
هاي ماركسيستي در مورد شود مورد بحث قرار گرفته است. اما ما اين موضع را در پيوند با بحثمي
، در مجله "هاسودها و سياست"و پانيچئدر همان زمان عليه ديويد يافي مطرح كرديم(ل "انقباض سود"

سياست طبقه كارگر در "). همين طور فصل سوم كتاب 1977، 4، شماره 7جلد ، سياست و جامعه
: ي گردش و نقطه آغاز. به عالوه اخيرا در مقابل رابرت برنر(سام گيندين، نقطه1986، لندن "بحران

). به عالوه براي كم اهميت 2001برنر افت و خيزهاي چپ و سياست طبقاتي، سوسياليست ريجستر(
ت كارگران بر بارآوري به عالوه امتناع كارگران در پذيرش مزدهاي پايين براي برقراري جلوه دادن مقاوم

مجدد سود بعد از ركود بارآوري، كساني كه قدرت طبقه كارگر را به عنوان عاملي در انقباض سود انكار 
ند. با در نظر داري را در آن زمان ارزيابي كنهاي جبراني سرمايهتوانند تاثير كامل هزينهكنند نميمي

كنند، بلكه متناسب هاي جبراني نه تنها با رشد بارآوري ادامه پيدا ميگرفتن منافع همراه با سود هزينه
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ها براي محصوالت خود ي قيمتي است كه شركتهاي توليد كننده(كه نشان دهندههاي قيمتبا شاخص
كند و كارگران نسبت به سرمايه كه در تر از بارآوري رشد ميهاي جبراني سريعكنند) هرينهدريافت مي

  كند.تري دريافت ميجريان توليد صنعتي ارزش آن افزوده شده، سهم بيش
، گزارش "آيا پنجره تنزيل الزم است؟ ديدگاه پن سانترال"مراجعه كنيد به چارلز . و كالوميرس،  -19

گيري گولدمن ساكس، شكليس، مشاركت: ، و چارلز.د ال1994بانك فدرال رزرو، سن لويي، ماه مه 
  .7، فصل 2009نيويورك، 

  .103، ص 1981المللي: مجموعه مقاالت، لندن، س. پ . كيندل برگر، پول بين -20
- 91، تابلوي ب 2010، اتن، چاپخانه حكومت امريك، واشنگ2010گزارش اقتصادي رئيس جمهور،  -21

كند. به شكل زير خالصه مي 2006ل ). موقعيت را در سا36 2، گزارش اقتصادي رئيس جمهوري(2007
ي تقاضاي به عالوه مجموعه ،همراه با رشد بارآوري ثابت ،رشد متعدل كه از لحاظ ساعت متوازن است"

  ."به باالترين سطح افزايش داده است 1966سهم سود را در درآمد ناخالص داخلي از  ،قوي
اقتصاد سياسي "از  12ي نگاه كنيد به فصل براي ارائه استدالل در اين پاراگراف و پاراگراف بعد -22

لئو  "مريكا و اقتصاد سياسي ماليه جهانيمپراطوري آا"در چاپ دوم در اثر  "هاي درجه دوبحران وام
  .2009پانيچ و مارتين كونينگز. لندن ، 

ن ژوئ 18، روزنامه چين، "هاهاي كارگري و نقش اتحاديهنارآرامي"مراجعه كنيد به آنيتا چان،  -23
2010.  

، "ورود و خروج از بحران"در اثر مشترك تحت عنوان  "ده تز در باره بحران"اراگراف زير از پ -24
  .2010كند. اوكلند، گريگوري آلبو، سام گيندين و لئو پانيچ استفاده مي

   .705 - 6ماركس ، گروندريسه، ص  -25
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  ران كنونيتفسيرهاي ماركسيستي از بح
  ژوزف چونارا

 برگردان: ح. آزاد

هاي شود، تحليل بحرانشناسي موجب پيشرفت علم پزشكي ميهمان طور كه آسيب
. بنابراين تعجبي شودبب ميس ارداري نيز تكامل اقتصاد سياسي ماركسيستي سرمايه

گويي مندي مجدد به ماركسيسم و شتاب براي پاسخندارد كه تشنج كنوني عالقه
معناي جا به ) تاكيد من در اين1هاي برجسته را برانگيخته است. (ط ماركسيستتوس

ماركسيستي نيست. تعدادي از اقتصاددانان وابسته به بي ارزش بودن تفسيرهاي غير
بي عالقگي به  اند كه چه با عالقه و چه از رويجريان فكري مسلط مجبور شده

هاي اقتصاد دانشگاهي را آشكار ان، كاستي) اما بحر2هاي اين نظام بپردازند. (واقعيت
كرده است. موضوعي كه ويلهلم بويتر استاد مدرسه اقتصاد لندن و عضو سابق كميته 

  پذيرد:هاي پولي بانك انگلستان آن را ميسياست
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هاي انگليس و آمريكا مطالبي كه به طور معمول و طي سي سال گذشته در دانشگاه"
صاد پولي به دانشجويان آموخته شده، از لحاظ تحقيقات در باره اقتصاد كالن و اقت

هاي اقتصادي احتماال جدي در مورد رفتار جمعي در اقتصاد و درك مناسب از سياست
اند. اين امر چه از لحاظ خصوصي و چه از لحاظ اجتماعي چندين دهه درجا زده

رايج در اقتصاد هاي موجب اتالف وقت و امكانات بسياري شده است. بسياري از نوآوري
روند. تحقيقاتي كه گرا به شمار ميتاكنون انحرافاتي خودمرجع و درون 1970كالن از 

هاي فكري هدر رفته يا زرق و برق هاست و سرمايهها منطق دروني آني آنانگيزه
اند، نه تمايل قوي به درك جهت داده هاهاي تحقيقاتي پذيرفته شده به آنبرنامه

ي نوسانات اقتصادي در شرايط بحران و عدم تعادل اقتصاد(از مطالعهچگونگي كاركرد 
ي اقتصاد را رسيدن بحران، حرفه گوييم.) بدين ترتيب، در واقع فرامالي سخني نمي

  )3.("گير كرده استغافل
ها در مورد بحران يك دست نيست و ها بهتر است. اما ديدگاه آنسابقه ماركسيست

-اي از نكات نيز از هم دور مياند و در پارهك ديگر تدوين شدهغالبا بدون ارتباط با ي

پردازم كه طي چند ماه اخير به زبان انگليسي جا به تفسيرهايي ميشوند. من در اين
-اند. ارزيابي قدرت و ضعف اين ديدگاهمنتشر شده و مورد استقبال وسيعي قرار گرفته

  )4گيرد. (اين نشريه انجام ميديگر مطابق سنت موجود در ها در مقايسه با يك
  

  بحران "مالي"ي و جنبه "واقعي"ي جنبه

ند. اين اي مالي آن را پذيرفتهجنبه ،تمام تفسيرهاي ماركسيستي از بحران كنوني
شود كه با بحران با سقوط در شرف وقوع نظام بانكي در چند كشور مشخص مي

آ) در آمريكا آغاز شد. يكي از هاي درجه دوم) (تركيدن حباب وام ساب پرايم (وام
ي ساب پرايم توجه نشان داد توسط رابين اولين تفسيرهاي ماركسيستي كه به مساله
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ي واقعي در چند ماه قبل از شروع اين فاجعه 2007بالك برن نوشته شد. او در بهار 
  باره آن نوشت:

افزايش يافته هاي درجه دوم) يكباره (وام"ساب پرايم"هاي اخير عدم وصول در ماه"
هاي پرداخت نشده ساب دهد كه بدهيگر لمن برادرز هشدار مياست. يك تحليل

گويند كه بيليون دالر خواهد رسيد، اما ديگران مي 225به  2007پرايم در پايان سال 
(تركيب اوراق  "هاي اوراق بهاداربسته "بيليون دالر است. 300اين رقم نزديك به 

ها زياد است با ساير اوراق بهادار به صورت يك بسته ول آنبدهي كه احتمال عدم وص
اوراق بي ارزش "ها را گران آناندكاران و تحليلقابل خريد و فروش. م) كه دست

هاي ها برمال شود. شكست وامنامند و منتظرند تا رسوائي بي اعتبار بودن آنمي"سمي
دهند انه خود را از دست ميپرداخت نشده فقط باعث نارضايتي وسيع قربانياني كه خ

  )5.("دهدكند و احتمال ركود را افزايش مينيست، بلكه بازار مسكن را نيز خراب مي
شد اما تايمز مالي در اين مورد اي به ساب پرايم ميها كمتر اشارهدر اكثر روزنامه

  منتشر كرد: "بيماري ساب پرايم"اي تحت عنوان كوشاتر بود و مقاله
ي وجود دارد كه عواقب عدم پرداخت ساب پرايم عمدتا به همين بخش داليل بسيار"

هاي وال استريت به طور ماند... اما اين واقعيت كه تعداد زيادي از بانكمحدود نمي
هاي وسيع در بخش ساب پرايم دخالت دارند نبايد باعث نگراني شود. عواقب وام

ها چنين ديوني را نزد خود نگه پرداخت نشده براي هر بانكي ناچيز است. معموال آن
كنند و همراه با اوراق بهادار ديگر ها را به اوراق بهادار تبديل ميدارند بلكه آننمي
رسانند. در واقع تبديل كردن به اوراق بندي و در بازارهاي مالي به فروش ميبسته

  )6("بهادار به قصد پخش و توزيع خطر احتمالي و كاستن از شدت آن است
برن برخالف تايمز مالي از حوادث جلوتر بود، چون طي چند سال گذشته تالش  بالك

) اما 7خود را بر تحليلي تفصيلي از شكنندگي نظام مالي جهاني متمركز كرده بود(
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توان خطوط كلي يك بحران احتمالي را از نقطه عزيمت ديگري نيز در نظر گرفت. مي
اي بود كه بر گويانهي پيشحاوي مقاله 2007الملل در تابستان نشريه سوسياليسم بين

حسب تصادف درست هنگام درهم شكستن نظام اعتباري منتشر شد. اين مقاله منشا 
داد و ناتواني رشد نظام مالي را به كاهش نرخ سود طي رونق بعد از جنگ نسبت مي

اين به آن رسيده بود.  80در افزايش كافي آن به سطحي باالتر از آن چه كه در دهه 
  هايي دامن زد كه در جستجوي بديلي براي افزايش نرخ سود بودند:امر به درگيري

آسا در آينده و داران را از فكر سودهاي معجزهسطح نازل سودهاي گذشته، سرمايه"
هايي براي دست يابي گذاري آن در برنامهجذب ارزش اضافي از سراسر جهان و سرمايه

هاي غير اري از اين سودها قمارهاي احتكاري در حوزهتر باز نداشت. بسيبه سود بيش
بر  اند، مثل حباب زمين و مسكن، بازار كاالها، قيمت سهام و از اين قبيل ... مولد

اش را با كند و رابطهاي سود شركت حجم زيادي پيدا ميزمينهاساس چنين پيش
عرض يك شب رسد، اما در دهد، اوضاع خيلي خوب به نظر ميواقعيت از دست مي

  )8.("شود كه خيلي بد بوده استمعلوم مي
هاي ماركسيستي از بحران كنوني دهد كه در تحليلاين دو تفسير متفاوت نشان مي

تاكيد دارند و  "مالي شدن"خط تمايزي وجود دارد. بعضي بر منطق دروني به اصطالح 
اي گذارد و عدهتاثير مي"واقعي"برخي معتقدند كه بحران مالي از خارج بر اقتصاد 

 "واقعي"پذيرند، بر مشكالت بنيادي اقتصاد كه اهميت بعد مالي را ميديگر در حالي
شود و راه را براي بحران باز مي كنند كه موجب گسترش بخش مالي ميتاكيد مي

  كند.
شود، شكل اول: رشد بخش به دو شكل مشخص مي "مالي"و  "واقعي"تمايز بين 

پايه دارند، نسبت مي  "واقعي"هاي سنتي كه در اقتصاد ي به شركتامالي را تا اندازه
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درصد از سود جنرال الكتريك به وسيله شاخه  42، 2003دهند. به عنوان نمونه در سال 
  ) 9مالي آن يعني جي.اي. كاپيتال توليد شده بود.(

ه ها نظام مالي چيزي نيست كه به سادگي بتر: به نظر ماركسيستشكل دوم و اساسي
داري ناب و غير مالي پيوند شده باشد. هنگامي كه پول ديگر به سادگي به يك سرمايه

كند، امكان اعتبار و احتكار مالي چون سرمايه عمل ميكند و همعنوان پول عمل نمي
-چه كه ميبين آن") همان طور كه ديويد هاروي اخيرا گفته است: 10شود.(آغاز مي

  )11تري وجود دارد.(اقتصاد ناميد، رابطه ديالكتيكي "اليم"و  "واقعي"هاي توان جنبه
هاي غير آيا رشد مالي را روندهايي مستقل از بخش: هاي مورد بحث چنين اندپرسش

آورند؟ آيا بحران كنوني نوع جديدي از بحران است يا ريشه مالي اقتصاد به وجود مي
ان را رشد بخش مالي به در گرايشاتي دارد كه ماركس نام برده است؟ حتي اگر بحر

) آيا روند 12تعويق انداخته باشد و به آن خصلت منحصر به فردي بخشيده باشد.(
كنم اساسا پويايي نظام را تغيير داده است؟ من از تفسيرهايي آغاز مي "مالي شدن"

  كنند.ي اخير از طريق بخش مالي تاكيد ميداري در دههكه بر تحول سرمايه
  

  پيتر گوان رابين بالك برن و

هاي اقتصادي از استراتژي مالي شدن (ب)  تمام انواع فعاليت"به نظر رابين بالك برن 
تري كه نتيجه گيرد. با محصوالت متنوعها تا امور مالي شخصي را در بر ميشركت

هاي كند، مثل وامتر زندگي است، به روابط روزمره نفوذ ميكااليي شدن هرچه بيش
  )13(."هاي بانكي و انواع رهني كارتگي، به عالوهدانشجويي، بازنشست

هاي مالي براي افراد شماري مثل بالك برن در توضيح پيچيدگيهاي انگشتنويسنده 
هاي او كمتر با مفاهيم معمول اقتصاد سياسي اند. اما مقالهغير متخصص موفق بوده

جا در صادي را تا آنتر اقتماركسيستي سرو كار دارند و عالقمند است كه نظام وسيع
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شود. همان طور كه جوف مان اشاره مي نظر بگيرد كه به عرصه جهان مالي مربوط مي
تحليل ارزش، پول و سرمايه كه بخش اساسي مباحث اقتصاد سياسي را تشكيل "كند: 
دهد كه او ). بالك برن پاسخ مي14("گيرندمورد بررسي بالك برن قرار نمي دهند،مي

رسد كند. اما به نظر ميدر چارچوب اقتصاد ماركسيستي حركت مي به طور مضموني
كه اظهار نظر مثبت او در مورد چارچوب ماركسيستي صرفا شامل تاكيد بر محدوديت 

 و "بحران فقر بود اي،علت ريشه"ا اين بيان كه ، بباشدتوانايي كارگران در مصرف 
   )15(."د جهاني كمك كندبه بهبود اقتصا"تواندتر كارگران چيني ميمصرف بيش

خش مالي از كند كه رشد بين احساس را در خواننده ايجاد ميا غالبا هاي اووشتهن
اتفاق افتاد  1960و  1950 يدو روندي كه در دو دهه" شود:خود اين بخش نتيجه مي
هور نهادهاي كنندگان، ظبراي مصرف اصول جديد اعتبار -باعث رشد بخش مالي شد

ماركسيست ديگري است كه با  )17(پيتر گوان )16(."هاي ماليت صندوقمالي و مديري
تري كند و بر استقالل مناسبات مالي تاكيد بيشلفت ريويو همكاري مي نشريه نيو

كه  درك درهم شكستن نظام اعتباري به فراتر رفتن از اين عقيده رايج نياز دارد،"دارد:
  )18(."شودير در روبناي مالي ميعي موجب تغيتغيير در به اصطالح اقتصاد واق

داري اياالت سرمايه مالي شدن پاسخي است به مشكلي كه به طور كلي گوان، نظره ب
غييراتي در او رشد نظام مالي را به طور عمده محصول ت ).19( متحده با آن روبرو بود
ديد كه به عنوان يك استراتژي آگاهانه مورد حمايت نخبگان درون خود نظام مي

كه دهد مبني بر اينائه مياو نظري ار ).20( قرار گرفت ريكايي(با نقش فرعي بريتانيا)ام
اما اعتقاد داشتند  هاي مالي بي اطالع نبودند،حباباين نخبگان نسبت به مشكالت 

ه كه بخش مالي مقدار زيادي پول ب در فاصله بين انفجارها ...بهترين راه براي اين"كه
ها كه حباب ن خصوصي بردارند...و وقتيراه عامال انع را از سرست كه موجيب بزند اين
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ها كمك كنند كه بتوانند د، مقامات دولتي با قدرت به بانكتركيدند و انفجارها رخ دادن
  )21(."در برابر اين حوادث ايستادگي كنند

ي سود بخش مال"نويسد:رابين بالك برن مي نظام مالي تا چه حد انبساط يافته است؟
به  1981درصد در سال  14هاي اياالت متحده از عنوان درصدي از كل سود شركتبه 
سودي كه نصيب  ،2006در سال "طبق نظر گوان ).22( "رسيد 2001درصد در سال  39

اين بخش  ).23( "هاي امريكايي نبودد سود شركتدرص 40شد كمتر از بخش مالي مي
يك چهارم نظام جهاني را در ريكا فقط (گرچه اقتصاد ام عظيمي است از اقتصاد امريكا

سود به  شود،ها مشخص مياي از حباباي كه با مجموعهاما در دوره گيرد).بر مي
شان به قول كه قيمت هايي استدارايي شود كه شاملهايي تخمين زده ميترازنامه

  )24(رود.باال مي"ارزيابي تخيلي"ساسبالك برن بر ا
گيري بخش مالي بر حسب معيارهاي خود هرار گيرد اندازآنچه كه بايد مورد برسي ق

بخش مالي  گذرد.ست كه رشد آن بر انباشت واقعي ميبلكه اثراتي ا اين بخش نيست،
اقتصاد مولد بدان  هاي توليد شده درحد رشد كند، كه ارزشآن اند بيش از تومي

بخش مالي  مه پيدا كند.تواند به طور نامحدود ادان روند نمياما اي ).25دهد(امكان مي
آورد و احتماال سود آن از بخش توليدي ه وجود نميخودي خود ارزش جديدي به ب

فراخواني به نظم از "چونتواند همبحران مي آيد. در اين زمينه،ه دست مياقتصاد ب
هاي بخش يد چكمحسوب شود، هنگامي كه بخش توليدي با "طرف قانون ارزش

  )26( مالي را نقد كند.
 يا"نوليبرال"داري در باره تغييرات ناشي از سرمايه بعضي تفسيرها از مالي شدن،

از نقطه نظر "برنبه نظر بالك  ).27كنند(آميزي مطرح مياهاي اغراقادع "مالي شده"
ها كه براي ها و بدهياي است تصادفي از درآمدشركت خود مجموعه گذار ناب،سرمايه

ي خود ه نوبهشود و بتنظيم مي (پ) مرتب"م دارانارزش يا قيمت سها"حداكثر كردن
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شركت و كارگران آن  در اصل، كند.گذاران را منعكس مياحساسات زودگذر سرمايه
ارزش "اين نظر كه  ).28("توانند قرباني شوندوند كه ميره شمار ميعوامل فرعي ب

ل ترديد، شود، موضوعي است قاباصلي كل طبقه حاكم محسوب مي يمساله"دارسهام
ها، حران بانكهاي مركزي نسبت به بها و بانكه خصوص با توجه به واكنش حكومتب

كردند. ديويد هاروي ا متوجه صاحبان سهام ميدانستند ضرر اصلي ركه هر جا الزم مي
 هاي مختلف در باره مالي شدن نظر كامال موافقي دارد،در كتابي كه نسبت به ديدگاه

نسبت به  داران،، يعني سهامقدرت صاحبان واقعي سرمايه"اخير هايدر دههنويسد مي
ه عنوان نمونه، ب ).29(كنند تا حدي كاهش يافته استميها را اداره كساني كه شركت

ند. البته در درون طبقه ها دخالت دارندرت در اداره روزانه آنه ها بداران شركتسهام
صاحبان سهام براي شوند، اما تر مييمها وخهايي وجود دارد كه در بحرانحاكم تنش

  .دنشونمي برندههميشه  خود منافع كوتاه مدتتامين 
طبق نظر گوان  هاي مربوط به مالي شدن داراي نتايج سياسي نيز هستند.بحث 

يك نظام بانكي و تامين اعتبار عمومي "كند:ان، گزينش بين دو مدل را مطرح ميبحر
ل يك نظام بانكي و شود و در مقابمي ش توليديكه صرف انباشت سرمايه و در بخ

  )30كند. (قتصادي را تابع سود خود ميا هاي ديگرداري كه تمام فعاليتاعتبار سرمايه
بخش مالي اگر در بستر مناسبي از ساختارهاي كنترل "نويسد:ميبالك برن نيز 

و تقاضاي موزون  گذاريتسهيل سرمايه تواند به توزيع سرمايه،مي اجتماعي قرار گيرد،
ها در بلكه قرار دادن آن راه حل ... كنار گذاشتن پول و ماليه نيست،"). 31(كمك كند

ن نظراتي را مورد جوف مان چني ).32("خوبي تنظيم شده باشده نظامي است كه ب
زميني كردن يا  دگرگوني جهان وارونه ما نيازي به رام كردن،"دهد:انتقاد قرار مي

داري تنها راه سرنگوني سرمايه ش ندارد، بلكه بايد آن را درهم كوبيد.تجديد توزيع ارز
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نه  ،پيروي از ماركس قبول ضرورت انقالب است طور خالصه،ه ب برون رفت است.
  )33.("ري آناعتقاد به اجتناب ناپذي

اقدامات انتقالي محسوب "رف او دهد كه مطالبات مطرح شده از طپاسخ ميبالك برن 
اي از د...و به شكل شبكهكنني موثري با بحران عميق مقابله ميشيوه شوند كه بهمي

) 34.("هاي اجتماعي براي نهادهاي جمعي و دموكراتيك سودمند خواهند بودصندوق
دست آوردن ه كارگران با ب هايي كمتر از انقالب نيز مطمئنا حائز اهميت اند.خواست

شوند و نسبت به جامعه آگاه مي د براي تغيير جمعيچنين مطالباتي به نيروي خو
كنند. اما رابطه بين اين انجام چنين كاري اطمينان حاصل ميقدرت خود براي 

ود را به بالك برن تجويز خ -ماندنبش از پائين اندكي مبهم باقي ميها و جخواست
داري استقرار يك حكومت ضدسرمايه"نگام كند كه هعنوان اقداماتي مطرح مي

  )35( يابد.تحقق مي"قدرت دوگانه مالي"نظام  كو ايجاد ي"جدي
  

  كوستاس الپاويتساس

او  ي مالي شدن باور دارد.ز از زمره كساني است كه به نظريهكوستاس الپاويتساس ني
رشد بارآوري "نويسد:دهد. او ميتري در مورد انباشت توجه نشان ميسيعبه مسائل و
اي با ايالت متحده به طور قابل مالحظه در 1990ي تا نيمه دهه 1970ي از نيمه دهه

دهد كه ريشه اين امر را در اي نشان نمي). اما او عالقه36("دشواري روبرو شده است
  بحران درازمدت سودآوري جستجو كند:

هاي ي امكانات سودآوري كافي براي وامتوان گفت كه انباشت واقعسختي مي به"
تر ي توليدي هرچه بيشداشت كه سرمايه بلكه بايد اذعان كند.بانكي فراهم نمي

دست آمده ه كند. يا از طريق نگهداري سودهاي بيازهاي مالي خود را خود تامين مين
گيري مستقيم در بازارهاي آزاد ضيا با قر م) (در موسسات مالي متعلق به خودشان.
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ها از چارچوب اين بانكم)...بنابر (از طريق انتشار و فروش اوراق قرضه در بازهاي مالي.
  )37.("هاي ديگر سودآوري را جستجو مي كنندگذارند و راهي خود پا بيرون ميحرفه
ت هاي بانكي در اياالها در كل وامهاي شركتويتساس ارقامي در مورد درصد بدهيالپا

گير نيست كه قدر چشم اما تغيير در اين ارقام آن كند.متحده، آلمان و ژاپن ارائه مي
درصد  13يا  12در آمريكا از حدود  -داري را توضيح دهدمنظم در سرمايهيك تحول 

 6تا  5رسيد و سپس به حدود  1990درصد در تمام دهه  10در به حدود  1980در دهه 
به  مان و ژاپن، بعد از يك كاهش جزئيي جاري نزول كرد و در آلدرصد در دهه

  )38(درصد ثابت ماند. 40و  30ترتيب در حدود 
كنندگان را اخير رشد امكانات مالي براي مصرفدر بسياري از كشورها و در دهه اما 
اند كه به طور مستقيم با هايي وارد شدهحوزه"ها به ). بانك39( توان انكار كردنمي

هاي توليدي نسبتا باطي ندارند... بخش مالي از شركتتوليد ارزش و ارزش اضافي ارت
  )40(ه است.مستقل شده و به سرعت رشد يافت

 نيروها و"الپاويتساس براي توضيح رشد بخش مالي به شكل مجرد تغييراتي در 
تواند به نوعي جبرگرايي داند. اما چنين نگاهي ميرا عامل تحول مي"مناسبات توليدي
هاي اطالعاتي و هاي اخير در فن آوريسير حركت نظام را به نوآوريسقوط كند كه 

  دهد:ارتباطي نسبت مي
بخش مالي از  گير بوده است.ي مالي چشمهاي جديد بر حوزهثير اين فن آوريتا"

اما عملياتي را  لحاظ ميزان وساطت براي هر كارگر نه كارآمدتر و نه مولدتر شده است،
دهي تغييرات از لحاظ سازمان رفت.ه شمار ميدهد كه قبال كامال غيرممكن بانجام مي

 ملي بودن مهندسي مالي، ارتباط بين بازارهاي مالي،سرعت معامالت، ع نهادهاي مالي،
ه خصوص، بخش است و ب گذاري و مديريت خطرهاي احتمالي مشهودتكنيك قيمت

  )41( ."گيرنده معامله كنداند با تعداد زيادي از افراد وامتومالي از نظر فني مي
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-وجود مي ههاي احتمالي را بهاي جديدي از سودآوريهاي فني عرصهالبته نوآوري

عنوان روندي مستقل و جدا از اقتصاد در نظر ه ها نبايد بآورد. اما اين نوع نوآوري
هاي مختلف است كه جريان ارزش اضافي به بخش خصوص، الزمه گرفته شود ب
ديدگاه  ).42ه حساب آورد(هاي بازسازي و نوآوري به عنوان محرك موجاقتصاد را ب

رد كه كم شدن انگيزه ولد اقتصاد اين امتياز را دانزول دراز مدت سودآوري در بخش م
  دهد.شد ناگهاني بخش مالي را توضيح ميها و رگذاري در اين بخشبراي سرمايه

هاي مهمي را در باره نتايج مالي شدن الئل هرچه باشد، الپاويتساس پرسشاما د
ه سود كنند كگونه استدالل مي طور سنتي اينه ها بماركسيست -كرده است مطرح
خشي از دهند هر كدام بها پول قرض ميران صنعتي و بهره كساني كه به آنداسرمايه

-ه دست ميآيند كه از استثمار كارگران در اقتصاد مولد بارزش اضافه اي به شمار مي

  )43(آيد.
ها اكنون براي گويد كه بانككند. او ميارائه ميترين تحليل بديل را الپاويتساس روشن

پردازند. اين ساز و كار چون در كنندگان ميمصرف"استثمار مستقيم"د به كسب سو
محسوب  "مستقيم"افتد، داري اتفاق ميردش و خارج از روند توليد سرمايهحوزه گ

هاي اصلي زندگي به اري از كارگران براي تامين هزينهو چون اكنون بسي شود.مي
  )44( شود.ود استثمار خوانده ميكل از كسب سبخش مالي نياز ضروري دارند، اين ش

دال بر استخراج ارزش  )45(اي دارد،نظر ماركسيستي معناي كامال ويژه اما استثمار از
كنند يعني نيروي كارشان از ها عرضه ميز كارگران، حتي اگر كااليي كه آناضافي ا

زش اضافي برخالف آن چه ار داران به ارزش واقعي خريداري شود.طرف سرمايه
 ،كردند نتيجه فريب و نيرنگ نيستهاي پيش از ماركس استدالل ميسياليستسو

كه در  بلكه محصول تفاوتي است بين ارزش الزم براي تجديد توليد نيروي كار(مزد)
آيد، و ارزش جديدي كه در زماني اضافه بر اين ه وجود ميزمان معين توسط كار ب
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مالي شدن، ارزش اضافي توليد  بوط بهسازوكارهاي مر). 46( شودزمان معين توليد مي
ار برده كه را ب"سلب مالكيت مالي"تر الپاويتساس اخيرا عبارت درست و ).47(كنندنمي

از مزد و حقوق به طور "كند كه طي آن موسسات مالي است كه روندي را مشخص مي
تعيين  هر كس كه از حسابش بيش از اعتباري )48( "دست مي آورنده مستقيم سود ب

هاي ها از حسابتواند گواهي دهد كه كسب سود بانكشده برداشت كرده باشد، مي
  شخصي امري است غيرقابل انكار.

بلكه اينست كه آيا اين شكل  ،موضوع مورد بحث وجود چنين شكلي از سود نيست
ين قطعا چن ).49( آيده شمار ميداري بتحولي در نظام اقتصادي سرمايه"ر گسود بيان
 "وام"اي نو نيستند. ماركس در ضمن بحثي در باره از نظر تاريخي پديده روندهايي

  نويسد:داري قرن نوزدهم ميبا نرخ هاي رباخوارانه در سرمايهمسكن به كارگران 
 كه تا حد زيادي بديهي است. شوند،برداري ميگران به اين شكل نيز قرباني كالهكار"

انجام مي  فروشد نيزعاش را به كارگران ميكه وسايل م اما اين كار توسط خرده فروش
ثانوي است كه در كنار استثمار اوليه در خود روند توليد اتفاق مي  گيرد. اين استثمار

افتد. در اين مورد، تفاوت فروختن و قرض دادن كامال ناچيز و صرفا صوري است، و 
ي مساله كامال نظر برسد، مگر آنكه او با خصلت واقعه تواند براي كسي اساسي بنمي

  )50.("ناآشنا باشد
شكيل ها از طرف خرده بورژوازي كه كاالهاي تمقايسه مالي شدن با افزايش قيمت

در  2007اگر در سال  جايي است.ه مقايسه ب فروشد،دهنده مزد را به كارگران مي
مي ها ، صرف كارمزد الزم براي اين بدهيآمريكا، بيست درصد از درآمد قابل مصرف

  تر شده است.اين بدين معني است كه بازتوليد نيروي كار براي نظام گران)، 51شود (
س پديده مورد نظر اگر افزايش مزدها علت گراني بازتوليد نيروي كار باشد، پ

ي هاداران بخشراي انتقال ارزش اضافي از سرمايهكاري است بالپاويتساس سازو
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كه افزايش دلخواهانه  گونه اندهند، درست همتوليدي به كساني كه پول قرض مي
داران  برود) ارزش اضافي را به سرمايه(اگر مزد نيز به همان نسبت باال قيمت نان

-دهندهاين امر نشان اگر مزدها پائين نگه داشته شوند، كند.كننده نان منتقل ميتوليد

طور كه هر افزايش  ي افزايش استثمار كارگران به طور كلي است، درست همان
و اگر  سرانه در قيمت مواد غذايي در شرايط كاهش مزدها چنين خواهد بود.خود

هاي اعتباري و چه به شكل هاي خود را چه به شكل كارتكارگران نتوانند بدهي
 دهنده نزولي است در بازار سرمايه مجازي كهاي ساپ پرايم بپردازند، اين نشانهبدهي

وسسات مالي ديگر)نسبت به درآمدهاي (يا م هادر اين مورد به صورت ادعاي بانك
 شود، بدين ترتيب بخشي از اين سرمايه بي ارزش خواهد شد.گر ميهمزدي آينده جلو

داري براي نظام به طور هاي سرمايهيافتد، توليد ارزش اضافي در شركتهر اتفاقي ب
  كلي جنبه اساسي دارد.

  
  ديويد مك نالي

ح بحران به روندهاي اقتصادي براي توضيهايي كه من قصد دارم در بين ماركسيست
ي بعد از دهه كنند به كساني بپردازم كه دورهه جز مالي شدن تكيه ميتري بوسيع

هاي اساسي داري قادر به حل دشوارياي مي دانند كه طي آن سرمايههفتاد را دوره
  انباشت نشد.

-دگي نميران به ساگويد كه بحاي كه اخيرا نوشته است ميديويد مك نالي در مقاله

توان توضيح داد كه چرا نمي"دن فهميده شود، به اين ترتيبتواند با تاكيد بر مالي ش
ت اضافه انباشت بحران به بازارهاي مالي محدود نماند و روابط متقابل آن با مشكال

درست "كه بحران كنونيرد مي كند اما او اين نظر را  ).52("جهاني چگونه است
  )53( ."شروع شده است 70ان سودآوري است كه در اوايل دهه آخرين تظاهر بحر
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دهد، نظر خود را كه بهتر شدن نرخ سود را نشان مي مازلي او با استفاده از ارقام فرد
  هاي متفاوتي وجود دارد.). اما در مورد سودآوري ارزيابي54(كندمستدل مي

 1974هي سرمايه استوار از گيرد، در آمريكا بازده كار ميطبق روشي كه رابرت برنر ب
درصد در  15تا  14درصد نوسان داشته است، با تنزل از ميانگين  10.5حول و حوش 

ساير اقتصادهاي بزرگ دنيا مثل ژاپن و آلمان نيز شاهد افت مشابهي  ).55(دوره قبلي
      اندرو كليمان نرخ متوسط سود را در آمريكا براي دوره ).56(انددر نرخ سود بوده

ي درصد و براي دوره 20.4معادل با  57- 80 براي دوره درصد، 28.2معادل   1941 -56
  )57( درصد محاسبه مي كند. 14.2برابر با  2003-1980

وص نتيجه خصه دهند كه بود مختصري را در سودآوري نشان ميشواهد صرفا بهب
از انباشت  ي جديديالي معتقد است كه اين مبناي دورهنافزايش استثمار است. مك

داري امكان داده كه از سقوط به بحران جهاني رمايهسال به س 25به مدت " است كه
به نظر او اين  ).58(تا بحران كنوني 80هاي ه خصوص از ركود سالب -"اجتناب كند

آن بر آسياي شرقي متكي بود. بعد از  97-98انباشت تا بروز بحران آسياي شرقي در 
خصوص اعتباري كه ه متكي بود نه انباشت سريع. ب عتباريتداوم رشد بر يك حباب ا

نالي تاريخ مك شد. به سخن ديگر،ن اقتصادهاي آسياي شرقي تامين ميكه توسط هما
تغيير  1997به سال  1980شروع مالي شدن و رشد متكي بر اعتبارت را از اوايل دوره 

  دهد.مي
ن نيست كه چرا انباشت سريع در روش بندي او با مشكالتي همراه است. اول،اما دوره

نرخ رشد چين حتي بعد  متمركز بوده است. 1997تا  1981آسياي شرقي اساسا در دوره 
-بزرگ برعكس ژاپن، ).59(پذيردنالي آن را ميكه مك "تناقضي" نيز باال بود، 1997از 

چار د 1991مرتبا در حال رشد بود اما بعد از  1980ترين اقتصاد آسياي شرقي در دهه 
ممكن است  ركود شد، چيزي كه به شكل عجيبي در تفسير او از قلم افتاده است.دوم،
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سال از بحراني به ابعاد بحران كنوني در امان مانده  25كه نظام جهاني به مدت 
و ديگري در  1990-1991يكي در  باشد.اما اياالت متحده شاهد دو بحران جدي بود،

2001-2000.  
ه تر غربي را بانباشت در آسياي شرقي و اقتصادهاي بزرگ نالي رابطه بينسوم مك

حدي آيا دليلي وجود دارد كه سودآوري تا دهد.ي كافي مورد بررسي قرار نميازهاند
گذاري در آسياي شرقي منجر شود، انباشتي كه عمدتا باالتر در غرب به موج سرمايه

رسد كه اين امر براي دهه نجام گرفته است؟ قطعا به نظر نميا 1997در دوره پيش از 
گذاري مستقيم خارجي در آسياي شرقي ايهصادق باشد كه طي آن مثال سرم 1980

ان همكاري و گذاري در عمده كشورهاي عضو سازمامال ثابت ماند و نسبت به سرمايهك
  )60( تر بود.توسعه اقتصادي پائين

مورد ترديد  1997ز بعد ا "مالي شدن" نالي در مورد رشد سريعچهارم، ادعاي مك
در حالي كه اقتصادهاي آسياي شرقي مطمئنا به رشد اعتبارات در آمريكا بعد از  است.
داري آمريكا، ذخائر وسيعي از اوراق قرضه خزانهكمك كردند، مثال با ايجاد  1997سال 

ولي عوامل بسياري كه در ابعادي عظيم و آهنگ پر شتاب به فروپاشي كنوني 
هاي آمريكا به اولين افزايش سريع نسبت بدهي بل نيز موجود بودند.از ق انجاميدند،

ه رخ داد، دومين افزايش سريع ب 1987و  1981توليد ناخالص داخلي در فاصله بين 
سهم  افزايش سرعتي شتابان پيدا كرد. 2001شروع شد كه از  1997دنبال آن و از 

تا  1985ت، اولي در فاصله ها در دو جهش انجام گرفسودهاي مالي در كل سود شركت
  )61. (به بعد 2001و دومي از  1994

  
  "مرور ماهانه"مكتب نشريه 
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آمريكا، نه (مانتلي ريويو)، يك مجله با نفوذ در چپ  نويسندگان نشريه مرور ماهانه
يه به دهند. اين نشره ركود آن را مورد تاكيد قرار ميبلك ،داري پسينپويايي سرمايه

تي كه جان بالمي اي از آخرين مقاالنويسد و مجموعهبحران مي طور منظم در مورد
 يبه شكل كتاب كوچك ،اندها را به رشته تحرير درآوردهداف آنفاستر و فرد مگ

  )62( ده است.كرمنتشر 
هي مصرف ن به رشد بخش مالي توجهي جدي دارند و تحليلي مبسوط از بدمولفا

اما برخالف بسياري از  كنند.لي ارائه مياحتكار ما كاركنندگان در آمريكا و سازو
هاي شود كه تمام بخشه عنوان نتيجه مشكالتي معرفي ميتفسيرها، اين رشد ب

  رود:ه شمار نميي يك مرحله جديد نيز بدهندهروست و نشانهاقتصاد با آن روب
ه تر از آن است كگرچه نظام در اثر مالي شدن تغيير يافته است، اما اين تغيير كم"

چون مشكل اساسي انباشت در درون توليد  ي كامال جديد باشد،معرف يك مرحله
  )63.("يكسان باقي مانده است

داف همان مشكلي است كه پل سوئيزي و به نظر فاستر و مگ "مشكل انباشت"اين 
داري پس از جنگ داراي گرايش ذاتي معرفي كردند: كه سرمايه 1960پل باران در دهه 

آيد. ه وجود ميگيري انحصارات بها اين گرايش در اثر شكلنظر آنه ب به ركود است.
توليد كنند كه  ايكاري و سودهاي اضافهها را دستتوانند قيمتاين انحصارات مي

شود كه نتيجه آن مازاد ظرفيت توليدي رو ميهها با مشكالتي روبنظام براي جذب آن
براي جذب اين  "زائد"هايهزينه با رشدگذاري است، همراه و كند شدن آهنگ سرمايه

ي نيز نمونه ديگري از چنين العاده ورم كرده مال). نظام فوق64(مثل توليد اسلحه مازاد،
  )65(شود.هاي زائدي محسوب ميهزينه

به موازات تحليلي است كه توني  "مرور ماهانه"از جهات بسياري تحليل راهگشاي 
 "الملليسوسياليسم بين"ديگران در نشريه  كريس هارمن و كليف، مايك كيدرون،
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ها را تقويت كرده تر بين اين دو سنت هر دوي آناند و تعامل وسيعتدوين كرده
-سوسياليسم بين"نسبت به  "ماهانه مرور"رسد كه سنت ). اما به نظر مي66است(

دود بحران معلول مصرف مح برد. اول، به نظر اين نشريه،از سه كمبود رنج مي "مللال
  گردد: اين نظر به آثار پل سوئيزي برمي است. ريشه

است، و به  اش، روند توليد كاالهاي مصرفي انسانرغم شكل تاريخيروند توليد علي"
نهايي، يعني توليد جز به قصد استفاده ه ماند...وسايل توليد بهمين شكل نيز باقي مي

وند...وظيفه واقعي يك شقيم وسايل مصرف هيچگاه توليد نميمستمستقيم يا غير
داري است، كه رشد ان دادن يك گرايش ذاتي در سرمايهي كم مصرفي نشنظريه

  )67.("هاستتر از رشد تقاضا براي آنظرفيت توليد كاالهاي مصرفي سريع
شود و هم از دهي هم از مصرف ناشي ميچارچوب ماركسيستي تقاضا براي باز اما در

و بخشي از وسايل توليد به نوبه خود براي توليد وسايل  گذاري در وسايل توليد،سرمايه
اين منشا تقاضا را  -شوداين روند همين طور تكرار مي و ،روده كار ميتر بتوليد بيش

بهتر است به عنوان معلول  (يا اضافه توليد) كند. كم مصرفينرخ سود محدود مي
                )68(گرفته شود تا علت آن. بحران در نظر

ها را قيمت "مازاد" داف بر اين نظرند كه انحصارات براي افزايشاما فاستر و مگ
متعلق به  "قانون گرايش نزولي نرخ سود" كنند، بدين ترتيب برايدستكاري مي

ا اجازه هها بر مصرف محدود به آنتاكيد آن) 69(شوند.ماركس نقش اندكي قايل مي
ميشل  نظرات جان مينارد كينز، زيادي بر دهد كه در تفسير عمومي بحران تا حدمي
  )70( كي و كينزگرايان چپ بعدي تكيه كنند.كاله

هاي هاي زائد مانند هزينهرشد بخش"الملليسوسياليسم بين"ه عنوان مثال، سنت ب
ها و بدين شاخهاي براي انتقال ارزش اضافي از انباشت به طرف اين نظامي را وسيله
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داف نقش كه فاستر و مگدر حالي داند،بر نرخ سود ميه كاهش فشار نزولي وسيل
  )71 (گيرند.در نظر مي مصرفيافزايش تقاضا و جبران كمني براي را امكا هاي نظاميهزينه

ها پيدايش طبق تحليل آن كند.به گرايش به ركود تاكيد مي "هانهمرور ما"دوم، سنت
كه  شود،ي از اقتصاد مياي احتمالي به بخشهع ورود رقيبهاي عظيم مانشركت
اين رقبا قادر نيستند سرمايه الزم براي ورود به بازار  را كهچ هاست،ي فعاليت آنعرصه

اي را الي براي فراهم كردن چنين سرمايهرا تهيه كنند. اما اين ديدگاه ظرفيت نظام م
يباني غالبا با پشتاين سرمايه  -گيردد سود كافي در آن رشته ناديده ميدر صورت وجو

  )72( و بعد چين."ببرهاي آسيايي"شود، مثل پيشرفت ژاپن،دولت تامين مي
ي ين طور بحران اواسط تا اواخر دههو هم 1980حتي اقتصاد امريكا بعد از بحران دهه 

  )73(هايي تا حدي به تغيير اين مناسبات پرداخت.در مقابله با چنين چالش 1990
آميز توجه كمتر به اين اشكال مبارزه رقابت "مرور ماهانه"رسد كه سنت به نظر مي

اي به اين علت كه به ديدگاه خاصي از رقابت بين امپرياليستي اعتقاد تا اندازه دارد،
امي از شود، نه نظن غارت جهان سوم در نظر گرفته ميامپرياليسم مقدمتا به عنوا دارد.

-ور ناموزون رشد ميارچوبي كه به طداري رقيب در چتخاصم بين كشورهاي سرمايه

مجموعه مقاالت ذكر ها در دهند كه تحليل آنداف توضيح مي). فاستر و مگ74كند(
اما توضيح مسير حركت نظام جهاني  )75شود(داري امريكا محدود ميشده به سرمايه

  بدون توجه به رقابت امپرياليستي غيرممكن است.
داري را ر است  كه  تغييرات سرمايهرخوردااز اين توان ب "مرور ماهانه"سرانجام، سنت 

اما اين شود.  ي ارزش ماركس ادغامدهد، اما اين توجه بايد با نظريهمورد توجه قرار 
داري پسين وجود انحصارات است و نه رقابت، ي سرمايهسنت با اين فرض كه مشخصه

ر رقابت د چون به نظر ماركس، دهد،ن ارزش را به نقشي ثانوي تنزل مينقش قانو
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ي دار). هاروي در اشاره به سرمايه76رود(ه شمار ميواقع عامل تحقق قانون ارزش ب
  نويسد:انحصاري اثر سوئيزي و باران مي

گر دوري از قطعا گذار از رقابت به انحصار و اشكال سازماندهي انحصار دولتي نشان"
-محسوب ميرزش ي قانون اكنندهابراين دوري از قدرت تنظيمرقابت و بن "يسلطه"

باران و  عنوان نمونه،ه اي رسيدند. بها به چنين نتيجهشود. بعضي از ماركسيست
اصالح مدل رقابتي كه مبناي بندي و توانيم به سرهمما نمي"كنند: سوئيزي اعالم مي

در تالش براي درك  شود، قانع باشيم...ي اقتصادي ماركس محسوب مينظريه
توانيم انحصار را كنار بگذاريم يا آن را آن، ما نمي داري در مرحله انحصاريسرمايه
ما بايد آن را در مركز تحليل قرار  كنيم،ه عنوان عاملي فرعي معرفي ميصرفا ب
تضمن كنار گذاشتن قانون ماركس م "مدل رقابتي"مطمئنا كنار گذاشتن "دهيم.

 مشكل اين كاري كه باران و سوئيزي كامال آماده انجام آن هستند. -شودارزش نمي
رد تمامي مقوالت ديگر ماركس، ي جدي در مواست كه ما بدون ترديد يا مصالحه

  )77.("اين سنگ بناي تحليلي پاپس بكشيم توانيم ازنمي
  

  رابرت برنر

به گرايشات تجربي در نظام رابرت برنر ماركسيست ديگري است كه به تفضيل 
سخنراني و مقاله با تحليلي  ديطور در تعدااو همين داري پرداخته است.سرمايه

او نسبت به اين نظر  دهد.ران كنوني را مورد بررسي قرار مييلي و بياني رسا، بحتفص
كند موضعي انتقادي داد ميكه بحران كنوني را به سادگي نوعي بحران مالي شدن قلم

  دارد:
نقطه بهادار را  ها و اوراقسقوط بانك گران بحران،قابل فهم است كه تحليل اين"

از پاولسون  اند.تر نرفتهها عميقجاست كه آناما اشكال در اين اند.عزيمت قرار داده
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كنند كه ل رزرو تا پائين، همگي استدالل ميداري و برنانكي رئيس فدرارئيس خزانه
ها در عين توان بر اساس مشكالت بخش مالي توضيح داد. آنبحران را به سادگي مي

اصطالح بنيادها در وضع ه ه اقتصاد واقعي قدرتمند است و بكنند كحال اظهار مي
  )78.("تر از اين وجود نداردنظري گمراه كننده خوبي قرار دارند.
گذاري در سطح نازلي قرار دارد كه منشا آن پائين بودن سرمايه 1970به نظر او از دهه 

به علت نزول پيشرفته داري هش پويائي اقتصاد در جهان سرمايهكا" نرخ سود است:
يت در بخش آوري است كه مقدمتا معلول گرايش مزمن مازاد ظرفعمده در سود

  1970 يو اوائل دهه 1960ي آن به اواخر دهه ، و سابقهرودصنعتي جهان به شمار مي
ها گذاري و كاهش دستمزدها در اثر تهاجم شركتن آمدن سرمايهپائي ).79("رسدمي

ه وجود آمده با زل سطح تقاضا انجاميد و شكاف ببه سطح زندگي كارگران به تن
گيري يك سري حباب در بازارهاي مالي و سهام به شد. شكل رها پافزايش سطح بدهي

هاي غير شركت" اما نرخ سود صرفا تا حدي بهتر شد: ).80( پيشرفت نظام كمك كرد
اين هنوز به سطح  اي افزايش دادند، اماسود خود را به ميزان قابل مالحظهمالي...نرخ 

بدين ترتيب به نظر برنر بحراني كه  ).81("رسيدهم نمي 1990هاي كاهش يافته سال
 ما اكنون شاهد آن هستيم، بحراني است به تعويق افتاده،كه اگر قبال اتفاق افتاده بود،

  سازوكارهاي متعددي براي مقابله با آن وجود نداشت.
ه ب هاي بسياري وجود دارد،مشابهت"الملليسوسياليسم بين"ديدگاه برنر و سنت بين 

برنر سودآوري  شود.هايي نيز ديده مياما تفاوت خصوص تاكيد او بر كاهش نرخ سود.
داند، كه خود به علت رقابت بين بلوك جه مازاد توليد و اضافه ظرفيت مينازل را نتي
هاي در سرمايهگذاري گر سرمايهها بيانمايه به وجود آمده است. اين بلوكهاي سر
هاي جديد با ). هنگامي كه سرمايه82ا طول عمر و بازدهي متفاوت اند (استوار ب
-سرمايه شوند،تر به يك بخش وارد ميتر با بازدهي بيشهاي استوار پيشرفتهسرمايه
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يا  براي حفظ سهم خود در بازار "زدايي شدهارزش"گذاريتر با سرمايههاي قديمي
يا بايد ظرفيت اضافي را تحمل  ،شونددن قيمت كاالهاي خود ميپائين آورمجبور به 

 داران)گذاري براي سرمايه(يعني عايدي كلي سرمايه در هر دو حالت سود -كنند
  يابد.كاهش مي
به علت  1960ي كند كه از نيمه دههخود را به صنايع آمريكا معطوف ميبرنر توجه 
رو بوده و معتقد است كه كاهش هاي روبظهمان و ژاپن با رقابت قابل مالحصادرات آل

  گذارد.هاي ديگر اقتصاد اثر ميسود در اين حوزه بر سودآوري بخش نرخ
كند به همان طور كه فرد مازلي اشاره مي رو است.ههايي روبچنين تفسيري با دشواري

  يك دليل :
ي است، رنظريه برنر اساسا شبيه نظريه باران و سوئيزي در كتاب سرمايه انحصا"

رسد كه مخالف آن باشد. پيش فرض اساسي در هر دو هرچند كه ظاهرا به نظر مي
(به  يا درجه انحصار (به طور معكوس) نظريه اين است كه نرخ سود را ميزان رقابت

درجه رقابت و انحصار در هر  كند. در حالي كه به نظر ماركس،تعيين مي طور مثبت)
گذارد، ولي بر ميزان هاي مختلف اثر مير بين بخشا بر توزيع مقدار سود دبخش صرف

  )83.("ي يا نرخ عمومي سود تاثيري نداردكلي ارزش اضاف
گويد اين درست باشد كه تشديد رقابت در طور كه برنر ميبه سخن ديگر اگر همان

ي خود قيمت اين به نوبه شود،عت باعث كاهش قيمت در آن شاخه مييك شاخه صن
-ها در روند توليد خود استفاده ميداراني كه از آنوليه را براي سرمايهها و مواد اكاال

هاي ديگر اقتصاد انتظار داشت كه نرخ سود در حوزه توانو مي -دهدكنند كاهش مي
 كند،داري را حل مياهش رقابت در صنعت مشكالت سرمايهاين ادعا كه ك باال برود.

هاي از ارزش اضافي را از ساير حوزه يادعائي نادرست است، حتي اگر بتواند بخش
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انور شيخ در يك مطالعه تجربي دقيق نشان داده  ).84(اقتصاد به صنعت منتقل كند
  است كه:

توان ذكر كرد و هاي نسبي دليل اندكي ميبر قيمت "رقابت شديد"مورد تاثير در"
گري كه به مساله دي ها به هيچ وجه با تغييرات سودآوري انطباقي ندارد.تغييرات آن

تواند دائم نمي "مازاد ظرفيت" همان اندازه از اهميت برخوردار است. اينست كه،
چون نرخ سود حتي هنگامي كه استفاده از  كاهش دراز مدت نرخ سود را توضيح دهد،
 دهند...پيوسته گرايش به نزول را نشان ميظرفيت تا حدي اصالح شده باشد به طور 

گر يك دهند كه افت سودآوري در دراز مدت بيانمي نتايج تجربي با قدرت نشان
 داري (يعني آلمان،س از جنگ در سه كشور مسلط سرمايهجنبه ذاتي در انباشت پ

  )85(است. "ژاپن و آمريكا)
نظر ماركس گرايش نزولي نرخ سود بر ه براي اين گرايش توضيح ديگري الزم است. ب

گذاري در سرمايه به معناي نسبت اساس تركيب ارگانيك سرمايه (به طور تقريبي
 گذاري براي مزد) قابل توضيح است.و مواد خام به سرمايه ماشن آالت، ساختمان،

را  )"كارزنده"افزايش تركيب ارگانيك سرمايه منشا ارزش اضافي(يا به قول ماركس
-كند و ميمتاسفانه برنر اين توضيح را رد مي دهد.نسبت به كل سرمايه كاهش مي

داران تكنيكي را انتخاب كنند كه موجب كاهش نرخ سود ين نظر كه سرمايهگويد ا
  نظري است متناقض. )86("ها بشودآن
دار در يك شاخه از اقتصاد براي از ميدان بدر كردن رقبا، كه اولين سرمايهاما اين"

گذاري در سودآوري در كوتاه مدت به سرمايه افزايش سهم خود دربازار و افزايش
يافته در هر تك كاال اقدام كند، امري ارزش پيكرال بردن بارآوري و كاهش جهت با

اين صرفا در مراحل بعدي است كه نوآوري، كامال در يك شاخه  است كامال منطقي.
دهد. د و نرخ سود را تحت فشار قرار ميآورها را پائين مييابد، قيمتگسترش مي
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چون  گيرد،ه كار ميآوري جديد را باخه معين، فندار در يك شاحتماال هر سرمايه
عدم توفيق در  .م)، رغم  پائين آوردن نرخ سود،(در تمام آن شاخه و در درازمدتعلي

كاهش سود  -ها و شكست در مقابل رقباسته معناي ناتواني در كاهش قيمتاينكار، ب
  )87.("موجود بهتر از اين است كه اساسا سودي كسب نشود

هاي رقيب فراز و فرود بلوكضوع، تالش خود را بر توضيح تفضيلي برنر با انكار اين مو
اما آنچه  كند.ه معيني از تكامل نظام متمركز ميسرمايه در مبارزه رقابتي و در مرحل

هايي اساس نظريه ارزش ماركس از گرايش كه الزم است هم تفسيري است عمومي بر
داري طي ختاري ويژه سرمايهااشكال س"انجامند و هم تفسيري از كه به بحران مي

من قبل از توضيح ).88دهند (كاركرد اين گرايشات را توضيح مي كه چگونگي "تاريخ
داري دو ر مورد تكامل تاريخي نظام سرمايهد"سوسياليسم بين المللي"تفسير سنتي 

كنند قانون گرايش نزولي نرخ كنم كه تالش ميپرداز را به اختصار معرفي مينظريه
  كار ببرند.ه داري معاصر بس را در تحليل سرمايهركسود ما

  
  اندرو كليمان

داري در ني را در ناتواني درازمدت سرمايهاندرو كليمان هم مثل برنر ريشه بحران كنو
ريشه بحران در واقع اين است "اند:ظهور كرده 1970داند كه در دهه ميحل مشكالتي 

). ماركس 89( "دازه كافي تخريب نشده بودبه ان 1970كه سرمايه  در ركود جهاني دهه 
تواند مجددا داري از طريق آن ميدانست كه نظام سرمايهنيز بحران را سازوكاري مي

سودآوري را احيا و تضادهايي را كه در دوره رشد شدت پيدا كرده بودند به طور موقت 
  حل كند:

كند. فري پيدا مياي متخاصم در بحران مهبار اختالف بين بنگاههرچند وقت يك"
ها آن باشند.ي و موقتي براي تضادهاي موجود ميهاي اجبارحلها همواره راهبحران
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مدتي برقرار  شوند كه تعادل از دست رفته را بعد ازانفجارهاي قهرآميزي محسوب مي
  )90.("كنندمي

 ان،مواد خام و ساير كاالهاي ورودي به روند توليد طي بحر سقوط قيمت ماشين آالت،
تواند مي (و حمله به مزد و شرايط كار كارگران) هاهمراه با ورشكستگي شركت

  هاي جان بدر برده از بحران را احيا كند:سودآوري شركت
كار ه اما ارزش سرمايه ب كند،وليد ميميليون دالر سود ت 3اگر شركتي در سال "

اما اگر تخريب  د.درصد خواهد ش 3ميليون دالر باشد، نرخ سود فقط  100 افتاده،
 100جاي ه اي به مالك جديد اين امكان را بدهد كه شركت را بهاي سرمايهارزش

اين  درصد بالغ خواهد شد. 30نرخ سود به  ميليون دالر بخرد، 10ميليون دالر فقط 
جنگ بدنبال ورشكستگي بدين ترتيب رونق بعد از  جهشي است عظيم به رونقي تازه.

وم، در واقع نتيجه اين يان ركود بزرگ و صدمات جنگ جهاني دها در جروسيع سرمايه
  )91. ("تخريب بود

او بر اين نظر است  شود.تمايز قائل مي "بنيادي"و  "ظاهري"كليمان بين نرخ سود 
نرخ  -شوده وسيله دو عامل تعيين ميكه نرخ سود بنيادي يك حد رياضي است كه ب

 ).92(بيش ثابت اند ظر كليمان هر دو كم ون هكه ب -رشد كار زنده و نرخ انباشت ارزش
به  علت تخريب سرمايه طي بحران افزايش يابد،ه كه ب نرخ سود ظاهري قبل از اين

  تنزل به طرف اين حد گرايش دارد. 
بندي كليمان در اساس يك استدالل رياضي در مورد جهت و دامنه تغييرات صورت

رسد كه براي اعتقاد به ه نظر ميب نرخ سود است، تا توصيفي از حركت مشخص آن.
ثابت ماندن نرخ انباشت و افزايش كار زنده در كوتاه مدت دالئلي اندك وجود داشته 

هاي بلند تاريخي در نظر بگيريم، ها را دورهباشد. اما كليمان اعتقاد دارد كه اگر آن
اد زيادي ل بر عليه تعدظاهرا اين استدال ).93(ممكن است جهت معيني را نشان ندهند
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طور كلي رد مي ه پردازان ماركسيست كه قانون گرايش نزولي نرخ سود را باز نظريه
كه شامل  -پذيرندا براي كساني كه اين گرايش را ميام ).94(كنند، اقامه شده است

قلم  "سوسياليسم بين المللي"هاي اخير در نشريه شود كه طي سالاكثر كساني مي
-اقعي تركيب ارگانيك سرمايه كه نرخ سود را نيز در بر ميتاكيد بر حركت و -اندزده

  تواند مفيدتر باشد.گيرد، مي
ها اعتبار خود را صلي كليمان در مورد تخريب سرمايههر ديدگاهي اتخاذ شود، نكته ا

ه فراتر رفتن از ماند كه چرا تضادها بكرد و البته اين پرسش بي جواب ميحفظ خواهد 
عدم تمايل سياست .م) كليمان به  ها(تخريب سرمايه). 95(شوداين وضع ختم نمي

 ).96(ها را تخريب كنددهند بحران كنوني سرمايهكند كه فرصت نميمداران اشاره مي
داري از جنگ جهاني دوم تا نكته را در متن مسيري كه سرمايه الزم است كه اين

ايل نسبت به بحران كنون طي كرده است قرار داد تا روشن شود كه چرا اين عدم تم
  گردم.من بعدا به اين نكته برمي تر شده است.هاي قبلي بيش

  
  انور شيخ

نرخ پرداز ماركسيستي است كه شايد بيش از هر كس ديگر به مركزيت انور شيخ نظريه
بحران ساختاري "ك بحران كنوني ي نظر شيخ،ه ب كند.سود در پويايي نظام تاكيد مي

از دهه  "يق افتاده و يا به يك رونق كاذب تبديل شده استشود كه به تعومحسوب مي
  باقي مانده است. "اساسا ثابت"اما نرخ سود ،تا كنون مقدار كلي سود افزايش يافته 70

-براي درك انباشت در دهه كه كند، مبني بر ايناي به تحليل اضافه ميشيخ نكته تازه

ت دائم نرخ بهره نيز توجه هاي اخير الزم است كه در كنار نرخ سود به تغييرا
آنچه محرك انباشت است نه نرخ سود، بلكه نرخ سود منهاي هزينه اسقراض "كنيم

سرمايه يا به عبارتي نرخ بهره است. اگر نرخ سود ثابت و نرخ بهره در حال كاهش 
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 نرخ ممتاز"باشد، انگيزه براي انباشت هرچند به شكل مصنوعي وجود خواهد داشت. 
باالترين درجه اعتبار در نظر  ل كه بانك براي بهترين مشتريان خود با(نرخ بهره حداق

ل و اواي 1970از اواخر جنگ جهاني دوم در حال افزايش بوده است، در اواخر  گيرد)مي
اين افزايش شتاب تندي پيدا كرد و بعد يك كاهش تدريجي و درازمدت  1980دهه 

  )97(."آغاز شد
(اصطالحي كه "سود بنگاه يا سود تصدي"رار دادن اين تغيير نرخ بهره با معيار ق

يك  -برد)ه كار ميماركس در جلد سوم سرمايه براي سود منهاي بهره پرداخت شده ب
وجود آورد. كاهش طوالني نرخ بهره براي يك دوره موجب افزايش ه ب "رونق كاذب"

ي تودهها از طرف ، بدون اينكه بازپرداخت اين بدهيكنندگان نيز شدصرفبدهي م
  )98( كارگران، حداقل در آغاز افزايش پيدا كند.

  
  جمع بندي نظرات 

داري در حال پير شدن را با قدرت نظريه ارزش ماركس و حاال الزم است كه سرمايه
  نظرات متفكران ذكر شده مورد تحليل قرار دهيم.

 هب هاي غير مولد و زائد اقتصاد شده است.داري فرتوت موجب رشد بخشسرمايه
رونق هاي نظامي در به نقش هزينه "الملليسوسياليسم بين"عنوان نمونه سنت 

- هزينه كند. رقابت بين دو ابرقدرت دوران جنگ سردطوالني بعد از جنگ تاكيد مي

ه ب "اقتصاد تسليحاتي دائم"هاي نظامي بعد از جنگ دوم جهاني را افزايش داد و يك 
   )99( وجود آورد.
كنند ي چرخه سرمايه، نظام را تثبيت ميبرا "مفري"ي به عنوان طور كله اين مخارج ب

بايستي شوند كه در غير اين صورت مياي ميدين ترتيب باعث تخليه ارزش اضافيو ب
  )100(شد.انباشت مي
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دوره رونق شاهد  هاي فروپاشي خود را نيز در بر دارد.اقتصاد تسليحاتي دائم نطفه
نيز بود كه مخارج دفاعي  (ژاپن و آلمان)"ير نظاميداري غهاي سرمايهدولت"صعود 

ضافي را در صنايع تري از ارزش اتوانستند سهم بيشها ميآن كمتري داشتند.
ها، و تقليل در بودجه نظامي صعود اين قدرت در آستانه گذاري كنند.صادراتي سرمايه

طور مطلق باال  ههاي تسليحاتي هر چند هنوز باالت متحده و اتحاد شوروي، هزينهاي
  )101( اما ديگر با رشد اقتصاد جهاني هماهنگي نداشت. بود،

اشكال ديگري از هزينه كه مستقيما در توليد ارزش اضافي دخالت ندارند نيز رشد 
طور مساوي جريان ه داري برفته سرمايهقتصادهاي پيشكرده بود و اين روند در تمام ا

توان شود. از زمره مخارج غير مولد مي يدهكه بعدا در آن كاهشي دداشت بدون اين
غير "ها را توان آنهاي ديگري وجود دارند كه مي). اما حوزه102تبليغات را نام برد (

كه مستقيما ارزش اضافي دانست، نظير بهداشت و آموزش عمومي،  "مستقيم مولد
د نوين سرمايه كنند، اما براي تجديد توليد انواع نيروي كار الزم در اقتصاتوليد نمي

  )103(داري جنبه اساسي دارند.
هاي خاصي كه اين نظام را تثبيت كند اما براي شاخهتواند هاي زائد ميافزايش هزينه

  شود. كشند، فشاري محسوب ميه دوش ميهاي زائد را بهزينه
 1970تا اواسط دهه  1940فرد مازلي معتقد است كه افزايش كار غير مولد از اواخر دهه 

ه صورت افزايش تركيب ارگانيك سرمايه تاثير زيادي بر كاهش نرخ سود در آمريكا ب
  )104(داشته است.

 هاي مولد انباشت مي شد،هاي اضافي در بخشگر در دوره پس از جنگ  تمام ارزشا
گذاري به كار و كاهش اما افزايش نسبت سرمايه كرد.تري رشد مينظام با سرعت بيش

-گذاري تمام ارزش اضافي در بخشبودند كه در صورت سرمايهسرعتي ن نرخ سود به

توانست به وجود بيايد. اين امر به رونق بعد از جنگ دوم جهاني فرصت هاي مولد مي
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به بعد بحران  70داد كه براي مدتي بي سابقه ادامه پيدا كند. هنگامي كه از نيمه دهه 
خصوص ه ني تحول يافته بود. برو شد كه طي يك رونق طوالهآغاز شد با دنيايي روب

هاي درون نظام) به قول ماركس در روند (به قول ماركس، شركت واحدهاي سرمايه
تر هاي ديگر) بزرگ(جذب و ادغام سرمايه (انباشت تدريجي سرمايه) و تمركز تراكم

  )105( شده بودند.
و  ايا اندازهكند و آن را تناست كه همان سازوكاري كه نظام را تصفيه مياين بدان مع

براي نظام  -يعني بحران اقتصادي -گرداندبراي مدتي به سطح سالمت بر مي
همراه است  تر شده بود. ورشكستگي يك يا دو غول چند مليتي با اين خطرخطرناك

هاي اقتصادي به شكل خود بزير بكشد. شركت كه بخش سودآور اقتصاد را نيز در كنار
هاي اند و رشد اخير بخشو نظام مالي درهم تنيده شدهدولت ديگر با تري با يكعميق

وحشتي كه اخيرا در مورد  )106( تر كرده استي نيز اين مشكل را به مراتب وخيممال
عت هاي صناخله دولت در مديريت بازسازي غولورشكستگي لمن برادرز و شكل مد

ها كست كردن آنسازي آمريكا، يعني جنرال موتورز و كرايسلر از طريق ورشاتوموبيل
  )107(علت همين خطرهاي فزاينده بود.ه وجود داشت، ب

كه بگذارند بحران به تمام نظام سرايت  داري براي اينهاي سرمايهبي رغبتي دولت
چنان نظامي است كه در آن داري همسقوط به ركود دائم نيست. سرمايه كند متضمن

پرياليستي. حتي در صورتي رقابت امگيرد، عالوه بر نباشت از طريق رقابت انجام ميا
ها آزاد باشند اين وضع تا زماني امپرياليستي بزرگ در تعيين قيمت هايكه شركت

اما اگر  ).108( ادامه پيدا خواهد كرد كه رقبا منابع الزم براي ورود به بازار را تهيه كنند
هاي رونق دائمي براي كل نظام برخالف تخريب سرمايه باندازه كافي نباشد، رونق

هاي هاي ركود در تمام بخشو بروز دوره -امري است غير محتملمحلي و موقتي 
  شود.نظام به امري ممكن بدل مي
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مطمئنا تخريب  80و اوائل دهه  70گويند در دهه طور كه كليمان و برنر ميهمان
ا به كار گرفته شد، كه بحران ره كارهاي بدر عوض سازو اندازه كافي نبود.ه سرمايه ب

قيمت تشديد تضادهاي كه در تمامي نظام رخنه كرده بودند به تعويق انداخت. از دهه 
ن نمونه اين افزايش عنواه گيري داشته است. بتا كنون نرخ استثمار افزايش چشم 80

كارگران بخش " توان مشاهده كرد، به ميزاني كهتر شدن سال كار ميرا در طوالني
تر كار بطور متوسط در سال دو هفته بيش 1982ه با در مقايس 2002صنعت در سال 

اي افزايش اي و فقط تا اندازهطبقه كارگر نرخ سود را تا اندازههجوم به  ).109("كردند
  )110(داد.

  
  بخش مالي، سرمايه مجازي و انباشت واقعي

داران و بعضي ود. سرمايهعامل ديگري كه بحران را به عقب انداخت رشد بخش مالي ب
آور ري غير از اقتصاد مولد و غير سودگذاري را در نقاط ديگهاي سرمايهها فرصتتدول

  جستجو كردند. اين تغيير داراي سه نتيجه بود:
شان و ها در فروش محصوالتبحراني كه ناشي از ناتواني شركت اول، جلوگيري از

توليد شده  و خدمات اي كه در كاالهافيبود، ارزش اضا "تحقق ارزش اضافي" درنتيجه
-وجود نميه كارگران مشكلي ب اگر نرخ سود باال باشد مصرف محدود ).111نهفته بود (

زيادي وجود خواهد داشت. در  چون براي ماشين آالت، مواد خام و غيره تقاضاي آورد،
اري نيز نازل گذو بنابراين سطح متوسط سرمايه -ستاي كه سودآوري پائين ادوره
آورد. در اين صورت افزايش ه وجود ميران، مشكل عظيمي ببود مزد كارگكم -است

-ظير اقتصاد اياالت متحده به مصرفويژه قرض شخصي در اقتصادهايي نه قرض، ب

ا ايجاد وجود بيĤورند، كه به ب "بازاري بعنوان آخرين چاره" دهدكنندگان اجازه مي
  داري را سرپا نگه دارد.تقاضا، كسب و كار سرمايه
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هاي موجود. وقتي پويايي از طريق حباب قيمت داراييتوهم سود آوري و دوم، ايجاد 
-كند، روندي از انباشت شكل ميج خود را در دنياي مالي جستجو ميسود راه خرو

اي مد.سرمايه مجازي به معناي سرمايهنامي "سرمايه مجازي"ه ماركس آن را گيرد ك
شود. سرمايه مجازي محسوب نميبازي نيز قهنيست كه وجود ندارد و الزاما نوعي ح

نسبت به يك سهم يا ارزشي كه قرار است  "هاي كاغذيطلب"گذاري در يعني سرمايه
اين واقعيت كه سرمايه مجازي براي مالك خود حق استفاده از يك درآمد  توليد شود.
دهد كه براي توليد يوجود مي آورد، آن را به شكل سرمايه واقعي نشان مه جاري را ب

وام  اي با نرخ متعارففتاده است و يا براي دريافت بهرهكار اه ب ش اضافي در توليد،ارز
  داده شده است.

- قرضه است كه دولت آن را منتشر مي هاي متداول سرمايه مجازي اوراقيكي از نمونه

دهد، نمونه ديگر رآمد مالياتي آينده را اختصاص ميد كه به صاحب آن سهمي از دكن
كند و دارنده آن سود سهام را دريافت مي كنندها منتشر ميشركتسهامي است كه 

). ماركس 112(رود كه شركت توليد كرده استاي به شمار ميكه بخشي از ارزش اضافه
ازي را نشان ندهد يك سرمايه كامال مج "حتي اگر طلب كاغذي"كند كه اشاره مي

سخن دگر اگر ما با سهام يك به  ."يالي استاي چنين كاغذي كامال خ...ارزش سرمايه
عنوان مالكيتي است نشان " شركت توليدي سروكار داشته باشيم، اين كاغذ صرفا

ها را معادل سرمايه ماركس در مورد اين توهم كه عنوان ."اين سرمايه سهامي دهنده
ه تواند دو بار وجود داشته باشد، يكبار بسرمايه نمي" دهد:داند، هشدار ميواقعي مي

عنوان سرمايه واقعي ه هاي مالكيت(سهام) و بار ديگر باي عنوانن ارزش سرمايهعنوا
  )113.("گذاري شودگذاري شده و يا قرار است سرمايهها سرمايهكه در شركت

گويد، اين سرمايه مله و مبادله قرار داد. ماركس ميتوان مورد معاسرمايه مجازي را مي
كند كت سرمايه واقعي گردش ميقوانين حرو مغاير با  "قوانين حركت خود"طبق 
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آمدهايي كه ها و درقيمت بازاري سهام در ارتباط با مقايسه درآمد حاصله از آن ).114(
رود. چون قيمت سهام و شود، باال و پائين ميگذاري كسب مياز ساير انواع سرمايه

اران به احتكار ذگكنند، سرمايهرمايه مجازي به اين شكل نوسان ميهاي سساير نمونه
يعني در انتظار باال رفتن قيمت سهام و فروش سودآور بعدي، به خريد  -آورندروي مي

دنبال كسب چنين اوراق ه داران بسرمايه اقتصادي، "حباب"پردازند. در يك ها ميآن
كنند تا هاي باالتري پيشنهاد ميديگر، قيمتبهاداري و براي از ميان بدر كردن يك

كند. بدين ترتيب قيمت سهام اي پيدا ميالعادهاوراق افزايش فوقمت اين كه قيجائي
دهنده ارزش واقعي كارخانه و به سطحي باالتر از آنچه كه نشان توانديك شركت مي

  ماشن آالت آن است، افزايش يابد.
هاي تواند ترازنامه شركتها ميهمراه با افزايش قيمت دارايي "زيانباشت مجا"روند

توانند توهم سودآور هاي مالي ميبخصوص شركت ه را بيش از حد باال ببرد،مربوط
ه خودي خود چيزي توليد عالوه، گرچه انباشت مجازي به ب ).115بودن را القا كنند(

هاي اقتصاد باشد و حس پويايي را تواند محرك رشد برخي حوزهكند، اما مينمي
  تر كند. بيش

يك دليل اين امر  كند.كمتر مي كاهش نرخ سود راسوم، رشد بخش مالي فشار براي 
-شودود رشدي زائد و بي فايده تلقي ميخودي خه اين است كه رشد بخش مالي ب

 -مولد استشود، غيرالي صرف ساختمان و پرداخت مزد مياي كه در بخش مسرمايه
ه د بشود و بنابراين سرباري براي سرمايه مولتوليد ارزش اضافي جديد منجر نمي به

هاي ست براي نظام، مثل نقشي كه هزينها "دريچه اطميناني"اين بخش آيد.شمار مي
كه در بخش مالي به  هايياما تمام پول عهده داشتند.ه نظامي در رونق بعد از جنگ ب

سنتي بانك محل كند. در تصوير ماركسيسم شود اين نقش را بازي نميكار گرفته مي
دهد. وامي كه براي ي وام ميداران صنعتو به سرمايه است "آورسرمايه بهره"تجمع 
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اضافي به شكل  بخشي از اين ارزش گيرد.ارزش اضافي مورد استفاده قرار ميتوليد 
ترجمان خود را در انباشت  "انباشت مجازي"گردد، در اين حالت بهره به بانك برمي

  )116(واقعي پيدا كرده است.
تي وام تر از آنچه كه به سرمايه صنعها بيش، بانكق نظر الپاويتساس و ديگراناگر طب

ها ان اين تصوير را اصالح كرد؟ بانكتوپردازند، چگونه ميدهند، به كارگران وام ميمي
رخ اين امر ن كنند.مد آينده كارگران ادعائي پيدا ميها نسبت به درآبا پرداخت اين وام

ها بتوانند به كارفرماي خود پرداخت آنكه دهد، مگر آناستثمار كارگران را افزايش مي
تري را تحميل كنند، در اين حالت در واقع كارفرما، بهره وام كارگران را مزد بيش

شود. بنابراين براي بانك اين اين خود موجب كاهش ارزش اضافي ميپرداخته است و 
  گذاري مولد استفاده كند.ه كه از پرداخت بهره براي سرمايهامكان فراهم شد

ه خود به جاي احتكار به طرف اما دليلي وجود ندارد، كه امكانات مالي به طور خود ب
ها به هاي اخير رهن و ساير بدهييدي جريان پيدا كند. مثال طي سالهاي تولبرنامه

-مجددا بسته .م) CDO("تعهدات جانبي وام"شكل اوراق بهادار و تحت عناويني نظير

هاي آينده اين اوراق توانند روي ارزشداران ميمايهه فروش رسيده است. سربندي و ب
     بيمه عدم پرداخت اعتبار"نوعي مشتق مالي تنظيم شد با عنوان  بهادار قمار كنند.

) CDSاي براي احتكار اين اوراق نيز وسيله كرد.ها را بيمه مي.م)كه عدم پرداخت وام
وجود آمدند و ه ه مجازي بطور كلي بازارهاي متعددي براي سرمايه ب ).117( شد

هاي اضافي در كل اقتصاد دارند. قيمت گسترش يافتند كه ارتباط اندكي با توليد ارزش
 ها رابطه خود را با روندهاي بنيادي توليد ارزش از دست داده استبازاري اين دارائي

هاي احتكاري در حال رشد هستند، اين بازارها ممكن است ). تا زماني كه حباب118(
هاي زائد كه ف هزينه(برخال موقتي براي ارزش اضافي عمل كنند "مخزني"عنوان ه ب

-هاي غير مولد منتقل ميدائمي ارزش اضافي را به رشته "دريچه اطمينان"چون هم
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در بازارهاي سرمايه مجازي، بخشي از ارزش ممكن است به توليد راه پيدا كند.  كند.
هاي توليدي منتقل دست آمده به شركته پول بمثال اگر اين اوراق فروخته شوند و 

اما  گيرد.يشكل م ترشود). هر حبابي كه تركيده شود؛ حباب ديگري با ابعاد وسيع
-كند تا در جهت برنامهت كه بازارهاي مجازي را مجبور ميبحران همواره تهديدي اس

  هاي توليد ارزش در كل اقتصاد حركت كند.
افتد تر سرمايه در اثر بحران اتفاق ميزدايي وسيعزشتخريب سرمايه مجازي همپاي ار

تواند با برداشتن بار از دوش سرمايه مولد با رود. در اصل اين سرمايه ميو به پيش مي
شده رقباي ها سهام ارزان (مثال وقتي كه شركت تسريع روند بازسازي طي بحران

هاي آينده، راه ارزش ها نسبت بهكنند) و حذف بعضي طلبورشكسته را خريداري مي
  )119(را براي پيشرفت بعدي هموار كند.

-اگر بانك اما در عمل جدا كردن سرمايه مجازي از انباشت واقعي بسيار مشكل است.

ممكن  اند، در حال ورشكستگي باشند،طور نسنجيده، دست به احتكار زده هايي كه به
اند، نيز با خود ها وام گرفتهآنگذاري در توليد از هايي را كه براي سرمايهاست شركت

اي كه براي نظام جنبه اساسي دارند، ضرر كنند و در اگر موسسات مالي به زير بكشند.
-گذارند و از بخشها پا به پيش ميها براي قبول بدهي آندولت خطر سقوط باشند،

  د.هاي اين كار را بپردازنو كارگران انتظار دارند كه هزينههاي توليدي اقتصاد 
افزايد. هاي مولد اقتصاد، ميورشكستگي بخش مالي بر صدمات بخش بدين ترتيب

بخش بوده، اكنون خود را نشان  گير اينمدت سي سال دامنه مشكالت مزمني كه ب
.گسترش مالي برد از واقعيت دور شده استه جلو ميدهند و اعتباري كه نظام را بمي
-بحران را به طور موقت به عقب مي "كنندهگرايشي خنثي"هترين حالت به عنواندر ب

گيري عدم تعادل شكلشود، ت پرداخته مياندازد. بهايي كه براي اين عامل تثبيت موق
العاده هاي غيرقابل پرداخت، افزايش فوقشامل افزايش بدهي -در اقتصاد استآسا غول
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گيري شكلين چين و امريكا وجود دارد و عدم توازن مالي و تجاري از نوعي كه ب
كنند كه توضيح دهيم ها كمك مياين ويژگي هاي اقتصادي در ابعادي عظيم.حباب

كند، با سرعتي چنين به تاخير افتادن سرانجام ظهور ميكه بحران بعد از چرا وقتي
  رود.زمان به پيش ميطور همه شتابان و شدتي چنين وحشتناك، در ابعاد جهاني و ب

  و ششم نقل از نگاه دفتر بيستبه 
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  توضيحات مترجم:

بانك شرايط وام گيرنده را از لحاظ  -ي دو)هاي درجه(وام Subprimeساب پرايم  -آ 
بندي معيني، مثل نسبت مبلغ وام به داخت وام بر اساس معيارها و درجهامكان بازپر

عواملي از اين  نده وسرمايه موجود شخص وام گيرنده يا نسبت وام به درآمد وام گير
ي اين امتيازات از حداقل معيني كند. براي دريافت وام مجموعهگذاري ميقبيل امتياز

تر از حداقل است كه به افرادي با شرايط پائينوامي  نبايد كمتر باشد. وام ساپ پرايم،
تر از حد معمول و شرايط بازپرداخت ها بيشبهره اين گونه وام شود.پرداخت مي

در آمريكا معمول شد و بعد در ساير  1993اين اصطالح از سال  دارد. دشوارتري
 كشورهاي انگليسي زبان نيز رواج يافت.

هاي مالي جهاني عبارت است از گسترش نظام -Financialization  - مالي شدن –ب 
اي است جهاني از نهادهاي اين نظام شبكه ي آن بر اقتصاد واقعي يا توليدي.و سلطه
 هاي خصوصي سهام،صندوق هج فوندها، گذاري،هاي سرمايهبانك ل بورس،مالي مث
هاي بيمه  و غيره و ابزارهاي مالي مثل سهام، اوراق هاي بازنشستگي، شركتصندوق

  قرضه، ارز، مشتقات مالي و غيره.
اصطالح ديگري  ،Finanzialisierungدر زبان آلماني عالوه بر اصطالح مالي شدن  

كه گوياتر  داري بازار مالي)(سرمايه Finazmarkt-kapitalismusعنوان  وجود دارد تحت
است اما در كشورهاي انگليسي زبان مصطلح نيست. بايد توجه داشت كه اين مفهوم 

رود. سرمايه  ه كار مهيلفردينگ ب Finance Capitalدر تقابل با مفهوم سرمايه مالي 
اما  كند.ها تكيه مييه صنعتي با بانكسرما (Fusion)مالي بر همكاري و جوش خوردن 

هاي مالي را نسبت به خواهد جدايي و استقالل نسبي شبكهمفهوم مالي شدن مي
  سرمايه توليدي نشان دهد.
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به معناي قيمت سهام يك  – shareholder-value -دارانارزش يا قيمت سهام –پ 
از  گيرد.ن آن تعلق ميكه به صاحبا(Dividend) شركت در بازار سهام و يا سود سهام

ها ي سود شركته جاي مقدار و نرخ سود، نشان دهندهاين شاخص ب 1980اواسط دهه 
  شد.
اوراق بهاداري كه از  Collateralized debt obligation-(CDO)تعهدات جانبي وام  –ت 

بندي اوراق بهادار ديگري مثل تعهد پرداخت قسط، تعهد پردخت بهره يا درآمد بسته
تر با رخي پشتوانه ضعيفتري دارند و بو امثالهم كه بعضي پشتوانه محكم ق قرضهاورا

اصطالح ريسك عدم پرداخت ه تا بدين ترتيب ب رسند.هم تركيب شده و به فروش مي
ها و ر كنند. اين اوراق حتي براي بانكترا پخش كنند و بدين وسيله شدت آن را كم

توانند ريسك واقعي ها نميبرخوردار نيست و آن اي از شفافيت الزمگران حرفهمعامله
، بازار اين گونه اوراق بهادار در سراسر جهان به 2008را ارزيابي كنند. تا بحران مالي 

  يك بيليون دالر رسيد.
نوعي مشتق مالي كه به  Credit default swap-(CDS)ضمانت عدم پرداخت وام  –ث 

ني خريدار ضمانت بستانكاري است كه شكل قرارداد بين دوطرف است.طرف اول يع
كند. طرف نظم مبلغي نزد طرف ديگر ضمانت ميبازپرداخت طلبش را با پرداخت م

كند كه در صورت عدم پرداخت بدهي در موعد قبول مي دوم يعني فروشنده ضمانت،
تر از ارزش بازاري آن است بپردازد. اين را كه كم آن (Parvalue)مقرر، ارزش ظاهري 

در دست بانك  1998تا سال  CDSاوراق بهادار در بازارهاي جهاني  دادها به شكلقرار
بعد از اين تاريخ محتكرين زيادي به اين بازار  شد.بيليون دالر بالغ مي 300ها بود و به 

تريليون دالر  62/2حجم اين بازار به  2007كه تا پايان سال  طوريه هجوم آوردند ب
درصد تنزل كرد و در پايان  38علت بحران اين بازار ه ب 2008افزايش يافت. اما در سال 
  تريليون دالر رسيد. 38/6همين سال مقدار آن به 
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 ها:يادداشت

دهند فروش كتاب اين موضوع مورد توجه مطبوعات قرار گرفته، كه گزارش مي -1
سرمايه ماركس در آلمان هفت برابر افزايش يافته است، همين طور در مورد موفقيت 

 مونه كميك اين كتاب در ژاپن و نمونه موسيقي وار آن در شانگهاي.ن

ي )، يا آخرين كتاب يك نويسنده2008به عنوان نمونه، كتاب اخير گراهام ترنر( -2
 دست راستي مثل مارتين ولف نگاه كنيد به

Callinicos, 2009. On Turner’s book, see also Murphy, 2009. 
3: Willem Buiter, “The Unfortunate Uselessness Of Most ‘State Of The Art’ 

Academic Monetary Economics”, Maverecon, 3 March 

2009, http://blogs.ft.com/maverecon. 

براي يك بحث روشن كننده در مورد سنت انترناسيونال سوسياليستي در اقتصاد  -4
 سياسي مراجعه كنيد به سمينار اخير 

Alex Callinicos’s recent seminar on the subject-available from  

www.isj.org.uk/?s=resources#alexseminar. 

 27آ. مقاله در آستانه يك افت كوتاه و تند در بازار سهام در  2007بلك برن  -5

گر لمن برادرز طنزآميز است. يك سال و فوريه نوشته شده است. هشدار يك تحليل
هاي لمن برادرز به بزرگترين ورشكستگي تاريخ نيم بعد، وجود اوراق سمي در دارايي

تر از شش بار بزرگتر از ورشكستگي قبلي(ورلد كام) و ده بار بزرگ -جهان منجر شد
 انرون.

دو بانك  2008. در سپتامبر 2007فوريه  23تايمز مالي  "بيماري ساب پرايم" -6
گذاري وال استريت كه از مهلكه جان بدر برده بودند به بانك بازرگاني تبديل سرمايه
  شدند.

7: See for example Blackburn, 2007b. 
8: Harman, 2007, pp157-158. 
9: Blackburn, 2006, p44. 
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و اعتبار از نظر تاريخي  66-70، ص 2003، الپاويتساس 338-343، ص 1972ماركس -10
آور، يا آن طور كه آن را ي بهرهسرمايه"ي توليدي وجود داشته استپيش از سرمايه
يي به اشكال بسيار قديمي سرمايه تعلق ربا ناميم، يعني سرمايهاش ميدر شكل قديمي

  .593، ص 1972. ماركس "داري وجود داشتسرمايهي توليدي دارد، كه پيش از شيوه
11: Harvey, 2009, p18. 
12: I argue the latter in Choonara, 2008. 
13: Blackburn, 2006, p39. 
14: Mann, 2009, p120. 

كند. اما برن در اين بحث از ترنر استفاده مي. بلك129-130، ص 2009برن بلك -15
هاي اعتباري را به عوامل گيري حبابنقطه قوت اثر ترنر در اين است كه علت شكل

دهد. از منظر ماركسيستي الزم خصوص كاهش مزدها نسبت مي تر اقتصادي ، بهوسيع
كند كه تفسير رن ادعا مياست كه گرايش نرخ سود به كاهش را درنظر گرفت. بلك ب

او در چارچوب آثار مولفان ماركسيست مثل رابرت برنر، اندريو گلين و جيواني اريگي 
). اما در بين اين مولفان در مورد علت كاهش 65-66، ص2008برن قرار دارد(بلك

، 1999هاي مهمي وجود دارد. به عنوان نمونه مراجعه كنيد به مازلي سودآوري تفاوت
  داند.كه ديدگاه گلين را برخالف ديدگاه برنر مي 132-33ص 

16: Blackburn, 2008, p85. 

اش با سرطان ي شجاعانههنگام انتشار اين مقاله، خبر مرگ پيتر گوان و مبارزه -17
  تأسف برانگيز بود.

به اين معني است  "عقل سليم"گويد گسست با . او مي5، ص 2009گوان -18
-كنش"مثل مالكان خانه در آمريكا مسوول بحران نيستند و  "گران واقعيكنش"كه

بايد به خاطر بحران مورد سرزنش قرار  "نظام جديد وال استريت"از  "گران جديد
داران شود كه آيا سرمايه رسد كه پرسش ديگري نيز مطرح ميگيرند. اما به نظر مي
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در اقتصاد غير مالي (در مقابل كارگران امريكايي) نيز بايد مورد سرزنش قرار  "قديمي"
  .6، ص 2009گوان  -گيرند

بحران كنوني اقتصاد بايد به “، موضعي مشابه گوان دارند:2009پانيچ و گيندين -19
نشاء بحران ك شود...مداري درعنوان پويايي تاريخي و تضادهاي بخش مالي سرمايه

. اين نويسندگان در "ي توليد نيست، بحران سودآوري در حوزهمالي كنوني در آمريكا
به شكل موثري بحران  "نظام جديد وال استريت"كنند كه رشد جاي ديگري ادعا مي

و پاسخ  2006به پانيچ و گيندين  ه كنيدرا حل كرده است. نگا 1970سودآوري دهه 
  .2006كالينيكوس 

20: Gowan, 2009, pp7-9. 
21: Gowan, 2009, p21. See also Brenner, 2004, where the emerging system 
of “Stock Market Keynesianism”, as he puts it, is explicitly seen as a 
response to the failure of profit rates to recover. 
22: Blackburn, 2006, p39. 
23: Gowan, 2009, p7. 
24: Blackburn, 2008, p69. 
25: By “productive economy” I mean, following Marx, the areas of the 
economy producing surplus value, the basis of profit and interest 
payments. 
26: Husson, 2008, p2. 
27: Harman, 2008a, is a particularly vehement rejection of such accounts. 
28: Blackburn, 2006, p43. See also Lapavitsas, 2009b, p20. 
29: Harvey, 2005, p33. 
30: Gowan, 2009, p21. 
31: Blackburn, 2008, p84. 
32: Blackburn, 2008, p106. 
33: Mann, 2009, p126. 
34: Blackburn, 2009, p128. 
35: Blackburn, 2009, pp133, 134. 
36: Lapavitsas, 2008a, p11. 
37: Lapavitsas, 2008b, p19. See Lapavitsas, 2009b, pp14-19, for a more 
lengthy discussion. 
38: Lapavitsas, 2009a, p13. 

چه كه طرح شده گويا هستند. نگاه كنيد به نمودارهاي ها كمتر از آنگرايش -39
  .14-17الف، ص  2009الپاويتساس 
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40: Lapavitsas, 2008b, pp17-18. 
41: Lapavitsas, 2009b, pp12. 

هاي الزم قبل از شروع مالي شدن وجود داشتند. به عنوان و بسياري از نوآوري -42
  .69، ص 2009ينگز وننمونه نگاه كنيد به پانيچ و ك

43: Fine, 2008, p3. 
44: Lapavitsas, 2008a, p15. 
45: Choonara, 2009, pp29-35. 
46: Marx, 1970, pp164-172. 
47: Something Lapavitsas, of course, recognises-2009b, p10. 

خصوص ايجاد  به "استثمار مستقيم". اصطالح 8ب، ص  2009الپاويتساس -48
كند، چون ماركس اين عبارت را براي استثمار كارگران در روند توليد به اغتشاش مي

، ص 1972برد. يهني به معنايي مخالف الپاويتساس به عنوان نمونه، ماركس كار مي
244.  

49: Lapavitsas, 2009b, p13. 
50: Marx, 1972, p609. 
51: Lapavitsas, 2008b, p19. 
52: McNally, 2008, p4. 

تري از اين اظهار نظر ، روايت سخت2008. جيم كيناسد 3، ص 2008مك نالي  -53
زايش سود، فسال گذشته، داستان ا 25داستان اصلي اقتصاد جهان طي "كندمطرح مي

-رفت در بارآوري به سودآوري  لطمهرشد بازدهي و انباشت سرمايه سرمايه است. پيش

ام، چون قبل از بحران جاري كر نكرده. من نظر او را در اينجا ذ"اي وارد نكرده است
  .2008نوشته شده، اما براي نقدي به نظر او مراجعه كنيد به هارمن 

55: Calculated from Bureau of Economic Analysis data. 
56: For this, and a careful critique of Brenners’ method, see Shaikh, 1999. 
57: Kliman, 2009, pp3-4. 
58: McNally, 2008, p4. 
59: McNally, 2008, p10. 

گذاري مستقيم خارجي در آسياي شرقي به . سرمايه3، ص 2006ليو، چو و لي  -60
ي اتر از كشورهاش اساس پايين استثناي ژاپن و كره جنوبي، حتي در نقطه اوج بعدي

OECD بود.  



 تفسيرهاي ماركسيستي از بحران كنوني

 77

61: See, for example, the graphs in Foster and Magdoff, 2009, pp47, 55. 
62: Foster and Magdoff, 2009. Some of the essays that make up the book 
are available from www.monthlyreview.org 
63: Foster and Magdoff, 2009, p77. 
64: See Foster and Magdoff, 2009, pp63-65, for a summary of this account 
of “monopoly capitalism”. 
65: Foster and Magdoff, 2009, pp83-84. 
66: See Harman, 1984, for an account of the IS tradition. 
67: Sweezy, 1970, pp162-186. 
68: Carchedi, 1991, pp184-186; Carchedi, 2009; Fine and Harris, 1979, p79. 
See also Cliff, 2001, p106. 

 

زايش فسرمايه در حين بحران باعث ا "زداييارزش"كنند كه ها اشاره مي آن -69
ها در ادامه به نفل و قولي از  . آن20، ص 2009داف فاستر و مگ -شودوري ميآسود

. اين نقل و "داري، خود سرمايه است، مانع اصلي توليد سرمايه"كنندماركس اشاره مي
قانون گرايش نرخ سود به "قول از بخش سوم جلد سوم كتاب سرمايه ، تحت عنوان 

اند: اثرگزار بوده تا حدي "مرور ماهانه"برداشته شده. جمالت بعدي در تحليل  "كاهش
چون نقطه آغاز و پايان نيروي محرك و مقصد توليد به سرمايه و خودگستري آن هم"

رسند. توليدي كه صرفاً توليد سرمايه است و نه بالعكس، يعني وسايل توليد نظر مي
 "شودفقط وسايلي براي گسترش دايم روند زندگي جامعه مولدين محسوب نمي

  .250، ص 1972ماركس 
70: See for example, Foster and Magdoff, 2009, pp12-20. 
71: Foster and Magdoff, 2009, pp42-44. 
72: See Brenner, 1999, and the references therein. 
73: Harman, 2007, pp151-152. 
74: Foster and Magdoff, 2009, pp41, 75-76, 87. 
75: Foster and Magdoff, 2009, p21. 
76: Choonara, 2009, pp21, 68-70, 77. 

كند كه او نظريه ارزش را صرفاً . سوئيزي ادعا مي141، ص 2006هاروي  -77
طور باشد، اين تحول از حدود قابل قبول فراتر رفته است  كرده اما اگر اين "متحول"

  .120، ص 1992مراجعه كنيد به هوارد و كينگ 
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78: Brenner, 2009. 
79: Brenner, 2008. 
80: See, for example, Brenner, 2004. 
81: Brenner, 2008. 

، ص 2006دهد. برنر ترين تفسير از ديدگاه خود را در اثر زير ارائه ميبرنر مفصل -82
براي نقدي تفصيلي به اين اثر مراجعه كنيد به سمپوزيوم ماترياليسم تاريخي  .27 -40

  هاي هارمن، كالينيكوس، مازلي، شيخ و كارچدي.بخصوص مقاله 5و  4ي در شماره
83: Moseley, 1999, p139. 
84: Moseley, 1999, p145. 
85: Shaikh, 1999, p115. 

خصوص پاورقي شماره يك كه او با ه ، ب14-15، ص 2006نگاه كنيد به برنر  -86
كند. براي رد نظر اُكيشيو مراجعه اُكيشيو نظر ماركس را رد مي "استدالل "تكيه به 

  و شيخ. 1999، كارچدي 2007كنيد به كليمان 
87: Shaikh, 1999, pp121-122. For an introductory elaboration of Marx’s law 
of the tendency of the rate of profit to fall, see Choonara, 2009, pp68-78. 
88: Callinicos, 1999, pp18, 25-28. 

مقاله  "ملليالسوسياليسم بين"، كليمان قبال براي نشريه 1، ص 2009كليمان  -90
گيري بحران نوشته است(كه البته مثل تمام مقاالت ديگري سودمندي در مورد شكل

كه در اين دوره به نگارش در آمده، به علت حوادث پيش آمده نو بودن خود را از 
  .2008دست داده است). كليمان 

90: Marx, 1972, p249; Choonara, 2009, pp79-82. 

 
داري سرمايه"كند كه ، نيز اين نظر را مطرح مي2009. برنر 1، ص 2009كليمان  -91

احياء كند و شرايط به طور تاريخي از طريق بحران توانسته است نرخ سود را دوباره 
تر انباشت سرمايه را فراهم كند... بحران كنوني به خاطر اين الزم براي پويايي بيش

. در  مورد نقش جنگ جهاني دوم در رونق "است كه خانه تكاني انجام نگرفته است
 .2009نگاه كنيد به فريمن  1930بعد از 
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از سرمايه ثابت صرف  تعيين دقيق اين حد به اين بستگي دارد كه چه مقدار -92
سرمايه استوار و چه مقدار صرف سرمايه گردان ميشود. براي محاسبه رياضي مراجعه 

  .2009كنيد به كليمان 
93: Personal correspondence. 

. 2009، كارچدي 7، فصل 2007ركس نگاه كنيد به كليمان براي دفاعي جانانه از ما -94
  كند.نيز از توضيح ماركس در باره كاهش نرخ سود به شكل قدرتمندي دفاع مي

اي ها بحثهاي متفاوتي وجود دارد. به نظر ديويد هاروي سرمايهدر مورد اين واژه -95
تنزل "، "استهارزش ك"، "ارزش زدايي شده"كه تحقق نيافته يا به فروش نرسيده 

ها اين واژه -يا مترجمان او -شود. ماركسناميده مي "از دست رفته"و يا حتي  "يافته
ها را به شكل برند. من استفاده از آنرا به جاي يك ديگر و به طور ناپيگير به كار مي

هاي مصرفي به معناي نابودي فيزيكي ارزش "تخريب سرمايه"كنم. زير محدود مي
مطابق با كاربرد جديد آن عمدتا به طور عمده به معناي تغيير  "رمايهتنزل س"است. 

به اين معنا است كه زمان كار اجتماعا  "ارزش زدايي"هاست... و ارزش پولي  دارايي
الزم پيكر يافته در شكل مادي از بين برود، بدون اين كه الزاما خود شكل مادي 

  .84، ص 2009تخريب شود. هاروي 
96: Kliman, 2009, p1. 
97: See, for instance, www.project.org/images/graphs/Prime_Rate_1.jpg 
98: Shaikh, 2008; all quotes are my transcriptions from this recording. 
99: See, for instance, Kidron, 1970. 
100: Choonara, 2009, pp134-137. Harman, 1984, chapter 3, gives a more 
detailed explanation of the role of arms spending. 

درصد توليد ناخالص داخلي است در  5تا  4ن مثال مخارج نظامي امريكا اكنو -101
  درصد بود. 10كه اين نسبت  1950ي مقايسه با اواخر دهه

شود به مك آور مخارجي كه در امريكا صرف تبليغات ميدر مورد ميزان تعجب -102
  مراجعه كنيد. 2009چسني، فاستر، استول و هاله من 

103: Choonara, 2009, pp45-49. 
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104: Moseley, 2003, pp217-218. 
105: Choonara, 2009, pp90-95. 

هاي دولت به نيروهاي بازار نبود، تاثير [رشد بخش مالي] براي تابعيت توانايي"-106
نه فقط  -بلكه بيشتر براي اين بود كه مداخله سياسي هر چه بيشتر ضروري شده بود

ي عملي... عالوه بر اين نتيجه -براي مبارزه با آتش افروخته شده در اثر بي ثباتي مالي
كرد، ايجاد بايست سقوط ميبود كه به علت بزرگي نميگيري گام به گام رژيمي شكل
هاي كه آن قدر بزرگ و به هم پيوسته بودند كه شكست آن بخش قابل شبكه

اي از نظام را فرو ميريخت و اين بخش براي نجات خود به دولت امريكا و به مالحظه
  .72، ص 2009پانيچ و كونينگز  "داري متكي بودخصوص خزانه

- اي وجود داشته استتا اندازه "بازسازي از طريق بحران"هاي اخيردر دهه -107
-اظهارات مشابهي مي 1970نيز در مورد بحران  2009انور شيخ  .151-152، 2007هارمن 

ها، عدم موفقيت به علت از بين رفتن مشاغل، ورشكستگي 1980ي در دهه"كند:
اقي مانده را به طور وسيع هاي باقتصاد و سقوط مزدهاي واقعي... كه سودآوري شركت

. شيخ اين بحران را در مقابل بحران ژاپن "آرود، بازسازي انجام گرفتبه حركت در مي
ها و در نتيجه ، كه به نظر او دولت مانع حاد شدن ورشكستگي شركتدهدقرار مي
  تر شدن بحران شد.عميق

روكراتيك در اتحاد بو –داري دولتي انحصاري مونه سرمايهترين نحتي در افراطي-108
، رقابت خود را از طريق "اي نفي شده بودتا اندازه"جماهير شوروي كه قانون ارزش 

كرد و باعث انگيزه هاي مصرفي، به خصوص اسلحه اعمال ميمبارزه براي توليد ارزش
  فصل هفتم. 1996شد. كليف براي انباشت مي

109: Moody, 2007, p34. 
110: See Harman, 2007, for a detailed discussion. 
111: Marx, 1972, p244. 
112: These are the examples given in Marx, 1972, pp465-468. 
113: Marx, 1972, p466. 
114: Marx, 1972, p465. 
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گرچه اين امر غالبا ناروشن بود. در مورد نوعي تردستي مالي كه در مركز لندن  -115
  .2009يد با النكاستر شد مراجعه كنانجام مي

116: Fine, 2008, p3. 

بود كه اين بيمه غول آسا   ALG هاي اعتباري توسطسرانجام اين انتشار مشتق-117
نه موسساتي مثل تر در مورد اين كه چگورا به زير كشيد. براي اطالعات بيش

) براي دور زدن الزامات CDS("بيمه عدم پرداخت وام"صندوقهاي بازنشستگي از اوراق
  .2009گذاري مطمئن استفاده ميكردند نگاه كنيد به كارچدي قانوني جهت سرمايه

و در بعضي موارد اوراق بهادار انتشار يافته به قدري پيچيده و منحصر به فرد  -118
ها وجود نداشت. كساني كه اين اوراق را در اختيار داشتند راي آنبودند كه بازاري ب

هايي كه مالك چنين ها چقدر ارزش دارند. بسياري از بانكبايد حدس ميزدند كه آن
ها وجود داشت) متوجه شدند كه ارزش اين اوراقي بودند (اين اوراق در ترازنامه آن

ست. در چنين شرايطي بود كه ها اآن "بازاري"اوراق فقط معادل بخشي از قيمت
بيليون دالري و سيتي گروپ در مورد ضرر  3/15اظهارات بانك امريكا مبني بر ضرر 

ها پيش اعالم كرده بيليون دالري موضوعي را تاييد كرد كه كارشناسان از مدت 7/18
ها را تيري بود كه به شكلي مهلك بانك 2007هاي ساب پايم در سال بودند: خسارت

هاي ساب پرايم كه هاي مالي آلوده به وامار داد. افراد بسياري به علت مشتقهدف قر
تايمز مالي  "بيش از يك سال پيش قابل پرداخت نبودند، پول زيادي را ازدست دادند

  .2009ژانويه  18

119: See Perelman, 2008, especially pp29-31. 

 50 لها حداقبراي نمونه، حكومت انگليس قبول كرد كه به خاطر ضمانت بانك – 120
 بيليون پاوند ضرر كرده است.
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  تبيين بحران يا افشاي منحرفان؟
 پاسخي به ژوزف چونارا

 
 ديويد مك نالي

  
ها قبل بر اين ، از مدتر برابر سياست به ظاهر پراگماتيكقالبي دهاي انماركسيست

ي درك و ناپذيري با شيوهان به طور جدايياند كه عمل تغيير جهنكته تاكيد كرده
به نقش ضروري نظريه اعتقاد راسخ اما ها آن يوند قرار دارد.پردازي آن در پنظريه
در  ،كه در جستجوي درك آن هستيم را جهانياز آن جا كه  . و بر اين باور انددارند

-نقشه و نظريه ما نيز بايد دگرگون شود. انگلس مي ؛ بنابراينحال تحول دايمي است

، تصويرهاي ذهني ما ها در حال تحول اندبين آن ما در جايي كه امور و روابط"گويد: 
-نديب). چون صورت1("بندي مجدد باشنديعني مفاهيم نيز بايد تابع تغيير و صورت

ها در صدد كشف آن تواند با واقعيت پيچيده و پوياي كه آنهاي نظري هرگز نمي
ي قطعي پرهيز كامال انطباق داشته باشند. نظريه همواره بايد از ارائه نتيجه ،هستند

   كند و آماده تغيير باشد.
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و ث اجتماعي و سياسي داحو ،هاي اقتصادي انباشت سرمايههاي مهم در نوساندوره
- بنديطلبد. صورتل دايمي نظريه و عمل ماركسيستي را ميحوت ،رب طبقه كارگرتجا

هاي قديمي بايد موشكافي دقيق قرار گيرد و مواضع قديمي مورد ارزيابي مجدد واقع 
ها به شمار رخ داد يكي از اين نمونه 2008). بحران جهاني اقتصاد كه در سال 2شود(
بوته آزمايش گذاشته شود. اين كه قالبي بايد به رود. يك بار ديگر نظريه و عمل انمي
  كند.مانيم موضوعي است كه آينده آن را روشن ميا تا چه اندازه به اين امر وفادار ميم

 تغييري كه .ها سوق دادها و استداللبحث در همين احساس بود كه مرا به تحول
- را تشكيل ميم "د جهاني: اقتصاد و سياست بحران و مقاومتورك"بخش اصلي كتاب 

دهندي نقطه نشان 2008كه بحران  -بر اين باور خواهم بود و -دهد. من بر اين باورم
هاي پايان يك دوره و آغاز رود، و نشانهسياست جهاني به شمار مي عطفي در اقتصاد و

هاي اصلي اين تحول درگير شويم. ويژگيدوره ديگري است، و الزم است كه ما با 
گر پايان يك ربع قرن از رشد اقتصادي نشان" 2008شتم بحران همان گونه كه نو

الني از ركود. ي  طوو گذار به دوره -نامممن آن را توسعه يا رشد نئوليبرالي مي -است
هاي اجتماعي و مبارزات يري جديدي از درگيچنين سرآغاز دورهاين رخداد هم

اي از از اين استدالل براي عدهكنم كه بخشي من فكر مي .)3("آيدطبقاتي به شمار مي
داري انگيز است، به خصوص در بين كساني كه اصرار دارند سرمايهها مجادلهچپ

شود. اما يا كاهش رشد مشخص مي "بحران"اي از ي اخير با دورهچهار دههجهاني در 
ام، و به خوانندگان د قرار ندادهها را در كانون توجه نوشته خومن آگاهانه آن بحث

). برخالف 4كنم(هاي پاياني منتقل ميها را عمدتا به يادداشتاين بحث عده دادم كهو
پردازان هدف كتاب بررسي آراي نظريه"د جهاني وادعاي ژوزف چونارا بر نقد رك

). 5نيست( ،راديكال اقتصاد سياسي كه با من در مورد اين مسايل اختالف نظر دارند
ام. پردازان پرداختهاي به اين نظريهسيرهاي حاشيهدر تف ،من خارج از متن اصلي كتاب
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كند پردازد و تالش ميتا به توضيح روندهاي عمده اقتصادي ميمداين كتاب ع
، براليداري از جمله گرايش به بحران، دوره نئوليتفسيرهاي ماركسيستي از سرمايه

هايي كه درس بريم وكه ما در آن به سر مي ارائه دهد ي ركود جهانيخصوصيات ويژه
  توان از آن آموخت.اي ميبراي جنبش مقاومت توده

دار ه با معرفي كامال جهتكند متاسفاناين كه چونارا هدف اين اثر را درست درك نمي
كه يك رشته از مباحث كليدي را به شكل نادرستي ارائه او در انطباق است. معرفي 

براي بي  ،ره به مسايل بي اهميتكند. تاييد نكاتي كه هدف من نبوده است و اشامي
آور و پاسخ هاي كسالتاعتبار كردن مخالفان. من در اين جا قصد ندارم وارد بحث

هاي خواهم در عوض بحثشوم. من مي طرح شده از سوي او طوالني به يكايك نكات
برجسته سازم. به  ،نظري و سياسي اصلي را كه در كتاب ركود جهاني مطرح شده است

ها به طور مبرمي به آن نياز دارند. تري كه ماركسيستايش در بحثي وسيععنوان گش
من مالحظاتي در  ،است. در پايان نهفتهپاسخ من به چونارا در متن طرح اين مسايل 

-ها براي برون رفت از موضع دفاعي در جهت پيشبرد بحثخصوص نياز ماركسيست

  هاي نظري ارائه خواهم كرد
.  

  مرحله از بحران، رشد يا ركود؟سال بحران يا يك  40

. در "هاي دايمي وجود نداردحرانب"هاي ارزش اضافي نوشت: ماركس در نظريه
آورد، داري شرايط بحران را به وجود ميانباشت ماركس، رشد سرمايه يي پويانظريه
براي رشد  ،گونه كه بحران از طريق تخريب سرمايه و كاهش درآمد طبقه كارگر همان

كه نظام سرنگون نشده باشد). ماركس به اين ي اساسي دارد.(با فرض اينهمجدد جنب
) 6( است گذرا و نه دايمي. همواره بحراني ،كند بحران مازاد انباشتدليل تأكيد مي

ن ممك ،داريين امكان را بايد در نظر گرفت كه تغيير در خصوصيات سرمايهااكنون 
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-براي اين ؛كنديك تحول جديد را فراهم  و مبناي ،است امكان بحران را تضعيف كرده

ها در خالل واقع بسياري از تروتسكيست  كه نظام وارد يك ركود دايم يا افت بشود. در
تحليل سياسي  با كردند. هر چندميو بعد از جنگ دوم جهاني چنين ادعايي را مطرح 

گير از بوته شمها به طور تجربي و به شكلي چ و اقتصادي نه چندان ژرف. اما ديدگاه آن
آزمايش سربلند بيرون نيامد. به نظر من از حيث نظري نيز از خطاهاي برخوردار 

  )7بود.(
به ) 8("بحران طوالن اضافه انباشت و سودآوري"به عقيده من اين ادعا مبتني بر

كه  هپذيرم، همان گوندازه خطاست، گرچه من كامالً مينبه همان ا زمدت چهار دهه ني
سال يا تز  40اعالم كردم كه برخي از هواداران بحران به مدت  "نيركود جها" رد

) و 9( اندهاي متفاوتي از مواضع خود طي زمان ارائه كردهروايت ،كاهش رشد طوالني
 1982-2007ي براي دوره "ركود جهاني"هاي تجربي كه من در با در نظر رفتن جنبه

اساسي (به هم پيوسته) مطرح  استدالل سهبه عنوان يك دوره توسعه نئوليبرالي 
ا توصيف رام. هر تز يك شيوه از افزايش نرخ ارزش اضافي (همراه با آن نرخ سود) كرده
  كند:مي
  ) فشار بر سطح زندگي طبقه كارگر؛1
  )؛10هاي صنعتي جديد براي افزايش بارآوري كار(آوري و نظام) استفاده از فن2
منابع جديد كار ارزان در مدار  زاستفاده اي توليد جهاني كه با ) ايجاد زنجيره3

  ).11دهد(سرمايه مزد را كاهش مي
  ها را مورد بررسي قرار دهيم.اجازه دهيد اين استدالل 
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مت و كارفرمايان ومن بر اين اعتقادم كه نخست يك تهاجم پيوسته از طرف حك
از شد. باعث ي  هفتاد آغتماعي كه در اواخر دههجهاي كارگري و مزد اعليه اتحاديه

كاهش سهم طبقه كارگر در درآمد ملي و مزدهاي واقعي شد كه به افزايش قابل 
خواهم به اين ادعا جا نمي). من در اين12مار كار انجاميد(ثاي در نرخ استمالحظه
گونه كه چونارا با مراجعه به اثر شيخ در مورد كاهش مزدها در آمريكا به  همان ،بپردازم

يافتند چنان افزايش ميمزدها هم"كند كه اگر زد. سپس او اضافه ميپردااين نكته مي
-تر كاهش ميي نئوليبراليسم خيلي بيشيوسته و در سراسر دورهپنرخ سود به طور 

). اما البته تمام نكته در اين است مزدها افزايش پيدا نكردند. در نتيجه، نرخ 13("افتي
  .افزايش يافت -همراه با آن سود –استثمار 

ي كنم كه روندهاي اساسي در بازسازي صنعتي در سراسر دورهدوم من استدالل مي
سيع، حذف واحدها و وسايل قديمي، استفاده ونئوليبرالي اتفاق افتاد، با كوچك كردن 

به طور قابل  را آوري جديد، سرعت و توسعه نظام توليد الغر كه بارآوري كاراز  فن
 ددهم كه به جاي يك دهه ركورا مورد تأكيد قرار ميتوجهي باال برد. من اين نكته 

هاي جديد اي شدن و كاربرد وسيع شيوهها، رايانه، استفاده از روباتآورينسبي فن
) تماماً دال بر هاي قوص الكتريكي در صنعت فوالدريزي دايم و كورهمثل قالبتوليد (
وند كه بارآوري كار، افزايش ر آوري به شمار مياي در تغيير فنتعيين كننده يروندها

ط يك ققاند. اند، و در افزايش سودآوري نقش داشتهارزش اضافي نسبي را باال برده
ي صنعت فوالد ايالت متحده در دوره كنم كه درنمونه را در نظر بگيريم. من اشاره مي

ميليون تني اتفاق افتد، كاهشي بيش از  100يك كاهش ظرفيت  1974-75بعد از ركود 
هاي م در واحدهاي ادغام شده و موج ورشكستگيهزار نفر اشتغال يا استخدا 300
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اند). تمام شركت فوالد اياالت متحده ورشكست شده 29 ،2002تا  1997عدد(بين تم
وري آرفت. در همان زمان استفاده از فنها تخريب اساسي سرمايه به شمار مي اين

ني اين شاخه از صنعت را تغيير داد. بيناد ف ،جديد و انتقال به واحدهاي كوچك
تحوالت صنعتي نظير اين در تمام دوره نئوليبرالي افزايش بارآوري كار را ر اياالت 

درصد در سال، تقريباً دو برابر نرخ  2دود حبا نرخي در  2007تا  1979متحده بين 
كه  "حدوديم"). برخالف بازسازي 14پذير ساخت(افزايش مزد واقعي در ساعت امكان

ي تجديد سازماندهي صنعتي و )، به نظر من روندهاي گسترده15كند(چونارا ادعا مي
ي جنبش كارگري تضعيف شده در افزايش نرخ ارزش اضافي در زمينهآوري تغيير فن

همراه با  )، و16درصد افزايش نشان داد)( 40نقش داشت(كه در يك محاسبه بيش از 
  آن نرخ سود.

برم ها، از يك گرايش سوم هم نام ميتشديد اين گرايش رمن در واكنش متقابل د
ايي سرمايه مبتني بر يافرجغ -ير فضاييگدهي چشمكه عبارت است از سازمان

خصوص در چين كه در  ت اوليه در تاريخ جهاني بهي انباشيع و شتابندهسرروندهاي 
. به "ده استاي كه جهان تا كنون شاهد آن بوترين مهاجرت تودهوسيع"حال احتضار 

زدي قدم مستايي را ترك كردن و به عرصه كارشكلي كه صدها ميليون مناطق رو
گذاري سرمايه"كند) بحث من بر پيوند متقابل بازسازي جهاني تكيه مي17(. نهادند

ليتي در درون شمال جهاني و هاي چند م) توسط شركتFDIمستقيم خارجي(
هاي فرامليتي توليد، و رشد جاد زنجيرهين(همين طور بعضي نقاط جنوب جهاني)، ايچ

ره آن در جنوب از طريق روندهاي تشديد شده ينار ارتش ذخكطبقه كارگر جهاني در 
ي مركب اين رشدها ايجاد مركز جديد انباشت جايي و سلب مالكيت. نتيجهجابه
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ي كار وي نيربرابر شدن اندازه سهاپن) ژخارج از سرمايه در آسياي شرقي است(
ر گاه اساسي در جهان، و رشد عظيم در طبقه كارگير در چين به شكل يك كاربگمزد

برابر شده است؛ كه   رسد كه حداقل در طي دوره نئوليبرالي دوجهاني كه به نظر مي
  ) 18(". برندتقريباً نيمي از آن در آسياي شرقي و جنوبي به سر مي
ي ه شش سال اول دههدهم كمن براي روشن كردن ميزان اين تغييرات توضيح مي

در تشكيل سرمايه  %300شاهد يك افزايش انفجاري  ،سياي شرقي منهاي ژاپن، آ90
براي اروپا. در  %10افزايش در امريكا و ژاپن، و  %40بوده است، در مقايسه با 

 تاييدي است بر روندهاي هادهم كه تمام اينمن توضيح مي "ركود جهاني"كتاب
كه ي نئوليبرال، دهي مجدد سرمايه جهاني طي دورهازمانيافته بازسازي و ستشديد

داري در يك بحران درازمدت فرو نرفته بود، بلكه دليلي است بر اين كه سرمايه
در روند ايجاد مركز جديدي براي انباشت  كه ،سيستمي است به اندازه كافي پويا

-توليد سرمايه يچرخه در براي اولين بار را صدها ميليون مزدبگير جديد جهاني،

چين راه درازي در پيش دارد و تداوم ". پاسخ چونارا اين است كه ه استداروارد كرد
ناپذير امري اجتناب ،ذشته بوده استهاي گرشد اين كشور مشابه آن چه كه طي دهه

ي در من دقيقا به چنين نكات وانگهي. است ). اين موضوع بي ترديد درست19("نيست
تضادهاي  م كه چگونه الگوي چينهدكنم و توضيح ميياشاره م "ركود جهاني"

). اما مساله اين نيست. 30مندي را به وجود آورده است(اقتصادي و اجتماعي نيرو
ي طي دوره ،مساله اين است كه آيا روندهاي شتابان انباشت سرمايه در چين

از يك ست كه چيزي بيش ن ني، گواه آو سه برابر شدن طبقه كارگر چين ،نئوليبرال
  ؟در نظام رخ داده است "ركود طوالني"
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اي فهم اين تحول پويا گيري كنيم. به نظر من تالش براين سه نوع استدالل نتيجهاز 
سودمند نيست. براي ربع  "ركود دراز مدت"يا  "بحران درازمدت"بين تز از پشت ذره

گرايش به  و يك اي از انباشت مداومدوره ،داري جهانيسرمايه )1982-2007قرن (
را پشت سر گذاشت(هر چند همواره مقاطعي از ركود وجود  سمت باال در نرخ بازدهي

دهد دقيقا نتيجه گونه كه تحليل ماركس نشان مي. بحران كنوني همان)27داشت) (
ي يك ي توسعه نئوليبرال است؛ ركود اخير نتيجهداري طي دورهايهاين پويايي سرم

داري طي دوره نئوليبرالي نظير رشد سرمايه است ستمدت نيست. اين درركود دراز
با توجه به مقايسه رشد  ،نيرومند نبوده است. اما به نظر من 1945-73رونق بزرگ طي 

  ما باشد. تواند معيار اساسياين امر نميسال قبل،  140در ربع قرن گذشته در طي 
ري قرار دارد. داكمابيش در حد معمول رشد سرمايه 1982-2007هاي رشد طي سال

ي بحران طوالني داليل تجربي بنابراين براي توصيف اين دوره به عنوان يك دوره
  اندكي وجود دارد.

-روي مي و پراكنده بي هدف به استراتژي شليك ،هاونارا در برابر اين گونه استداللچ 

را  او عمدتا استدالل دوم ،دالل اول من ناظر بر كاهش دستمزدهاپذيرش استورد. با آ
). و در باره چين 22بود)( "محدود"گويد بازسازي (به جز اين كه مي، گيردناديده مي

رود، ي واقعي طفره ميگويد كه ما هر دو با آن موافق ايم، اما از مسالهاي مينكته
-كند و تالش ميهاي انگوس مديسون در مورد نرخ رشد اقتصاد جهان حمله ميداده

). او به سادگي به 23نشان دهد( "ناشيانه"و  "گزينشي"را كند استفاده من از آمار 
اقتصاد سياسي كه او از  انپردازها را نظريهگويد كه همين دادهخوانندگان خود نمي

). 24( انددادهكند نظير رابرت برنر، الكس كالينيكوس مورد استفاده قرار دفاع مي هاآن
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-ا آن موافق باشد درست است. اما اگر او با آناگر چونارا ب ،هاظاهرا استفاده از اين داده

او همين طور در مورد اين موضوع  .رودقابل قبول به شمار نمي ،ها موافق نباشد
كنم، و به كند كه من براي نرخ سود به معيارهاي متعددي مراجعه ميموشكافي مي

 "وبرابرد"كند كه نرخ سود بخش غيرمالي در امريكا را گ هنوود اشاره مياادعاي د
كنم و اين ارقام كامال با ارقامي كه من از سيمون موهون نقل مي ،نشان داده است

نوود درباره هپذيرم كه ارقام موهون نصف ارقامي است كه انطباق ندارد. من مي
ي انور شيخ كه ع در مورد آمارهاموضوكند. همين افزايش نسبي نرخ سود ارائه مي
ي به ساير ارقام ). من همين طور25دهد صادق است(ظاهرا چونارا آن را ترجيح مي

كه فرد موزلي، رابرت برنر، مينگي لي، ژرار دومنيل و دومنيك لووي،  كنماشاره مي
من در اين ). توجه 26اند (فليپ آرمسترانگ، آندرو گلين و جان هريسون ارائه كرده

تر اين است ف من بيشاي از آمارها نبوده، بلكه هدشناسي يا ترجيح پارهحوزه به روش
ي بررسي كه حركت نرخ سود را نشان دهم. چون پرداختن به مساله روش از حوزه

رغم اختالف من اين بود كه نشان دهم عليرود. هدف تر ميبسيار فرا "ركود جهاني"
يك گرايش طوالني و در حال افزايش  ،شناسي مطالعات ماركسيستي متعدددر روش

     ).27(كندرا تاييد مي 2006آخرين بحران تا  ينيي پااز نقطهنرخ سود را در امريكا 

 "مجازي"كند كه گرايش به افزايش سود، امري چونارا در برابر چنين داليلي اعالم مي
در مجله  2011). اما اين كه از تحليل انور شيخ در سال 28رود(به شمار مي
و قرار ندارد. آمارهاي شيخ نه در راستاي آراي ا ،كندده مياويو استفيسوشياليست ر

دهد، به عالوه بر نشان مي ي مورد بررسيدر طول دوره را تنها افزايش دايم سودآوري
يا  "رونق"ي را به عنوان يك دوره 1982-2007قرن  عي ربهروها او داساس اين داده
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توان فهميد كه چگونه اين تي ميخبه س .)29(كندمشخص مي "رونق بزرگ"حتي 
نفي استدالل من در نظر گرفته شود. و به طور قطع اين ادعا  چونهمتواند ع ميموضو

بوده است. چونارا با استفاده از  "مجازي"كند كه افزايش سودآوري امري را تاييد نمي
ره طوالني در كند كه اين دوره يك دوتحليل شيخ به روشني نظر من را تاييد مي

  شود.ب ميافزايش سودآوري محسو
  
  پردازي مالي شدنريهنظ

قصد داشت ثابت كند كه  "ركود جهاني"پردازيم. اكنون به مساله مالي شدن مي
ي مازاد انباشت و مشكالت عمومي سودآوري بوده اساسا نتيجه 2008-2009بحران 

اما اين بحران داراي  -شودو بنابراين يك بحران مالي ساده محسوب نمي -است
صر به فردي بود كه بايد آن را درك كنيم. من برخالف هاي مالي و پولي منحويژگي

 معتقدم كه مالي شدن به معناي نيرومندتر ،هانظرات متعددي ارائه شده در بين چپ
داري را به نفع منافع بگيران نيست، كه سرمايهران مالي يا رانتگشدن قشري از بازي

هاي نئوليبرال سادگي به سياستبه  را اند. به عالوه من اين امرمحدود مالي تغيير داده
كنم كه بر اين امر پافشاري مي ). در مقابل30كنم(زدايي مالي مربوط نميدر مقررات

طال  ازالزم است بنياد ساختاري مالي شدن را در جدا كردن قابليت تبديل صوري دالر 
-تيدر نظر بگيرم، كه باعث تشديد نوسانات ارزشي ارزها شد، و بي ثبا 1971در سال 

ر ارزش، پيدايش جديد ابزار با توجه به معيا .را ايجاد كرد هاي جديد ناشي از آن
-ي اندازهبراي حفاظت در برابر اين نوسانات ارزشي به وسيله -مشتقات مالي -مالي

 تعبيه شد؛ (در واقع كااليي كردن آن)بر اساس خطر احتماليگذاري گيري و قيمت
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قابل مشاهده  2008-2009شخص در فروپاشي مالي ابزارهايي كه عمدتا و در اشكال م
  بود.

ي اصيل نكته"استراتژي چونارا در اين مورد اين است كه اعالم كند در تحليل من 
هاي مفسران رژيم نرخ كند كه بسياري از). او به درستي يادآوري مي31("وجود ندارد

 يبا گفتن مطلبي اندكاما او  ،اندمبادله شناور و رشد معامالت ارزي را بررسي كرده
كند. چون نظر من اين است كه اي به نظر من وارد نميمتفاوت از موضع من، ضربه

 -ي دست يابنددهد، تا به ابزارهاي مالميداران را تحت فشار قرار سرمايه ،اين تغييرات
هاي ناشي از نوسانات شديد زيان با ها را در تقابلكه ظاهرا آن -مشتقات مالينظير 

تر در بازارها در جهت اين دارد. دخالت بيشميها مصون نگه ها و ساير قيمتارز
محصوالت مالي و رشد سود مالي از آن به طور منطقي نتيجه و حتي تغييرات 

كند چگونه افزايش مشتقات مالي ثابت مي "ركود جهاني"ساختاري است. پس 
به طور عام  ر احتماليخطگران مالي براي تعيين كميت مستلزم تالش از طرف بازي

بدين ترتيب حفاظت در مقابل آن يا وسايلي براي سود  -مجردخطر احتمالي يا  -است
توانست از طريق وسايلي مالي اختصاصي خريد و فروش شود، وسايلي مي ،بردن از آن

ي كه در بحران اعتباري به شكل مشهودي وجود داشته است.(اوراق بهادار با پشتوانه
ها، ضمانت عدم پرداخت وام و غيره). اثر نظام محاسبات اي جانبي بدهيرهني، تعهده

دهد، را مورد بررسي قرار مي "مجردخطر احتمالي  " به كميت بخشيدن ،يشيي شده
ها ارائه ي ارزشي براي درك اين ابزارها و پويايي ناشي از آنتا يك ديدگاه نظريه

كنم اهميت دارد. اما كنار ه من فكر ميها كمتر از آن چه ك). شايد تمام اين32دهد(
-به سبب اين كه مولفان ديگري پيدايش نرخ ،است ها ناموجهگذاشتن اين استدالل
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اي ه). من با توجه به فقدان پاسخ33اند(ي ارزي را توضيح دادههاي شناور و معامله
قات مشت يابم كه رشد قابل توجه معامالت مالي(ونظر خود را تاييد شده مي ،جدي

) به جدايي قابليت تبديل صوري دالر "مجردخطر احتمالي "مالي براي كااليي كردن 
داري پسين است. من به از طال مربوط است و عامل اصلي در مالي شدن سرمايه

  اين بحث را پيگيري كنند. خود كنممند توصيه ميخوانندگان عالقه
  

  سياست مقاومت طبقه كارگر

شويم كه يك عدم وجه ميايم. در اين جا متچونارا رسيدهما به بخش پاياني مقاله 
اما در اين جا هم مجددا نظر من تحريف  -توافق نظري و سياسي بين ما وجود دارد

، كه در آن بخش كندنقل مي "ركود جهاني"شده است. چونارا نخست يك بندي از 
 حث قرار گرفتههاي مهم از كارگران راديكاليزه شده در اياالت متحده مورد بجنبش
كارگران " ،پوست بايدازي اشاره كردم كه كارگران رنگينمن در آن جا به نياست. 

كنم كه اين كار با تشويق كنند. من در آن جا تاكيد مي "سفيدپوست را به مبارزه
كه رسد به سرانجام نمي "اتحاد طبقاتي"ي مشترك براي تالش براي يافتن يك زمينه

را ناديده  - و توانايي ، جنسيتر نژاد، جنسمبتني ب -واقعي سلسله مراتب اجتماعي
قولي از ). چونارا با اتكا بر نقل34شود (كه غالبا باعث تقسيم طبقه كارگر مي گيردمي
هاي معاصر كند: در اين جا مشابه بسياري از نوشتهيك ادعاي غيرعادي مطرح مي ،من

ها در وع هويت در چندگانگي هويتي يكي از چند نبه مثابه، طبقه هادر بين چپ
به ويژه اين كه  ،). اين كامال يك جهش مفهومي است35شود(يجريان مبارزه ديده م
). 36يم كه روابط اجتماعي طبقاتي صرفا استوار بر هويت اند(گومن در هيچ جا نمي

با ناديده گرفتن سلسله مراتب اجتماعي  ،اگر اصرار دارم كه وحدت اصيل طبقاتي
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صرفا به  را تواند در بين كارگران پا بگيرد، دليل آن اين امر است كه طبقهي نميواقع
از اين موضوع به طور منطقي اين نتيجه حاصل  ؟امعنوان يك هويت در نظر گرفته

توان از سوءتفاهم شود كه ما با ناديده گرفتن سلسله مراتب در بين كارگران ميمي
. من مطمئنم كه اين موضعي نيست كه چونارا از ويت از طبقه اجتناب كردمبتني بر ه
  شود.كند. اما اگر اين نكته درست نيست پس اتهام او عليه من بي اثر ميآن دفاع مي

ر اين جا اين است كه هواداري من از اين نظر كه دمن ترديد دارم كه مساله واقعي 
-لطه منحرف ميي تاريخي به علت يك آرايش از روابط سروابط طبقاتي در هر زمينه

طبقه به عنوان ساختاري  ،نابراينب ليت.، نژاد و م، از جمله رابطه جنس، جنسيتشود
اي در اين روابط و از طريق اين روابط خارج از اين روابط وجود ندارد، بلكه تا اندازه

-درست مثل اين كه گفته شود نژاد و جنس همواره از طريق واقعيت-گيردشكل مي

آيد كه شود. به نظر من از اين تحليل اين نتيجه به دست ميزي ميريهاي طبقه قالب
پيشبرد سياستي از همبستگي و مبارزه "ايجاد وحدت واقعي طبقه كارگر به معناي 

كند. در حالي كه بسياري ي مشترك هر دو را مشخص ميطبقه كارگر است كه زمينه
). بر 27("طلبدرا به چالش ميگرانه ماز رفتارهاي كارگران در روابط و عملكردهاي ست

درست نظير حمايت  -اين مبنا من تاكيد دارم كه اعتقاد ضدنژادپرستانه و فمينيستي
ملي بر سياست درست طبقه مك -م ديده براي حق تعيين سرنوشتاز حق ملل ست

). و به همين علت 38شوند(روند، بلكه جزيي از آن محسوب ميكارگر به شمار نمي
و  فمينيستي  هاي عميقاسازماندهي طبقه كارگر در راستاي سياستاز "است كه من 

 با، ساله اين نيست كه طرز تلقي من). اكنون م38("كنمي حمايت مينژادپرستضد
تري دارد تا نسبت به بسياري از فمينيسم توافق نظري بيش –سنت ماركسيسم 
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اورهاي سوسياليست الملل. بدين ترتيب ممكن است چونارا بطرفداران سوسياليسم بين
را به عنوان شكلي از سياست هويت مطرح كند. من از ضدنژادپرستي فميتيستي و  –

ي اساسي بودن چنين باورهايي در شكل ظهكنم. با مالحموضع متفاوتي دفاع مي
 در بين "سلسله مراتب اجتماعي واقعي"گيري همبستگي طبقه كارگر كه در مقابل 

- از سياست هويت را در بر نمي يشكل كه اين هيچرگران است و بر اين نظرم كا

  )40گيرد.(
ي بعدي چونارا اين است كه خوانندگان را مطلع سازد كه مبارزات كارگري خط حمله

است: گويي اين امر در  به شكل نمايان در حوادث انقالبي در تونس و مصر شكل گرفته
بارها همين نكته را  ع من است. مساله در اين جا اين است كه منخدمت ابطال موض

نقش كليدي مخالفان راديكال در اتحاديه عمومي كارگران  هام، و بمورد تاكيد قرار داده
خود در  ومومي نقش داشت چون محركي در اعتصاب عهمكه ) UGTTتونس(

ي موج كنندهاي برجا گذاشت و به اهميت تعيينسرنگوني بن علي تاثير قابل مالحظه
  ).41(اماشاره كرده در سرنگوني مبارك 2011وايل فوريه اعتصاب در مصر در ا

ك به مدت وادلوپ و مارتينياز اعتصابات گ "ركود جهاني"با استناد از تحليل در كتاب 
ا مسخره كردن كند، شايد به اين علت كه بها سكوت ميچونارا در مورد آن -يك ماه

هاي و مصر مثل اعتصاب من اخيرا نوشتم: اعتالي تونس -خواني نداردموضع من هم
از سياست طبقه د كه اشكال جديدي ندهرتينيك نشان ميعمومي در گوادلوپ و ما

اي داشته باشد. در هر يك از اين موارد ما فعاالن ورهاي عمدهآند دستاتوكارگر مي
هاي صنفي در شمال جهاني هاي اتحاديهكنيم كه از چنبرهاي را مشاهده ميرزمنده

  ).42ند(روفراتر مي
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با شور و هيجان مورد  ،اهراديكال در تونس و مصر در بين چپاعتالي جنبش كارگران 
امري  "ركود جهاني"هايها به عنوان ابطال تحليلمعرفي آن ،ل قرار گرفته استستقباا

  رود.تظار به شمار مينكامال دور از ا
  

  سياستي فراسوي تعقيب منحرفان

ركود "ن اخذ كرد؟ تاثير نوشته چونارا از كتاب اتواي ميها چه نتيجهاز اين بحث
هاي بر خوانندگان انترناسيونال سوسياليسم كه شامل معرفي نادرست از بحث "جهاني

راي بي اعتبار كردن مولف است ، و تالش بهاي واقعياصلي، طفره رفتن از موضوع
  ارزيابي كرد؟توان نه ميچگو

ايي است كه چونارا در آغاز معرفي خود اعالم كنم كليد اين مساله در ادعمن فكر مي
ركود "الي است كه به اقتصاددانان راديك "ركود جهاني" "هدف حمله"كند كه مي
ساله در پيوند با دوره نئوليبرالي اعتقاد دارند. همان گونه كه  40يا بحران  "والنيط

ن برداشت كه اين افراد به هيچ وجه هدف حمله اين كتاب نيستند. اي ،مشاهده كرديم
اعتقادي  صفحات اين نشريه به در دهد كهتحليلي را مورد چالش قرار مي ،كتاب من

كند. پافشاري مي آنرسد چونارا بر به نظر مي امري كه بدل شده است، انهكيشراست
، و به اين طريق ما به "نالياتهامي است عليه مك ناي":گويداو مياز همين روست كه 

و هيچ گاه به بحثي  ،كندآلود تغذيه ميايم كه از اتهامات خشمذاشتهاي گام گمسابقه
انجامد. براي اين روش نامي وجود دارد: شكار منحرفان. چون جدي و منسجم نمي

 بي يگذارد، از هر ترفندي برانالي به راست كيشي مورد دفاع چونارا احترام نميمك
شكار  و از منظرز طريق مسحور شدن توان استفاده كرد. نقد اعتبار كردن اثرش ميا

دهد. او اگر به يك انتقاد اصيل منحرفان به زودي احساس بحث واقعي را از دست مي

نالي، ژوزف چونارا، الكس كالينيكوسديويد مك  

 98

شود. آميز براي انكار بدل ميوظيفه به تالشي جنوناي ندارد. براي فهم بررسي عالقه
براي كه  ياالملل، نشريههر چند سست و بدون استحكام. خوانندگان سوسياليسم بين

است. اين  كرد بهتريي روييستهيست دستاوردهاي مهمي داشته است شاچپ ماركس
را به  ) 43( "ناليهاي مكدرخور توانايي"به قول چونارا اثري است  "ركود جهاني"كه 
كه معرفي چونارا  اين است اما آن چه را كه من بر آن تاكيد دارم سپارم.نندگان ميواخ

  المللي نيست.ندگان  نشريه سوسياليسم بيناز اين اثر در خور خوان
در پايان به بحث اصلي بر گرديم. بر اساس تحليل اقتصادي كه در كتاب من ارائه شده 

يك دوره كامل "ايم كه شامل گام گذاشته "ركود طوالني"كنم كه ما به يك ادعا مي
ستگي تركيدن حباب مستغالت، موجي از ورشك -هاي به هم پيوسته استاز بحران

ن كه براي چندي -ها، بازگشت به ركودهاي بدهي دولتها، يك زنجيره از بحرانانكب
). به عالوه من بر اين 44("دار ادامه خواهد يافتسال بدون يك بهبود اقتصادي پاي

ه به مردم فقير و طبقه كارگر در سراسر جهان را ، حمالت بي رحمانباورم كه اين دوره
ها و تمامي اين -همراه با انفجارهاي وسيع مقاومت مردمي. دهددستور قرار ميدر 

- اي و ضد سرمايههاي دموكراسي تودهسازمان"اي است براي العادهامتيازات فوق

به يك  هاي عملي و نظري). در چنين وضعيتي ما براي تحكيم ظرفيت45("داري
خود.  عع از موضهايي گمراه كننده، واكنشي براي دفاسلسله بحث نياز داريم. نه بحث

، بسط، بايد از توانايي مقابله ،ماركسيسم به عنوان يك نظريه انقالبي و واقعا انتقادي
اند برخوردار باشد. تا بتواند با واقعيت دايما در حال ي كه به ارث رسيدهاصالح مواضع

يي هارو شود. اگر ما بتوانيم تاكتيك صرفا دفاعي را كنار بگذاريم و به بحثتغيير روبه
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پيشرفت اندكي در اين راستا انجام  ،ها وجود داردمبرم به آن يكه نيازروي آوريم 
  .ايمداده
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  ها:يادداشت
1: Engels, 1981, p103. See also Ollman, 1970, chapter 1. 

دهد، همان گونه ي ماركس كه در گروندريسه خود را نشان ميانديشه  ي ميتوان بهبه عنوان نمونه -2
، و تغيير نظر او و انگلس در خصوص درهم شكستن 1857-8ياسي در پرتو بحران سكه در نقد اقتصاد 

اي در پاسخ به اعتصاب توده، و تاكيد روزا لوكزامبورگ بر نقش 1871دولت در پرتو كمون پاريس در 
و شوراهاي كارگري (و مساله دولت) كه يك نسل كامل از  1905برآمد جنبش كارگري روسيه در 

پردازي تن برآمد جنبش كارگري در پايان جنگ اول جهاني به نظريهمانقالبيون از لنين تا گرامشي در 
-هاي مهمي كه در درك تثبيت سرمايهخواهم اضافه كنم تالش. من ميكرد اشاره اشتغال داشتندآن 

ز بايد در نظر گرفته يهاي نظري نداري بعد از جنگ جهاني دوم انجام گرفته است. اين تالش
 ).1970شود(كيدرون 

3: McNally, 2011a, p2. 
4: McNally, 2011a, p12. 
5: Choonara, 2011, p158. 

و داليل تجربي  ي ماركس،. بر اساس استدالل نظر496، بخش دوم، يادداشت ص 1968ماركس  -6
ها ، من در يك يادداشت پاياني در مقابل ادعاي كريس هارمن كه از مدتكه به نظر من درست است

شده  "بحران دايمي"ي وارد يك دوره 1870داري از كرده بود مبني بر اين كه سرمايه حرپيش مط
 در هارمن توسط خود بنديرت؛ و رد اين صو1984مراجعه كنيد به هارمن  به مساله پرداختم. ،است

 .61، يادداشت 201الف، ص  2011نالي در ، به عالوه تفسيرهايي از مك2007

كند كه روند تاريخي را به عالوه بر مطالب ديگر، اين نظر غالبا بر رشد نيروهاي مولده  تكيه مي -7
ر واقع تروتسكي پيشنهاد داري ديگر قادر به نظارت  بر چنين پيشرفتي نيست. دبرد و سرمايهپيش مي

 .10، ص 1971است. تروتسكي  "خسوف تمدن"گر نشان "رژيم در حال انحطاطي"كند كه چنين مي
8: Callinicos, 2010, p50. 

ي كنوني بحران احتماال يا ادامه پيدا مرحله"كه ) 121، ص 1984كريس هارمن بر اين نظر است( -9
او از  2007جانشيني انقالب كارگري. در با و يا  ،ورشدن بخش اعظم جهان در بربريتكند تا غوطهمي

يك گرايش كلي "1973داري از كند كه سرمايهكند، هر چند هنوز تاكيد مينظر مياين موضع صرف
) از هارمن فراتر 53، ص 2010. الكس كالينيكوس(2007 نشان داده است. هارمن "دوبه طرف رك

طرح اين موضوع "به عنوان يك بحران درازمدت  ،آغاز شد 1973اي كه از گويد درك دورهرود و ميمي
ونه سوءتفاهم اجازه گ. براي اجتناب از هر"نيست كه اين دوره را به عنوان يك ركود دايم درك كنيم

در جنبش  40ي هايي است كه در دههتر از تحليلها به مراتب جديلبدهيد اضافه كنم كه اين تحلي
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نالي شد. تفسير من درباره برنر ، هارمن و كالينيكوس در اين مورد در مكتروتسكيستي ديده مي
  وجود دارد. 105، يادداشت 207، ص 206، ص 61، يادداشت 202، 201الف، ص  2011

هاي معيشتي الزم كند و ارزان كردن كاالرمايه را ممكن مياين امر كسب نتايج بارآوري براي س -10
  .كارگر طبقه براي تجديد توليد

11: To avoid any misunderstanding here, let me underline that these methods were frequently combined as 
elements of corporate strategies for raising rates of return. 
12: McNally, 2011a, pp35-36, 42-45. 
13: Choonara, 2011, p161. 
14: McNally, 2011a, pp47-48. 
15: Choonara, 2011, p161. 
16: Mohun, 2009, as cited in McNally, 2011a, p48. 
17: Yardley, 2004. See also Hart-Landsberg and Burkett, 2005, pp45, 55, and Li, 2008, p70. 

هاي . چونارا به مراجعه120يادداشت  207، ص 134-37، ص 51-6الف، ص 2011نالي مك -18
هاي صدور كاال مشغول كه در حوزهپردازد ميمن به معيارهاي بانك جهاني براي طبقه كارگر صنعتي 

د ي آنها ) ترديدر روش محاسبه(داند من به اين ارقام. همان گونه كه او مي162-3است. چونارا ص 
چنين اطالع دارد كه استدالل من به هيچ وجه متكي به اين ارقام نيست، و به نظر من اين . او هممدار

ي من از اين ارقام به عنوان . شايد استفاده"از رشد نسبي طبقه كارگر جهاني است"ارقام صرفا شاخصي 
بقه كارگر صنعتي در هاي از آسياي شرقي و رشد متناسب طتاكيدي بر انتقال صنايع جهاني به بخش

براي  را رسد كه چونارا استفاده من از اين ارقاماي قابل بحث. به نظر ميآميز باشد. اين نكتهجا اغراقآن
دهد، همان كه سه برابر شدن طبقه كارگر را نشان مي -دهدنيروي كار مزدبگير در چين ترجيح مي

كند گان كه ارقام ترجيحي او استدالل مرا تاييد ميكند. اما بدون اطالع به خوانندگونه كه او اشاره مي
  )163(.كندها نقل ميانگارانه و انتخابي من از دادهي سهلاي از استفادهها را به عنوان نمونهاو آن

گذاري اي كه من در توصيف رشد سرمايهههاي ويژعالوه چونارا به سال. به164، ص 2011چونارا  -19
هاي مورد كند كه در يكي از سال. او اشاره مي163گيرد، ص كنم ايراد ميخارجي در چين نقل مي

پذيرم كه بخش داند من مياياالت متحده در ركود بود. بسيار خوب. اما همان گونه كه او مي ،پرسش
. آن چه كه 50الف، ص  2011نالي گذاري مستقيم خارجي در شمال جريان دارد. مكي سرمايهعمده

رد بحث اين است كه آسياي شرقي به طور عام و چين به طور خاص از حيث الگوي در اين جا مو
)، و 50الف، ص  2011نالي برخوردار است(مك "اي اهميت تعيين كننده"گذاري جهاني از سرمايه

ي تاسيس اهاي اقتصاد چين يكي بعد از ديگري شعبههاي جهان در بخشترين شركتاين كه بزرگ"

نالي، ژوزف چونارا، الكس كالينيكوسديويد مك  
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الف،  2011نالي داري جهاني. مكي سرمايهدهي مجدد عمدهوان بخشي از سازمانبه عن "است كرده
  .54-55ص 

20: McNally, 2011a, pp7-8, 57. 

ند شدن كرده است، سال به كُشروع  1997ام كه توسعه نئوليبرال در سال چنين گفتهمن هم  -21
اي در تداوم توسعه هاي مركزي نقش عمدهبحران آسيايي، اما در اين زمان ايجاد اعتبار از طرف بانك

  داشت.
توانم تصور كنم كه كسي بگويد بازسازي مبهم است. من نمي "محدود"صطالح االبته  -22

 مالحظه بود كه مبناي فني (و له كافي قاببود. استدالل من اين است كه بازسازي به انداز "غيرمحدود"
  سودآوري) صنايع مركزي در سراسر اقتصاد جهاني را تغيير دهد.

23: Choonara, 2011, p163. 

. من از اين 51، ص 1-2، جدول 2010س و كالينيكو 43، ص 3-1مراجعه كنيد به برنر، جدول  -24
ام. من اعتقاد دارم كه برنر و استفاده كرده 38، ص 2-1الف جدول  2011نالي ارقام در مك

در حالي كه اعتقاد  دهيم،كالينيكوس و من همگي احتياط مشابهي در مورد ارقام مديسون نشان مي
  ام از ارزش توضيحي برخوردار است.دارم اين ارق

) افزايش 52دهد(ص ها كه در ارقامي كه شيخ نشان مي. نرخ سود شركت48، ص 2010شيخ  -25
  دهد.نشان مي 1982تا  2007بيش از دو برابر را از 

بندي . در واقع براي من مراجه مجدد به صورت67، يادداشت 203الف، ص  2011نالي مك -26
)، پس در اين جا حق 49الف، ص 2011نالي ون كمك كننده نيست(مكهنوود در متن آمارهاي موه

ي سودآوري عمومي من را در مورد حركت پيوسته يدهم، هر چند كه اين مطلب ادعارا بر چونارا مي
كند. در مورد آمارهاي هنوود كه چيزي بيش از دوبرابر شدن نرخ به باال در طي اين دوره نقص نمي

 1997تا  1982درصد بين  8صد به تقريبا در 5/3هاي غيرمالي امريكا از پايين سود را براي شركت
  .204، ص 2003دهد مراجعه كنيد به هنوود نشان مي

من به اثر بسيار مهم مايكل روبرت به خصوص كتاب او تحت  "ركود جهاني"هنگام نگارش -27
گيري حجم ) آشنا نبودم. روبرت از جايگزيني هزينه به جاي اندازه2009(روبرت "ركود بزرگ"عنوان
از "رسد كه اين نتيجه مي هگيرد، و بهاي تاريخي را در نظر ميكند، بلكه هزينهه استفاده نميسرماي
شود، به شكلي ي به اصطالح نئوليبراليسم) افزايشي در سودآوري ديده مي(دوره1997تا  1982ي دوره

با  1997تا  1982 ي رونق سود از) استدالل من درباره دوره2012. (روبرت "گيري كندكه آن را اندازه
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دهد كه از طريق ايجاد ي رونق را نشان ميي مازاد انباشت معادله تداوم اين دورهتر بر جنبهتاكيد بيش
  تري دارد.خواني بيشهاي روبرت هماعتبار افزايش يافته است. اين نظر با يافته

 
28: Choonara, 2011, p161. 

ي من از . چونارا به استفاده8، 7، 5،6، 4، 3، 2، 1ارقام و ا 45-50-52، ص 2010شيخ  -29
به عنوان يك نقطه شروع براي تعيين يك گرايش به سمت افزايش اعتراض دارد. چون اين  1982

ي ركود ترين نقطهابتكار من نيست، شروع از پاييني ركود بوده است. اما اين ترين نقطهنقطه پاياني
 "از نقطه فرود تا فرود"گيري شود. اندازهگيري ميهاي رشد اندازهقبلي دقيقا روشي است كه دوره

   ي توسعه يا رونق ندارد.گيري يك دورهدازهربطي به ان 161كند ص همان گونه كه او پيشنهاد مي

30: McNally, 2011a, pp87, 91, 214n201. 
31: Choonara, 2011, p169. 
32: McNally, 2011a, pp88-112. 

كند تا استدالل مرا بي اعتبار سازد تعجب آور اين امر كه چونارا از اثر برايان و رافرتي استفاده مي -33
، 2011ي آنها در سوشاليست ريجستر به عنوان يك مقاله برجسته. چونارا است. مثل توصيف او از مقاله

ه كردم در درك مشتقات تر اشار. چون برايان و رافرتي همان گونه كه من پيش2، يادداشت 155ص 
داري معاصر كامال حق دارند. اما در اين نظر مالي به عنوان يك تحولي مالي با اهميت واقعي، در سرمايه

، ص 2009نالي پيمايند. مراجعه كنيد به مكشوند راه خطا ميمحسوب مي "پول"كه مشتقات نوعي 
دهد و از آن در حمله عليه من تمجيد قرار مياي كه چونارا آن را مورد لها. اما در مق85، يادداشت 70

، اتواني او به عنوان يك طبقه دارااين طبقه كارگر و ن"كنند كه كند بريان و رافرتي اظهار مياستفاده مي
، ص 2010بريان و رافرتي  ."نه قدرت او به عنوان طبقه كارگر بود كه موجب بحران مالي جهاني شد

آن را روشن  "ركود جهاني"خالفم همان گونه كه تحليل من در كتاب . من موكدا با اين موضع م216
  كرده است.

34: McNally, 2011a, p171. 
35: Choonara, 2011, p172. 
36: That there can be class-based identities is another matter, of course. 

مزدهاي   ياي دوبوا دربارهادع ه. به عنوان نمونه در اين جا من ب171 صالف،  2011-ناليمك -37
-مي به دست شان عملكردهاي نژادپرستانهكنم كه كارگران سفيد از شركتفكر مي "هنشناساروان

نالي ، مك1991، همين طور مراجعه كنيد به روديگر 700-701وبوا ص دبه كنيد آوردند. مراجعه 
ص  1993قرار گرفته است ين از طرف كالينيكوس نيز مورد بحث چن. اين موضوع هم4فصل  2006

39-36.  

نالي، ژوزف چونارا، الكس كالينيكوسديويد مك  
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 هاي طبقاتي نيز تكوين يابد.البته اين اعتقاد بايد از نظر تجلي واقعيت -38

39: McNally, 2011a, p172. 

ام. در كتاب ماركسيسم فيمينيسم ارائه كرده توانم به بحثي بپردازم كهمن در اين جا نمي -4
هاي اساسي كه مراجعه كنند. و كتاب 2012نالي توانند به اثر فرگوسن و مكخوانندگان عالقه مند مي

  .1983گيرد. فوگل در آن جا مورد اشاره قرار مي
41: See McNally, 2011b, McNally, 2011c, and McNally, 2011d, pp52-55. 
42: McNally, 2011d, p55. 
43: Choonara, 2011, p173. 
44: McNally, 2011a, pp8-9. 
45: McNally, 2011a, p182. 
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  بحران در نئوليبراليسم يا بحرانِ نئوليبراليسم
  

  آلفردو سعد فيلهو
  

[رژيم انباشت]  ناشي ازطرفداران بازار آزاد براي نجات نئوليبراليسم از مشكالتي كه 
خطرات  به ديگر سخنترين موسسات مالي در جهان را ملي، يا آن بود، برخي از بزرگ

هاي عمومي را به ها مقادير عظيمي از پولاند. آنمالي را اجتماعي كردهبازارهاي 
هاي پرآب و تابي كه براي توجيه اين ديوانگي به كار اند. لفاظياقتصاد تزريق كرده

هاي رود: اين لفاظيرود، در بدترين معناي ممكن، امري ايدئولوژيك به شمار ميمي
كه براي گمراه كردن شنوندگان و فريب  ،يت اندكننده از واقعآگاهانه نمايشي گمراه

-بحران بر واقعيت بندي شده است. برخالف اين، نظرات ماركسيستيِمخالفان سرهم

هاي انباشت، و بر چارچوب سيستماتيك مناسبات طبقاتي در نئوليبراليسم تاكيد 
ماتيك زدايي، بلكه بحران سيستدهد كه اين نه يك بحران مقرراتدارند؛ كه نشان مي

  بحرانِ نئوليبراليسم نيست. ،شود. اما اين هنوزداري نئوليبرال محسوب ميدر سرمايه
  

نالي، ژوزف چونارا، الكس كالينيكوسديويد مك  

 106

  نئوليبراليسم و مالي شدن

داري معاصر است. اين نظام انباشت به تدريج از نئوليبراليسم شكل وجودي سرمايه
ل در واكنش به تحول شرايط انباشت ظهور كرد، شرايطي كه با انحال 70ي اواسط دهه

هاي مبتني بر رشد بست رسيدن سياستسوسيال دموكراتيك و به بن -توافق كينزي
). نئوليبراليسم در جوهر خود متكي 1[اقتصادي] و فروپاشي بلوك شوروي همراه بود (

براي  "عدم مداخله"بر استفاده سيستماتيك از قدرت دولتي، زير لواي ايدئولوژيك 
سطح: توزيع منابع  5ي حاكميت سرمايه در ي هژمونيك بازسازتحميل يك برنامه

المللي، بازتوليد دولت، ايدئولوژي و بازتوليد طبقه داخلي، ادغام اقتصادي در سطح بين
كارگر است. در ادامه، اين مسايل براي روشن شدن تضادهايي كه به بحران كنوني 

  شود.انجاميد به طور خالصه تشريح مي
-ي توزيع منابع از لحاظ زمان (توازن بين سرمايهدر نئوليبراليسم ظرفيت دولت برا

گذاري)، و در سطح بين ها (تركيب بازدهي و سرمايهگذاري و مصرف)، بين بخش
داري و بخش مالي بين كشورها) به طور سيستماتيك به يك المللي(پيوند سرمايه

ت تر جهاني شده است؛ و در آن موسسابخش مالي انتقال پيدا كرد، كه هر چه بيش
). نهادهاي مالي با كنترل منابع، در تعيين 2كند (مالي امريكا نقش مسلطي بازي مي

گذاري، بازدهي و اشتغال، ساختار تقاضا، تامين مالي دولت، نرخ سطح و تركيب سرمايه
المللي در غالب كشورها از نفوذ موثري برخوردار است. ارز و الگوي تخصصي شدن بين

مالي، رشد طيف وسيعي از ابزارهاي جديد را به وجود  نفوذ و منابع گسترده بخش
هاي صرفا احتكاري، رشد انفجاري درآمدهاي آورده است، و گسترش سريع فعاليت

  )3هاي باالي كارگزاران امور مالي را سبب شده است.(رده
ي انباشت است كه عموما بنياد مالي شدن و بازسازي توليد، فرامليتي شدن چرخه

قبلي را در سطح  "ملي"شود. اين تحوالت، نظام تداركناميده مي "جهاني شدن"
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ي جديدي از توليد ها بازسازي كرده است. و زنجيرهباالتري از بازدهي براي شركت
جهاني را به وجود آورده است، كه سطح ملي را متناسب با ادغام در اقتصاد جهاني 

كند. در اي كار را تسهيل ميهاي جديد و روندهآوريدهد؛ و استفاده از فنشكل مي
). عالوه براين، مالي شدن، حضور مجدد 4دهد(حالي كه مزدهاي واقعي را كاهش مي

  )5بخشد.(امپرياليسم امريكا را تحكيم مي
است، نه كودتايي از سوي بخش مالي  "داري نابمالي شدن نه انحرافي در سرمايه

اي از انباشت و بازتوليد اجتماعي ژهتر نوعي ويبلكه بيش ،توليدي يعليه بخش سرمايه
-ها و نهادهاي سرمايهنه تنها شامل بانك "مالي" بخش شود. به اين معنا،محسوب مي

هاي بيمه هاي بورس، شركتگذاري (صندوق بازنشستگي، هچ فوند، ميوچرفوند، دالل
بلكه  شود،آور سروكار دارند) ميهايي كه در درجه اول با سرمايه بهرهو ساير شركت

گيرد كه، سودآوري آن به طور فزاينده به ي صنعتي را نيز در بر ميبازوي مالي سرمايه
-ي بخش مالي در مناسبات سرمايهمهندسي نياز دارد. در نئوليبراليسم، نقش سازنده

اي از سودي را تصاحب كند كه توسط داري به آن فرصت داده است كه سهم فزاينده
شود. اين روند در قطبي شدن درآمدها در نئوليبراليسم ميهاي غيرمالي توليد شركت

  )6كند. (اي ايفا مينقش عمده
حتي قبل از بحران كنوني اين درك قابل دفاع نبود كه بخش مالي، منابع را به طور 

، و دادهاي فاحش كاهش ، و خطر سيستماتيك را به گونهكردهموثر، بسيج و توزيع 
). تسريع رشد قابل انتظار از طريق 7شود (اقتصاد ميموجب افزايش بارآوري در كل 

ليبراليزه كردن كنترل سرمايه و منابع مالي در غالب كشورها تحقق نيافت، در عوض 
تري شيوع بيش ،ي اقدامات بخش مالي به وجود آمده بودندنتيجه در هايي كهبحران

خلي به تغيير در ). بر عكس تسريع رشد در عصر نئوليبراليسم عمدتا د8پيدا كرد(
مقررات بخش مالي و ليبراليزه كردن كنترل سرمايه نداشت. در اين مورد تفسير بديل 
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داري معاصر، مالي شدن بدون توجه به تري برخوردار است: در سرمايهاز مقبوليت بيش
المللي شدن توليد حمايت كند، چون از بينها، نقش محوري بازي مياين محدوديت

و از طريق تهديد دايمي در فرار سرمايه،  نمودهآمد و ثروت را تسهيل ، تمركز دركرده
كند. قدرت بخش مالي به ويژه در جريان هژموني سياسي نئوليبراليسم را تامين مي

بحران كنوني آشكار شد، هنگامي كه چندين دولت، مجبور به نجات موسسات بزرگ و 
تر اين مي آن شدند. و از اين جالبدر برخي موارد، كل نظام مالي با هزينه سنگين عمو

غير "موسسات احياء شده بالفاصله خواهان كاهش بودجه شدند، به علت به اصطالح 
هاي ترين بانكبرخي از بزرگ "مالك"ها، كه اسما مالي دولت شرايط "قابل دفاع بودن

ي هاي گزافي برا). در تاريخ اقتصادي هيچ گاه، چنين هزينه9شدند(كشور محسوب مي
  يي درخواست نشده است.مشكالت بزرگ، با چنين بي شرمي

  
  مالي شدن و انضباط اجتماعي

اي از انضباط اجتماعي را بر عامالن اصلي اجتماعي مالي شدن نئوليبرالي اشكال ويژه
هاي هاي دولت (نياز به محدود كردن سياستكند. اين فشارها در حوزهتحميل مي

لي متناقض در برابر تهديد مداوم بحران مالي، ارزي و هاي پولي و مارفاهي و سياست
بخش توازن پرداخت) سرمايه صنعتي (رقابت جهاني كه توام با ترغيب دولت و تسهيل

المللي تحت چتر مقرراتي به رهبري امريكا) مالي) و خود بخش مالي(ادغام رقابت بين
  انضباط بر طبقه كارگر.ترين اشكال اعمال شده است؛ و به طور غيرقابل ترديدي سخت

المللي انباشت و در ي بيني اخير باالجبار در چرخهصدها ميليون كارگر طي سه ده
-در درون  طبقات كارگر ملي ادغام شده -و -هاي منفرد با رقابت فزاينده بين سرمايه

اند. بازسازي جهاني توليد، همراه با تغييرات قهقرايي حقوقي، مقرراتي و سياسي 
هاي مزد، يارانه، اند، و تحميل محدوديتاشتغال را در غالب كشورها تغيير دادهالگوي 
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-ي رژيمهاي غيربازاري را تسهيل كرده است كه تحت مداخلهپاداش و ساير حمايت

هاي مختلف شكل گرفته بود. اين تغييرات فني، اقتصادي، سياسي و حقوقي به طور 
  داري نئوليبرال را محدود كرده است.انداز مقاومت در برابر سرمايهفاحشي چشم

در سطح ديگر، انضباط اجتماعي از طريق مالي شدن بازتوليد طبقه كارگر اعمال شده  
هاي شخصي در است. به طور قابل مالحظه به وسيله رونق بازار مسكن و گسترش وام

ار ي اخير. اين عوامل براي بسياري از نهادهاي مالي امكان كسب و كار بسيدو دهه
و از نظر ادغام اجتماعي به مكانيسم مهمي تبديل شده  دمندي را فراهم كرده،سو

ها پيش است؛ به خصوص در اياالت متحده و بريتانياي كبير. شرايطي كه از مدت
ها شغل با مهارت  كه محدود شده بود، تا حدي به علت از بين رفتن (يا صدور) ميليون

درآمد شده است، و جايگزين مشاغل خدماتي كم سنتا از درآمد خوب برخوردار بودند
به گرفتن وام منظم  را اي به علت محدود كردن دولت رفاه، بسياري از كارگرانتا اندازه

گذاشت. در اين شرايط سوق داده است، در حالي كه شرايط استخدام روبه وخامت مي
يا به طور  ،د خويشتعجبي ندارد كه بسياري از خانوارها براي تامين نيازهاي بازتولي

ها[مواد اوراق ، داراييبا افزايش قيمت و يا به طور فزاينده ،شدندطوالني بدهكار مي
). به 10يا هر دوي اين عوامل( ،شونداي و مستغالت] وابسته ميبهادار، كاالهاي سرمايه

  عنوان نمونه:
   كند  ت ميپوشش بيمه درماني براي خانواده متوسط امريكايي كه حق بيمه پرداخ"

مندان ميليون نفر از سال 22درصد افزايش يافته است. اين امر باعث شده كه  74
هاي بدون هاي موجود و پرداخت بيمه به وامامريكايي براي پوشش تفاوت بين هزينه

هاي بدون وثيقه عاملي مهم در دسترسي به تحصيالت چنين واموثيقه رو بياورند... هم
... خانوارهايي با درآمد متوسط براي تامين فقدان نقدينگي براي دانشگاهي بوده است
به شكل پيش پرداختي براي خريد خانه  ،اندهاي رهني رو آوردهتحصيالت پايه به وام
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هاي بهداشتي و آموزشي، ي موسسه آموزشي مورد نظر خود... عالوه بر هزينهدر منطقه
هاي بدون وثيقه براي تامين يين از وامبخش وسيعي از خانوارها با درآمد متوسط يا پا

كنند... خانوارهاي متوسط براي حفظ مفهوم تاريخي هاي روزانه خود استفاده ميهزينه
  )11. ("شودتري ميسطح زندگي طبقه متوسط امريكايي مجبور به تحمل ديون سنگين

ها و ديل خانههاي اعتباري خود و تببسياري از خانوارها با استفاده بيش از حد از كارت
حق بازنشستگي به نقدينه مجازي دربرابر اصالحات نئوليبرالي واكنش نشان دادند، تا 

). اما فشار براي 12بتوانند ركود مزدها و كاهش رفاه عمومي را از سر بگذارنند(
داران را با مشكالت مالي رو به رو كرد، كه با ترس بازپرداخت به موقع، بسياري از وام

ن خانه، اتوموبيل و آبرو همراه بوده است. اين فشار باعث كار طوالني در از دست رفت
مشاغل متعدد، با حق استخدام موقت، افزايش فشار جسمي و رواني شده است كه 

  دهد .الزاما گرايش به مبارزات سياسي را در محل كار نيز كاهش مي
درغالب كشورها با  و باعث افزايش در نرخ استثمار شده، تعجبي ندارد كه مالي شدن

  كاهش سهم مزد در درآمد ملي همراه بوده است. به عنوان نمونه در امريكا: 
افزايش يافت، در % 9/20به  %3/15باالي خانوارها از  %5سهم درآمد  2004تا  1979از 

تنرل يافت... رشد درآمد به  0/4به  5/5فقيرترين خانوارها از  %20حالي كه درآمد 
و مجددا در سال  2000ن سطح تمركز پيدا كرده است. در سال خصوص در باالتري

از كل درآمد را  %5ثروتمندترين خانوارها در اياالت متحده،  %1، ده نفر اول از 2005
و  50ي تاكنون سابقه نداشته است. طي دهه 1929اند، سطحي كه از سال دريافت كرده

 )13درآمد بود.( از كل 5/1تا  %1دريافت كردند بين  %01سهمي كه  60

  همين طور در انگليس، 
باالي جمعيت از درآمد ملي كاهش يافته است... اما در سال  %05سهم  1970تا  1937از 

دارا بوده، افزايش يافته است. و  1937ها نسبت به سطحي كه در سال سهم آن 2000
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شدند. در مند تر ثروتمند سريعمندترين خانوارها، از خانوارهاي صرفا ثروتثروت
دهندگان سهم خود را در درآمد ملي ، هر گروه در يك دهم باالي ماليات1980ي دهه

ي كل به يك دهم افزايش سهم ده نفر باال دربرگيرنده ،90ي افزايش دادند، اما در دهه
نسبت به  1999در سال  )CEO(درصد است...نرخ متوسط پرداخت حقوق هيات مديره 

 )14ارتقاء يافت.( 128، ده سال بعد اين نرخ به بود 47استخدام شوندگان 

وام شخصي نيز يكي از ابزارهاي كليدي سياست كالن اقتصادي بود. هر بار كه اقتصاد 
ي كرد، به عنوان نمونه در اواخر دههاياالت متحده و انگليس رشد كندتري پيدا مي

ي مركزي در اين هاسپتامبر، بانك 11، بعد از حباب صنايع اطالعاتي و بعد از 90
هاي بدون وثيقه كشورها نرخ بهره را پايين آوردند. تا دادن رهن مجدد، انباشت و وام

ها به كاربرد اقدامات كينزي در را تشويق كنند، تا تقاضا را افزايش دهد. اين سياست
اي ) چون كسري بودجه خصوصي، تا اندازه15معروف است( "هامورد قيمت دارايي

ي دولتي شد. اين سياست به طور تصاد كالن، جايگزين كسري بودجهبراي تثيبت اق
-موقتي با موفقيت توام بود. و تقاضايي كه از طريق گرو گذاشتن مسكن به وجود مي

هاي به نرخ رشد توليد ناخالص داخلي امريكا بين سال %5/1آمد، تقريبا هر سال 
نرخ رشد امريكا و منطقه افزود. و اين درست در حدود اختالف بين مي 2007-2002

  )16يورو در اين دوره بود.(
اهميت وام شخصي براي بازتوليد اجتماعي تحت رژيم نئوليبرال، نظر دست راستي در 

كه گويا ولخرجي خانوارهاي فقير امريكايي و  كندرا تاييد نمي مورد بحران كنوني
رگران مقروض را انگليسي سبب آن شده است. و نه نظر و ادعاي پوپوليسم چپ كه كا

كند. اما تحليل باال بر اين باور صرفا قرباني چياول نيروهاي ساختاري محسوب مي
ي روند غيرقابل دوام مالي شدن نئوليبرالي، تغييرات تاكيد دارد كه بحران نتيجه

نادرست در ساختارهاي بازار كار و تحوالت پس رونده در فراهم كردن وسايل معاش 
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به ابزارهاي محدود اقتصاد كالن و ادعاهاي ايدئولوژيك درباره بوده است؛ با اتكا 
توان با گر آن است كه فقر را نميچنين نشان. بحران هم"انتخاب فردي"و  "رقابت"

دادن قرض به فقرا حذف كرد: فقر داليل متعددي دارد، اما دسترسي ناكافي به اعتبار 
  رود. ها به شمار نمييكي از آن

هاي طوالني از طريق دستكاري در وام دادن به ي پيچيده، طي دورهتثبيت اقتصادها
هاي مادي در هاي مردم غير ممكن است، بيش از هر چيز به علت محدوديتتوده

گيري طبقه كارگر را محدود ها، عاملي كه ظرفيت وامها در بازپرداخت بدهيتوانايي آن
ملي كرد، يا قانونا آن را حذف كرد. ها را توان بدهي آنكند. در نتيجه، حداكثر ميمي

رود: در شرايط عادي بدهي اضافي به فقر و اما اين امر حالت استثنايي به شمار مي
  شود.ي اجتماعي افراد ختم ميتر درجهفالكت هر چه بيش

  
  تضادهاي نئوليبراليسم

بخش نظام انباشت نئوليبرالي از لحاظ ساختاري در پنج سطح ناپايدار است. اول وزن 
كند و به  تقويت مي آن را تشويق و نوآوري مالي و آوريمالي در اقتصاد كه رشد فن
شود كه در بخشد، و با ليبراليزه كردن مقررات سبب ميمعامالت مالي سرعت مي

هاي مالي پيدا كند (به شكل حباب) كه شرايط نئوليبراليسم، انباشت غالبا شكل چرخه
شكند و به كمك و ضمانت دولتي نياز دارد. اين م مياحتماال با اثرات تخريبي دره

انداز و قرض ، بحران پس80ي المللي اوايل دههها عبارتند از: بحران قرضه بينچرخه
ي ، بحران ژاپن اواخر دهه90و  80ي ، سقوط بازار بورس در دهه80ي در امريكا در دهه

ي قرن بيست؛ و بحران شاخه ، بحران در چندين كشور با درآمد متوسط و پايين در80
ي قرن بيست و يك كه به فروپاشي هاي مالي و مسكن در اولين دههاطالعات، حباب

هاي پيشتاز نئوليبرالي در بحران كنوني انجاميد. جالب توجه است كه مدل شركت
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اي از انرون تا كاري استوار است، كه در يك پهنهغالبا و در درجه اول بر غارت و فريب
ها و توالي توان در آن مشاهده كرد. گرچه اين بحرانرد ال مدوف را ميبرتا

دهد، اما غيرعقالني بودن انباشت را در نئوليبراليسم نشان مي ،هاي بزرگورشكستگي
توانايي ظاهري بانك مركزي امريكا در هماهنگي عمليات تصفيه و حفظ رشد در 

  شود.رشد و شكوفايي مي پويايي مركز اقتصاد جهاني، باعث توهمي در خصوص
ناپذيري دوم، قبل از آخرين چرخه، خانوارها و دولت براي گرفتن اعتبار، اشتهاي سير

-هاي جهاني توليد ميهاي مجازي كه شركتدادند، كه براي كاالها و سرمايهنشان مي

خانوارها صرفا با افزايش قيمت  يآورد. اما مصرف فزايندهكردند مفري به وجود مي
- ). پرداخت وام17شد قابل دوام بود(هاي جديد ميها و رهنم مسكن كه سبب وامسها

به خصوص  -هاي در حال افزايش با درآمدهاي راكد مسكن، احتماال غيرممكن بود
هنگامي كه نرخ بهره براي پايين نگه داشتن تورم يا جلوگيري از ايجاد حباب افزايش 

ن به جريان اعتبار رهني توسط موسسات چنيكند. افزايش قيمت مسكن، همپيدا مي
هاي امريكا و انگليس در ايجاد رونق ي خود، به سياستمالي وابسته است كه به نوبه

هاي درجه هاي احتكاري، ترفند خريد براي اجاره دادن در انگليس و وامبراي سرمايه
تفاده قرار مورد اس "توسعه مالكيت مسكن"دو در امريكا اتكا دارد كه به اصطالح براي

شد و دوباره در بين موسسات مالي ها به قطعات تقسيم مي) اين قرض18گيرد.(مي
- آوري به وجود ميهاي سرسامگرفت، و در اين روند، فرصتمورد معامله قرار مي

ها، بخش مالي را مورد تهديد ). اما هنگامي كه افزايش بيش از حد اين قرض19آورد(
ت خطر را اجتماعي كردند، موسسات در حال ورشكستگي را ها به سرعقرار داد، دولت

ي بخش العاده از نقدينگي تازه ايجاد شده، ترازنامهملي كردند، و با تزريق مقادير فوق
  مالي را از حالت ورشكستگي نجات دادند.
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ها به جريان مداوم منابع مالي امريكا و انگليس به خريد سهام، اوراق سوم، اين چرخه
ها به شكل اوراق بهادار و آن تبديلهاي مسكن، اه مدت، به سند وامقرضه كوت

اند، و ل شدههاي مالي قابل معامله بدمستغالت نياز داشتند. اين اوراق بهادار به دارايي
ها ها امكان دادند كه اعتبار خود را در اقتصاد داخلي افزايش دهند. اين انتقالبه واسطه
توانند انتظار داشته باشند ته باشد، چون امريكا و انگليس نميتواند دوام داشنهايتا نمي

كه همواره از سوي بقيه كشورها با كاالها و ماليه ارزان، مورد حمايت قرار گيرند. با اين 
زند كه كند و به اين ادعا دامن ميوجود، اين منابع به طور موقت جريان پيدا مي

قرين موفقيت بوده، و انگليس و امريكا داري با هدايت بخش مالي بازسازي سرمايه
اند(به خصوص ژاپن تري پذيرفتهنسبت به كشورهايي كه نئوليبراليسم را با اشتياق كم

هاي قبل از ي كار در سالدادند. اين شيوههاي بهتري انجام ميو منطقه يورو) با روش
ل تعدي"بحران به مشروعيت نئوليبراليسم كمك كرد و واقعيت به اصطالح 

رايج شد، مبني بر اين كه دخالت  1980[اشاره به نظري است كه در اواسط "بزرگ
هاي اقتصادي و هاي مركزي شدت نوسانات و تغييرات سيكلها و اقدامات بانكدولت
ها را كاهش داده است. م] را تحريف كرد. توهمي كه عمدتا بر ناپايداري رشد بحران

  )20ز بنا شده بود.(هاي عادالنه ارمبتني بر قرض و نرخ
هاي مركزي، عدم بيني بانكهاي قابل پيشچهارم، پايداري اقتصاد كالن، سياست
-پذيري اقتصاد را در برابر تقلب، شوك، آسيب2دخالت در مقررات مالي، و قواعد بازل 

دهد. اين عوامل، انگيزه براي افزايش اعتبار با نقدينگي ها و بحران اعتماد افزايش مي
ي كوتاه مدت به جاي تر به موسسات مالي براي معامالت عمدهتكاي بيشكم و ا

آورد. ايجاد اعتبار كالن با نقدينگي كم و تدارك تر را به وجود ميمعامالت كوچك
ها را باال برده ر قابل معامله، ارزش داراييانقدينگي از طريق تبديل قرض به اوراق بهاد
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تبديل شده است.  1ه است. و به نوعي روند پونزيها مرتبا تكرار شداست. و اين شيوه
برعكس هنگام كم شدن نقدينگي موسسات مالي كه از اين مكانيسم استفاده كرده 

  هاي خود را تغيير دادند و به شدت بحران افزودند.بودند، به سرعت ترازنامه
انتقال و  پذيري انباشت را بارفت كه تبديل كردن اوراق بهادار، ضربهپنجم، انتظار مي

ي خود تر كاهش دهد، اما در عمل موسسات مالي انگيزهتوزيع خطر بين منابع وسيع
ها بالدرنگ مورد معامله قرار را براي ارزيابي خطر از دست دادند، چون اوراق بهادار آن

) 21كردند.(هاي بي معنا اعتماد ميگرفت. و خريداران با بي توجهي به ارزيابيمي
ي مالي جهاني را از بين اين اوراق بهادار، بي سروصدا ثبات در شبكه آسايجريان سيل

هاي درجه دو در امريكا ي اوليه بحران، فروپاشي وام). در مجموع گرچه انگيزه22برد(
بود، ولي چندين حلقه ضعيف در طول زنجير وجود داشت: تسريع تراز بازرگاني امريكا 

رابطه بين مصرف و نرخ بهره، شكنندگي ي شخصي، هاو انگليس، نرخ انباشت وام
گذاري ساختارمند، نياز به تورم هاي موسسات بزرگ مالي و ابزارهاي سرمايهترازنامه

  بيني در نرخ بهره و غيره.پايين و تغييرات قابل پيش
- هاي مالي شدن را به عنوان موتور انباشت جهاني برمال ميبحران كنوني محدوديت

دهد، و به اين معنا يك بحران اي بحران بودند را نشان ميكند، تضادهايي كه مبن
رود. اما بحران خود نئوليبراليسم نيست. سيستماتيك در نئوليبراليسم به شمار مي

ي بديل گرچه بازتوليد نظام انباشت به لرزه درآمده است، اما در حال حاضر به وسيله
  يرد.گشود و مورد چالش قرار نمياين نظام نمايندگي نمي

  

                                                 
ر اين ترفند د .است بردارانه كاله گذاري يك عمليات سرمايه (Ponzi scheme) ترفند پونزي[-  1
طرزي غيرعادي باالترند. البته اين سود از  هاي متعارف به شود كه از بهره سودهايي برگردانده مي  گذاران سرمايه به

سرمايه نيازي به انجام كار اقتصادي با پول  ٔكننده شود و شركت يا فرد دريافت گذاران بعدي تأمين مي پول سرمايه
  ]پديا از ويكي .دريافتي ندارد
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  حركتي نه به پيش

ي سنگين به توافق نئوليبراليسم وارد كرد، همان گونه كه اعتراف سقوط مالي، ضربه
). نظر اكونوميست 25("شوك باورنكردني"كند:اسپين به خوبي آن را بيان ميآلن گرين

  باورانه نيست:نيز چيزي جز اظهاري قيامت
داري در شرف سقوط است، اما  ايهآزادي اقتصادي زير ضرب قرار گرفته است و سرم

كساني كه به آن باور دارند بايد براي آن مبارزه كنند... به سخني كوتاه دفاع از 
داري به طور متناقض يعني دخالت دولت. در اين جا يك بيان موجه براي سرمايه

 دهندگان بايد صرف صنعتيتريليون دالر پول ماليات 5/2تجاوز وجود دارد... كه اكنون 
گرايانه بشود كه بيش از حد دريافت كرده است. اما ضمانت جهاني، عملي مصلحت

است نه ايدئولوژيك... اگر اعتماد و اعتبار از بين برود، يك ركود در شرف وقوع به 
  )24اي براي همه.(شود. فاجعهبحران بدل مي

يزي رداري دچار خونرسيد كه سرمايهبراي چند هفته به نظر مي 2008در سال 
-تريليون دالر امريكا بالغ مي 40هاي گزارش شده به غيرقابل كنترلي شده است: زيان

ها موسسات مالي كليدي را ). برخي از دولت25از ثروت جهان( %45شد يا به عبارتي 
هاي مالي را تضمين كردند، نرخ بهره را پايين گذاريها و سرمايهملي كردند، سپرده
ي معطوف به توسعه مالي را به اجرا درآوردند و به اصطالح هاي مالآوردند و سياست

براي حمايت بخش مالي، مجموعه تقاضا و اشتغال فراهم كردند.  "تسهيالت كمي"
هاي مالي ها شامل خريد داراييمحاسبه هزينه اين ابتكارات غيرممكن است. اين هزينه

اقتصاد جهاني  شود، كه در صورت تثبيتهاي مركزي ميبي ارزش از طرف بانك
شود كه تا ممكن است ارزش پيدا كند، و از ابتكارات كينزي حمايت و استقبال مي

كند و كاهش بيمه ي خود را جبران مياي با افزايش درآمدهاي مالياتي، هزينهاندازه
اي براي تامين مخارج معمول كه به علت اجتماعي و گرفتن وام به ميزان قابل مالحظه
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ها از آور نيستند: آناند. اين اقدامات تعجباثر بحران ضروري شده كاهش ماليات در
هاي متكي بر توسعه دهند كه سياستيك سو، توافق بعد از بحران بزرگ را نشان مي

توانند مانع مارپيچ ركودي شوند، و از سوي ديگر، ادعاي نئوليبرالي را كه بر اين مي
 رود. به شمار مي باور است ثبات بخش مالي، باالترين وظيفه

ها ي بانكها، جلوي هدررفتن سرمايهي سنگين دولتي و اجتماعي كردن ريسكهزينه
سازان قديم هاي بزرگ صنعتي به خصوص اتوموبيلرا گرفت، و سقوط برخي از مجتمع
هاي عظيم به خصوص در ها و هزينهها اعتبار بانكامريكا را به تعويق انداخت. اما آن

ي خليج را حل نكرده هاي شكنندهريكا اقتصادهاي حاشيه اروپا و دولتانگليس و ام
  گويد:مي ليتزكه مشكالت مالي به وجود آورده بود. همان گونه كه ژوزف استگ ،بودند

همان اقدامي كه اقتصاد جهان را نجات داد مشكل جديدي براي سياست مالي به "
ها براي پرداخت مالي ي حكومتهايي در مورد توانايوجود آورد. همين طور پرسش

گيرد، ها. حمالت احتكاري بر عليه كشورهاي ضعيف، انجام ميهاي آنكسري
بينند...بازارهاي مالي كه موجب بحران كشورهايي كه خود را بين چكش و سندان مي

در موقع پرداخت پول براي  -ها را به وجود آوردي خود كسريكه به نوبه -اندشده
- هاي عموميگويند كه بايد هزينهها مياكت ماندند؛ اما اكنون به دولتها سنجات آن

ها سرجاي خود باقي است، هاي مديران بانكشان را كاهش دهند. در حالي كه پاداش
  )26.("گويندها از كاهش مزدها سخن ميآن

يك خوارشان نشان دادند كه از تحليل استراتژبورژواهاي نئوليبرال و اقتصاددانان جيره
-رغم دست و دلبازي در مورد تاكتيك، فورا براي حمايت بانكبرخوردار نيستند و علي

ترين سناريوي كنند. حتي اميدواركنندهها دالر طلب ميها از اقتصاد جهاني تريليون
كشي و موج دهد، و يك دهه رياضتاحياي اقتصادي، صرفا رشد آهسته را وعده مي

سل كامل دوام پيدا كند. توافق ايجاد شده اين است كه تواند براي يك نبيكاري كه مي
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تواند با مقررات مالي اندك، تنظيم ضمني نرخ ارز، توازن مجدد بين نظام انباشت مي
كشي براي مزدها و صادرات و تقاضاي داخلي در آلمان و آسياي شرقي و رياضت

اين تغييرات زميني مصرف عمومي در انگليس و احتماال در امريكا دوباره متعادل شود. 
توانند بار ديگر اقتصاد جهاني را به توازن برسانند، يا اين كه نقشي در احتماال نمي

اي است از درك ها، نشانهحلتداوم مديريت بازسازي انباشت ايفا كنند. سادگي اين راه
ها به يك بهبود اقتصادي كُند و لرزان سطحي تفكر جريان مسلط در مورد بحران، آن

هاي عميق مالي، ارزي و بيكاري در يك كشور بعد از كنند، همراه با بحرانره مياشا
  ديگري و در طي زمان طوالني.

ي احياي اقتصادي، نياز به يك سازوكار بديل براي ادغام اجتماعي را ناديده اكثر برنامه
دهند كه دستكاري ديون شخصي براي تثبيت تقاضا و گيرند و تشخيص نميمي

شوند كه تضاد اعتبار، مزد، ناكافي خواهد بود، و از كنار اين واقعيت رد مي اشتغال،
درازمدت نياز دارد.  درخواني با رشد تقاضا بازنشستگي  و نياز براي تثبيت مالي به هم

گرچه مخارج دولتي شكاف ايجاد شده طي بحران را پرُ كرده است، اما بدون تغييرات 
و توزيع درآمد قابل دوام نيست. اما اين امور در شرايط ستاني قابل مالحظه در ماليات

-چنين شامل اين پيشهاي بهبود اقتصادي هم). برنامه27كنوني در دستور قرار ندارد(

اي از اعتبار هاي متناقض مالي براي كوتاه مدت حفظ درجهشرط اند كه سياست
ند. و بعد از بازگشت كنپذيرند، و در درازمدت جلوي تورم را مسدود ميدولتي را مي

ترين ابزار سياست اقتصادي كالن شرايط نرمال، دستكاري نرخ بهره، دوباره بايد به مهم
تبديل شود. يعني اردوي نئوليبرال اساسا انتظار دارد نظام جهاني انباشت به وضعيت 

ي طوالني اي) بعد از يك دورهبدون تغييرات حاشيه -يا -قبل از بحران خود برگردد(با
  )28و پرهزينه ناپايداري.(
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رغم ارائه سه سال بعد از شروع بحران و دو سال بعد از سقوط لمن برادرز، علي
پيشنهادهاي متعدد در مورد چگونگي جلوگيري از تكرار بحران، اين موضوع 

هايي پردازند. طرح نظرات و بحثهشداردهنده است كه هيچ يك به ريشه مساله نمي
گيرد كاهش ارزش دالر را براي كمك به توازن اري انجام ميگذكه در مجالس قانون

هاي مجدد اقتصاد امريكا و مجموعه هماهنگي از اهداف ضدتورمي براي كاهش قرض
هاي انفجاري سرمايه به چنين جلوگيري از حركتند و همنكپيشنهاد مي را دولتي

ها اليات بر دارايي بانكوضع م از جمله اقدامات ديگر: ).29كشورهاي با نرخ تورم پايين(
هاي نظارتي، جلوگيري از خريد و و معامالت مالي، تجديد نظر در مسئوليت بنگاه

فروش احتكاري اوراق بهادار، تغيير مقررات الزم نهادهاي مالي براي اقدامات احتياطي 
هاي الزم به شكل ضد و بيمه در برابر مشكالت ممكن، قواعدي براي افزايش سرمايه

تر از نقدينه محدود كردن احتكار و انجام معامالت مالي چندين برابر بيش سيكلي،
را  هاي هنگفت براي مديران موسسات ماليموجود، محدود كردن هچ فوند و پاداش

گيرانه در مورد اين موسسات . پيشنهادهاي ديگر مقررات سختتوان نام بردمي
به مشتقات مالي(براي نمونه از تر در معامالت مربوط كننده، شفافيت بيشارزيابي

هايي با شرايط سلب تر در برابر وامطريق متمركز كردن معامالت)، و حمايت بيش
  )30گيرد.(كننده را در بر ميمالكيت

اما تاكنون هيچ اقدام قابل مالحظه در سطح اقتصاد كالن انجام نگرفته است و 
شان محدود كردن معامالت اي عليه هر تالش براينهادهاي مالي به شكل وقيحانه

كنند. با اين استدالل كه امريكا و انگليس نبايد آگاهانه يك صنعت بزرگ گري ميالبي
ها و مقررات را فلج كنند. صنعتي كه از مزاياي نسبي برخوردار است، و افزايش ماليات

 گران به سوئيس، سنگاپور، كشورهايها، هچ فوندها و معاملهبه مهاجرت وسيع بانك
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). در اين ميان حمايت مالي [در پشت صحنه] صرفا بخشي از 31شود (خليج منجر مي
  دهد.مشكل را تشكيل مي

اي كه هنوز وجود دارند، تنظيم در سطح اقتصاد كالن را هاي اقتصادي عمدهچالش
كنند. اولين مورد فشار بر دالر است (اين اقدام ممكن است به تصحيح تخريب مي

اني امريكا كمك كند، اما ارزش دالر به خصوص در نقاط ديگر و در كسري تراز بازرگ
يابد كه از نظر اقتصادي حايز اهميت اند، يا با وجود عدم كشورهايي افزايش مي

اطمينان در منطقه يورو مواجه است)، دومين مورد عدم تمايل چين است به افزايش 
عدي است: بين كشورهاي ارزش پول خود. تضادهاي ساختاري در منطقه يورو مشكل ب

بازرگاني اند و كشورهايي كه دچار كسري اند؛ بين كشورهايي كه  تراز كه داراي توازن
هاي انبساطي براي مقابله با كرانه پولي دارند و نياز براي سياستهاي محافظهسياست

بين اتحاد پولي و تداوم عدم  -تربه طور بنيادي –تر و بحران در كشورهاي كوچك
  ز مالي.تمرك

مانع چهارم غيرقابل انعطاف بودن بيش از حد سياست پولي است كه در پيوند با تورم 
). اين عدم انعطاف با سياست پولي بين امريكا، 32پايين به بقاي خود ادامه داده است(

شود. به عنوان نمونه دو كشور اولي فاقد محدوديت تر ميژاپن و منطقه يورم پيچيده
تواند عمل كند و منطقه يورو اهداف تورمي اند، انگليس به تنهايي نميقانوني در برابر 

-بر اساس تورم پايين تنظيم شده است، و ساختار اداري آن تغيير جهت را دشوار مي

). اگر تورم در برخي از كشورها به سرعت رشد كند مشكالت از نوع ديگري 33كند(
و نرخ  ،كنند هاي مالي را محدودشوند محركها مجبور ميكنند، چون دولتظهور مي

  و به طور بالقوه مانع بهبود اقتصادي شوند. ،بهره را افزايش دهند
شود كه عبارتند از: رسيدن به توافق ي ديگري از مشكالت مطرح ميسرانجام مجموعه

- قانوني در مورد اين كه چگونه براي بخش مالي ماليات وضع كنيم، نيازهاي سرمايه
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شان كنيم، از موسسات بزرگ سلب قدرت كنيم كه به سبب بزرگيگذاري را تنظيم 
هاي دروني براي رفتار بي پروا و بي مالحظه نبايد تعطيل شوند(و بنابراين از انگيزه

ي عامالن بخش مالي. اين مشكالت به خصوص در برخوردارند) و تغيير در انگيزه
شود. امريكا مطرح مي هاي مربوط به اليحه اصالح بازارهاي مالي در كنگرهبحث

نشان داده است كه انتقال از سرمايه به  1929ترين بحران اقتصادي از نتيجه، بزرگ
و به بهبود كاركرد  ،شودبخش مالي باعث افزايش احتكار و ناپايداري سيستماتيك مي

انجامد. اما الزامات نهادي بازتوليد نئوليبراليسم اقدام به يك اقتصاد كالن نيز نمي
  سازد.ها بسيار دشوار ميست اقتصادي جديد را براي دولتسيا

  
  ميدان مبارزه چپ

گرچه چپ در اثر هجوم نئوليبراليسم به شدت تضعيف شده است، اما بايد براي 
هاي دموكراتيك، دفاع از مشاغل، هايي جاري تالش كند. ارائه بديلدخالت در بحث

گذاري، حفاظت از محيط سرمايه حقوق بازنشستگي و معيارهاي رفاه، اصالح كيفيت
). 35زيست و تالش براي تبديل بحران كنوني در نئوليبراليسم به بحرانِ نئوليبراليسم(

  تواند در دو محود ارائه شود.اين پيشنهادها مقدمتا مي
داري] داده ي مشاغل، بازنشستگي و رفاه، نبايد هيچ امتياري به [سرمايهاول در عرصه

ها سبب آز آن و اند و حرصدوران رونق بيش از حد سود بردهشود. كساني كه از 
حمايت از  دربحران شده، بايد هزينه آن را متقبل شوند. عالوه بر اين، دادن امتياز 

  شود.شاغالن يا كشورهاي معين صرفا باعث تداوم اين نبرد نئوليبرالي تا به آخر مي
ي مالكيت عمومي شود. به حوزه تواند خواهان تبديل و تحويل نظام ماليدوم چپ مي

اين امر در دو سطح قابل توجيه است. از يك سو، استدالل اقتصادي براي سود يعني 
گذاري عقالني كه موجب افزايش سرمايه و گذاران براي سرمايهتشويق سرمايه
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شود. اما اگر بخش مالي غيرمولد است و اگر ضررهاي آن بايد جلوگيري از ضرر مي
، به خصوص هنگام ضررهاي هنگفت، دليل موجهي براي سود در اين اجتماعي شود

اند، اما ها پرداختهها مبالغ هنگفتي به بانكبخش وجود ندارد. از سوي ديگر، دولت
اي به عمليات مالي با ريسك ها عالقهكنند. بانكها امتناع ميها از دادن وام آنبانك

م اور خود را افزايش دهند. اين تنگنا به تدخواهند ذخايپايين و سود كم ندارند. و مي
كند. چنين تنگنايي با در نظر گرفتن ساختار نهادي نظام مالي ، فشار بحران كمك مي

  ناپذير است.رقابت و موانع ناشي از بحران اجتناب
هاي خصوصي هاي بانكبايد از پرداخت قرض ،براي فايق آمدن بر اين مشكل الينحل

ها روي آورد. اين كار بايد با تعطيل هچ فوندها و ساير لي كردن آناجتناب كرد، و به م
پردازند؛ و براي اقتصاد هيچ تكميل شود كه صرفا به معامله بين خود مي يموسسات

دهند. برقراري كنترل سرمايه، تمركز معامالت ارز، الغاي خدمت مولدي انجام نمي
ت متناسبِ پاداش در حد حقوق بازارهاي ثانوي براي اوراق بهادار دولتي، پرداخ

ها، و ايجاد يك مديريت به طور دموكراتيك مسئول كارمندان دولتي به مديران بانك
ها را متناسب با اهداف سياست عمومي اداره كند، براي بخش مالي. اگر دولت، بانك

ها ديگر به معامالت مجبور به تنظيم سودآوري در كوتاه مدت نخواهد بود، بانك
زنند، و جامعه اطمينان پيدا خواهد كرد كه در آينده بحران ا مخرب دست نمياجتماع

افتد. در يك سطح استراتژيك، ملي كردن حايز اهميت است، چون مالي اتفاق نمي
دهد. اما داري را تشكيل ميهاي مالي، بنياد بازتوليد سرمايهامروزه مالكيت دارايي

ي اجتماعي نيز ترين رابطهايدئولوژيك ضعيفها در عين حال از نظر اقتصادي و بانك
تواند تعادل اي براي ملي كردن بخش مالي ميي تودهروند و يك مبارزهبه شمار مي

طبقاتي در قلب نئوليبراليسم را به هم بزند. بديهي است كه مالكيت دولتي بر بخش 
ايسلند و همين  داري نبايد تلقي شود. دولت در فرانسه وي الغاي سرمايهمالي، نشانه
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طور در برزيل و كره جنوبي تحت ديكتاتوري نظامي تا چند سال پيش، مالكيت كامل 
تواند كمك كرد. مالكيت حقوقي مياي بر بخش مالي اعمال مييا كنترل قابل مالحظه

هاي دولتي است، و اين كه كند، اما آن چه به طور واقعي اهميت دارد اهداف سياست
كند. هماهنگي فعاليت اقتصادي با نافع چه طبقه ديگري خدمت مينهادهاي مالي به م

ي نظام مالي بالقوه براي طبقه كارگر مفيدتر هدايت دولت، برخالف هدايت به وسيله
است؛ چون دولت تنها نهاد اجتماعي است كه حداقل به طور بالقوه از نظر دموكراتيك 

يع كاال و خدمات، توزيع درآمد و تواند الگوي اشتغال، توليد و توزگوست و ميپاسخ
  ها را در سطح جامعه به طور كل تحت تاثير قرار دهد.دارايي

عالوه بر بخش مالي كه در باال به شكل خالصه ترسيم شده است، يك استراتژي 
تواند بر توسعه دو حوزه مكمل تاكيد داشته باشد: بخشي كه دموكراتيك اقتصادي مي

كند(و جايي كه توليد غالبا و به كاال و خدمات توليد ميبراي كارگران و مردم فقير 
طور نسبي كاربر است، مثل بخش صنعت ساختمان و كاالهاي مصرفي كم دوام)، و 

ها ي پرداختتواند به كاهش فشار بر موازنهپذير ميبخشي كه در كشورهاي آسيب
سرمايه، حفظ  هايي كنترلتوان از طريق گزينش سياستكمك كند. براي اين امور مي

هاي داخلي و خارجي، منطبق نرخ ارز متناسب با توازن تراز موجود، اجتناب از قرض
گذاري در بخش هاي مالي و پولي و افزايش نرخ ماليات، تضمين سرمايهكردن سياست

عمومي و كاالهاي مفيد براي حفظ محيط زيست اولويت قايل شد. تمام اين اهداف با 
خواني دارد كه به خصوص در اقتصادهاي بزرگ ذاري سبز همگيك استراتژي سرمايه

  براي اجتناب از فاجعه زيست محيطي ضروري است. 
تابند. چپ نبايد نخبگان نئوليبرال بسيج نيروهاي چپ در راستاي اين اهداف را بر نمي

اي توهم داشته باشد كه در شرايط نئوليبراليسم بين توليد و بخش مالي رابطه
وجود دارد، چون منافع بخش مالي طبق تعريف كاهشي است از ارزش  "زآميخصومت"
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اضافي كه سرمايه صنعتي آن را استخراج كرده است. اين اصل براي حفظ ائتالف 
بسيار مجرد است. سرمايه صنعتي  -"ملي"يا  –سياسي بين چپ و بورژوازي صنعتي 

ار اين كه سرمايه صنعتي از لحاظ مادي به بازتوليد نئوليبراليسم متعهد است و انتظ
هاي دموكراتيك اقتصادي را گرايي يا سياستهاي كينزي توسعهناگهان سياست

  )35داري معاصر نيست.(تعقيب كند، چيزي جز سوء تفاهم فاحشي  در باره سرمايه
گر اين مطلب بود كه نئوليبراليسم شكل مادي بازتوليد اجتماعي و اين مقاله بيان

المللي، دولت، ايدئولوژي و ت كه ساختار انباشت، مبادالت بينحاكميت اجتماعي اس
ها، تحت يك چتر به گيرد، و با انواعي از سياستبازتوليد طبقه كارگر را دربر مي

خواني دارد. بحران، ثبات اين مجموعه را بر هم زده است و هم "بازار آزاد"اصطالح 
موجود را تا حدممكن مجددا برقرار كند كه وضعيت از قبل توافق نئوليبرالي تالش مي
هاي بازتوليد اجتماعي استوار است، و ائتالفي طبقاتي از آن سازد. اين هدف، بر واقعيت

  آورد.كند كه شالوده نئوليبراليسم را به وجود ميحمايت مي
كننده، بر هم زدن ثبات نئوليبراليسم ي چپ راديكال در مقابل اين اهداف تثبيتبرنامه

انداز ائتالف امكان ائتالف در باال براي آن بسيار محدود است. برعكس چشماست كه 
در پايين جامعه جهاني بالقوه نامحدود است. يك استراتژي چپ براي فراتر رفتن از 

اي متكي باشد. كه در جهت دگرگوني توده -هاي سياسينئوليبراليسم بايد بر جنبش
يعني  -ي و نمايندگي سياسي حركت كنداقتصاد –دولت و روابط بازتوليد اجتماعي 

تحميل نظامي جديد از انباشت به انضمام پيكربندي جديدي از اقتصاد و توزيع برابرتر 
  درآمد، ثروت و قدرت.

اگر طبقه كارگر جهاني منفعل باقي بماند، بحران از طريق افزايش نرخ استثمار حل 
ه كارگران نه تنها به طور داري اين است كشود. موضع اشتباه در باره سرمايهمي

داران را نيز جبران شوند، بلكه بايد ضررهاي سرمايهنامناسبي در بحران مجازات مي
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داري اي است كه اقتصادهاي سرمايهاي به علت شيوه). اين موضع تا اندازه36كنند(
كند و تا حدي به سبب اين كه كارگران طبق ضربات مخالفان را جذب و هضم مي

تري براي تغيير شرايط به نفع تر اند و با مشكالت بيشي بقا نزديكحاشيهتعريف به 
ي توزيع سياست اقتصادي طي بحران، با رو هستند. اين امر تقويت جنبهخود روبه

پذيران را هاي اجتماعي براي حمايت از آسيبي بين اقتصاد و سياستتقويت رابطه
به آن نياز دارند (حداقل از طريق تحميل  تردهد، هنگامي كه بيشمورد تاكيد قرار مي

هاي بزرگ) و در عين حال العاده بر ثروتمندان و شركتفوق "ماليات بحران"يك 
  اقتصادي. -تحميل تغييرات ساختاري پيشرونده در مختصات كنوني بازتوليد اجتماعي

به ي بحران ها براي كارگران عبارتند از: تحميل فشار هزينهبه طور خالصه بديل
داران؛ از طريق مبارزه براي تحويل نظام مالي و دموكراتيزه كردن آن كه در سرمايه

جهت ناپايداري نئوليبراليسم قرار دارد. بسيج در مقياس بزرگ به توانايي چپ در ارائه 
هاي دموكراسي، همبستگي اي كه ارزشي ديگر وابسته است، آيندهيك تصوير از آينده

- ها ميگيرد. آنه و اساسي و حفظ محيط زيست را در بر ميو ارضاي نيازهاي اولي

توانند از مبارزات تاريخي براي محدود كردن روز كار، براي آموزش و بهداشت عمومي، 
-براي حقوق شهروندي، براي گسترش دموكراسي الهام بگيرند كه در آن كار خستگي

راي اكثريت مردم ب آوردهاي قابل مالحظهها چپ براي كسب دستناپذير ميليون
 ي اساسي دارد. جنبه
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 ها:يادداشت

داري: يك ي كتاب بر عليه سرمايهمراجعه كنيد به الفردو سعد فليهو در مقدمه -1
ي ماركسيستي، به ويراستاري سعد فليهو و ديگران. لندن، پلوتوپرس مقدمه

نتقادي. ، الفردو سعد فليهو و دوبارا جانسون، نئوليبراليسم: يك قرائت ا2003
و آلفردو سعد فليهو، گاليب يالمان، نئوليبراليسم در كشورهاي  2005پلوتوپرس 

 .2010با درآمد متوسط، لندن، روتلج، 

داري جهاني و سرمايه"به عنوان نمونه نگاه كنيد به لئو پانيچ و سام گيندين -2
گز، و لئو پانيچ و مارتين كوينن 2004در سوسياليست ريجستر،  "امپراطوري امريكا

نقش "و كريس رودئه  2009، لندن، پالگر "امپراتوري امريكا و نظام مالي جهاني"
 .2005سوسياليست ريجستر  "انضباط مالي در استراتژي امپراطوري

براي يك تحليل مفصل از مالي شدن در امريكا مراجعه كنيد به گرتا  -3
، 2، شماره 3اقتصادي ، جلد  -مروري اجتماعي "مالي شدن اقتصاد امريكا"گريپنر

2005. 

مروري بر اقتصاد  "2008بحران مالي و اقتصادي "مراجعه كنيد به ديويد كوتز  -4
 "هاي لرزانپايه". و سوزان واتكينز 2009، 3، شماره 41سياسي راديكال، جلد 

 .2010، 61نيولفت ريويو 

 .2005و  2004مراجعه كنيد به سوسيال ريجستر  -5

[بخش محدود  2002در "شود لي تعريف ميبراي نمونه آن چه كه تحت عنوان ما -6
هاي داخلي امريكا را به وجود آورد... پرداخت متوسط % از سود شركت41مالي] 

 2007در سال  1982تا  1948در اين بخش از حدود ميانگين براي تمام صنايع بين 
داري مالي در امريكا عقب راندن سرمايه". مارتين ولف "افزايش يافت %181به 

همين طور در جان  com. www.ft:// http. 2009آوريل  15 "بزرگي استآزمون 
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، شماره 61مرور ماهانه ، جلد  "نخبگان قدرت مالي"بالمي فوستر و هانا هولمن 
 . "بحران مالي". كوتز 2010 ،2

يم كه نظام دشوار است كه بگوي"اين نتايج غيرقابل انكار اند. به عنوان نمونه  -7
مالي جديد براي اقتصاد به طور عموم منافع استثنايي به بارآورده است. رشد 

قابل مقايسه  است. اما  60و  50ي سال گذشته با دهه 25اقتصادي و بارآوري در 
مالحظاتي درباره "تر مشترك بود. پل ولكر هاي اوليه شكوفايي بيشدر سال

 ."باشگاه اقتصادي نيويورك

http://www.eeonclubny.org 

 
. "اي متفاوت استاين دوره، دوره"نگاه كنيد  به كارمن راينهارت و كنت روگو،  -8

: امريكا، بازارهاي آزاد و سقوط "سقوط آزاد"ليتز، و ژ. استگ 2010پرينستون، 
 . 2010، لندن، آلن لين، "اقتصاد جهان

از ارزيابي اعتبارها مودي در مورد ترس "آميز نگاه كنيد به براي يك نمونه اغراق -9
 .17، ص 2010فوريه  4. تايمز مالي،  "دهدبه امريكا هشدار مي

ها خانوار طبقه كارگر و متوسط از مالي شدن و نيازي به گفتن نيست كه ميليون -10
هايي كه رهن گرفته اند، با استفاده از افزايش قيمت خانهها بهره بردهتورم دارايي

ها هيچ گاه به آن دسترسي ا و خدماتي كه آنبودند، براي خريد قسطي كااله
اند. گرچه تعميم آن براي تمام طبقه كارگر ممكن نيست. داليلي غيرقابل نداشته

بحثي وجود دارد كه تعداد زيادي از كارگران و طبقه متوسط (هر طور كه آن را 
ته سال گذشته زير فشار مالي قرار داشتند(در ادامه به آن پرداخ 20تعريف كنيم) 

 شود).مي
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درجستجوي سعادت از دست رفته: مقروض شدن طبقه "يوهانا مونتگمري،  -11
، 1، شماره 14مجله اقتصاد سياسي جديد، جلد  "متوسط و مالي شدن امريكا

 .19تا  16، ص 2009

درآم قابل  %80...[درآمد ناخالص اوراق بهادار مسكن در امريكا] به 2002در سال   -12
درآمد شخصي قابل  %10تا  9به  2006تا  2004مصرف شخصي بالغ شد، و از 

مصرف رسيد. اين درآمد عظيم از اوراق بهادار مسكن كه بدون افزايش سريع 
ي بودجه قابل مصرف اضافي بيش از هدهندههاي خانه ممكن نبود، نشانقيمت

 .312، ص "بحران مالي". كوتز "درآمد خانوارها بود

 .310همان جا ، ص   -13

، 8، لندن ريويو. آو. بوك، شماره "گويدبال اسپيك سخن مي"استفان كوليني  -14
 .31، ص 2010

 29 "مصاحبه در باره بحران كنوني"به عنوان نمونه مراجعه كنيد به رابرت برنر،  -15
. اين مصاحبه به همين قلم ترجمه شده و در سامان نو درج شده 2009ژانويه 

، ص 2010لوس انجلس، داري مالي، است. و كريستيان مارازي، خشونت سرمايه
35-34. 

 .35مارازي، خشونت، ص  -16

 %70، 1995قيمت خانه با در نظر گرفتن تورم نسبت به  2007در تابستان " -17
شد، تريليون مي 8، بالغ بر 2007افزايش يافت. حباب مسكن در اوج خود در سال 

هاي ارزش مسكن %40تريليون بود، يعني  20نسبت به كل ارزش مسكن كه 
 .311، ص "بحران مالي"كوتز . "موجود
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اسپين از باال رفتن قيمت اموال كه اساس براي مروري به حمايت آلن گرين -18
لوموند ديپلماتيك، "اسپينديدگاه گرين"ايدئولوژيك داشت مراجعه كنيد به 

 .2009چاپ انگليسي، ژانويه 
                                    .http://mondedipli.com 

ه مفصل درآمد در بخش مالي مراجعه كنيد به لوسين ببچاك، آلما براي مطالع -19
- 2008الزحمه در برن استرن و لمن پاداش كار خطا:حق"كوهن و هولگر اسپامن 

            2009نوامبر  22نويس ، پيش"2000
 

http://www.law.harvard.rdu/faculty/bebchuk 

بن برنانكي مراجعه  به "اعتدال بزرگ"بينانه از براي يك مرور خوش -20
، 2004فوريه  20واشنگتن  "مالحظاتي در باره نشست انجمن اقتصاد شرق"كنيد:

www.federareserve.gov   نظام مالي و امپراطوري "لئو پانيچ و سام گيندين در
 پردازند.به تجربه امريكا مي "امريكا

يع خطر به ي مبتني بر اين كه نظام پيچيده و مدرن مالي قادر به توزگزاره" -21
توانند آن را مديريت كنند، شكست خورده كساني است كه به بهترين شكل مي

-است. در عوض الگو اين است كه خطر به كساني منتقل شده است كه كمتر مي

 ، 2009مارس  9 "نطفه تخريب خود". مارتين ولف"توانند آن را درك كنند
http://blogs.ft.com 

طال "ي اخير مراجعه كنيد به گيليان تت در مورد تحول نظام مالي طي دو دهه -22
، ": چگونه حرص بي حد و حصر به تباهي يك رويا انجاميد"هادر دست احمق

 .2009لندن، 

، 2008اكتبر  23، "اسپين به كميته نظارت و اصالح دولتياعتراف دكتر آلن گرين -23
 .2ص 
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 ."به گل نشسته است داريسرمايه"اكونوميست -24

تايمز  "دهدسهام  راه رونق را به ما نشان مي"اسپينمراجعه كنيد به الن گرين -25
، "ازدست رفته در راه تخريب خالق". گيليان تت 13، ص 2009مارس  30مالي، 

  http://www.ft.com 2010مارس،  10و  2010مارس  9تايمز مالي، 

، 2010آوريل  22لندن ريويو آو. بوكس، ، "دستي كه وجود ندارد"ليتزژوزف استگ -26
 .17-18ص 

دهد كه دسترسي به اعتبار جايگزين افزايش مزد بهبود اقتصادي جاري نشان مي -27
شود. به اين عنوان، مداخله سياسي براي واقعي و حمايت مناسب اجتماعي نمي

جلوگيري از بحران مالي  بايد به مشكالت مزمن نقدينگي و خطرات عدم توانايي 
هاي تضمين نشده رداخت توسط خانوارها توجه كند... به علت حجم عظيم وامپ

هاي دارايي بايد پرداخت شوند... به عالوه هنگامي كه كه به علت سقوط قيمت
يابد اين خانوارها ديگر قادر به ادامه تامين مصرف اعتبار مصرف كننده پايان مي

ايي پرداخت خانوارها، حساب خويش از طريق وام نيستند. بدون ترديد عدم توان
دهد... چه از طريق ها افزايش ميدولت امريكا را براي تضمين ورشكستگي بانك

افزايش ماليات بر درآمد يا كاهش خدمات دولتي خانوارها بايد انتظار داشته 
. "رو شوندهايي روبهباشند كه براي آغاز حركت اقتصاد به پيش با خسارت

 ."رفتهسعادت از دست "مونتگمري

المللي پول درباره راه بهبود اقتصادي نگاه كنيد به دومنيك نظر صندوق بين  -28
مجله  "كندتر رشد ميتر سريعهاي درستآيا جهان با سياست"استراوس كان

راه  "و جان ليپسكي 2010ژوئن  5المللي پول: در خبرها ارزيابي صندوق بين
راني دركنفرانس سخن "ت ماليهاي ثباهاي مركزي براي مقابله با چالشبانك
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ژوئن  18هاي مركزي و رشد اقتصاد جهان، المللي در مورد بانكسطح باالي بين
2010 . 

. "دهدتورم هماهنگ همه ما را از ورشكستگي نجات مي"نگاه كنيد به تيم لونيگ -29
 .11، ص 2009فوريه  16تايمز مالي 

هاي اساسي و سياستبحران: سازوكارهاي "نگاه كنيد به اوليويه برانشاو  -30
و مارتين ولف  2009آوريل  8/9المللي پولي تحقيقي صندوق بين، مقاله"مناسب

 28تايمز مالي  "آميز استچرا اصالح محتاطانه نظام مالي يك انتخاب مخاطره"
 .13، ص 2010آوريل 

خطر خروج وسيع يك حرف توخالي است چون دولت در اين مراكز مالي رقيب،  -31
زم براي حمايت و در صورت لزوم نجات موسسات نسبتا مهاجم است فاقد منابع ال

 خواهند در آن جا شعباتي بنا كنند.كه مي

در اثري  "سياست پولي در گذار نئوليبرال"مراجعه كنيد به آلفردو سعد فلهو  -32
. كه با ويراستاري 2007داري جهاني، لندن تحت عنوان اقتصاد سياسي و سرمايه

 ن، باب چسوب و ريجارد وسترا انتشار يافته است.مشترك رابرت آلبريتو

 23، "بحران قرض اروپا و راه حل پنير سبز كينز"مراجعه كنيد به توماس پالي -33
 .2010ماه مه 

 براي مروري بر پيشنهادهاي چپ مراجعه كنيد به آدرس -34

http://www.peri.umass.edu/sfer. 
هاي بديل اقتصادي مدافع مردم فقير(دموكراتيك) در برابر نئوليبراليسم سياست  -35

نئوليبراليسم "در اثر آرتور مك ايوانز مورد مالحظه قرار گرفته است. تحت عنوان 
ايا فراسوي توافق ". و آلفردو سعد فلهو 1999لندن، ضد. بوك  "يا دموكراسي
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هاي كالن اقتصادي به نفع سياستاي بر : مقدمه"واشنگتن زندگي وجود دارد؟
  .2007، 4، شماره 19مردم فقير، مروري بر اقتصاد سياسي، جلد 

مراجعه كنيد به دفاع از مركز مالي لندن به وسيله مدير كل كنفدراسيون صنايع  -36
رود، نه مركز مالي لندن يك بخش حياتي از انگليس به شمار مي"):CBIبريتانيا (

ديروز  CBIزند، مدير كل توازن اقتصاد را به هم مي . كه"زائيده باد كرده"يك 
-گفت... ريچارد لمبرت گفته است كه مركز مالي لندن از كل مردم استفاده مي

 -مداران نيستاين وظيفه سياست "كند... مستر لمبرت گفت در يك جامعه آزاد
اي از فعاليت كه بگويد شكل ويژه -كننده نيستبه همين دليل كار يك تنظيم

از مركز مالي لندن  CBIرئيس "نگاه كنيد به : "داراي ارزش اجتماعي است يا نه
سپتامبر  4تايمز مالي  "كندبه عنوان يك جزء حياتي براي انگليس دفاع مي

 .2، ص 2009

بيليون دالر بوده  200طي سه فصل اخير امريكا شاهد افزايش درآمد به حد  -37
بيليون  9است در حالي كه مزدها  بيليون افزايش يافته 280است... اما سود 

اند. در بريتانيا كه بهبود اقتصادي كندتر بوده است درآمد ملي از كاهش يافته
بليون  24پوند افزايش يافته است. افزايش سود بالغ بر  27اواسط سال گذشته 

. به اين ". مراجعه كنيد به الري اليوت"اندبليون افزايش يافته 2بوده است، مزدها 
 .26، ص 2010مارس  29گاردين  "ن در بهار نارضايتيميزا
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  جويانههاي ضدصرفتضادهاي سياست

 الكس كالينيكوس

  
و ركود جهاني كه  ،2008هاي اقتصادي بعد از بحران سياست خصوصها در بحث

 يزكين رو شده است. روايت سنتيِمايي روبهعن شدت پيدا كرده، با مبحراخود در اثر 
-چون زندانيان ديدگاه ليبرالي خزانه، نخبگان سياسي را هم1930ي از ركود بزرگ دهه

كاهش تقاضاهاي مؤثر را با  ها شود كه آن كشد؛ كه مانع ميداري [امريكا] به تصوير مي
به  بخش عمومي تشويقواقع با   عمومي جبران كنند. و دردر بخش  ترهاي بيشهزينه

مراجعه كنيد د(وشيمموجب تعميق بحران  ،يجاد توازن بودجهها براي اكاهش هزينه
اين تشخيص را رد  ،). موثرترين تفسير بديل از منظر بازار آزاد1970اسكيدلسكي، به 
به عنوان  -كندكند، اما در عين حال به برخي از اشتباهات سياسي اشاره ميمي

نام برد، كه از  را و آنا شوارتز توان ميلتون فريدمنمي ،ين ديدگاهاز ا مشهورترين نمونه
گيري از افزايش حجم پول در در پيش ،ي هيات مديره بانك مركزي آمريكاهاخطا

 را يك سومتا  1929-33 هايسال كاهش حجم پول بينو  -كننداياالت متحده ياد مي
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- مي صادي چنين طوالني و شديدتعامل بحران در ايجاد ركود اق چونهم -

  )7، فصل 1963شوارتز، من و د(فريند.دان
نظام  ،كننده زي هدايتكهاي مربود. بانك قاطعانهاين بار  اما پاسخ سياسي به بحران

نجات  را پذير به استثناي لمن برادرز نقدينگي لبريز كردند. مؤسسات آسيب از مالي را
 ير،تدبكه از اهميت سيستماتيك برخوردار بودند. غالباً با ملي كردن موقتي. اين  ،ندددا

يم اوباما در تحويل گرفتن و بازسازي ژي روب بخش بانكي فراتر رفت: مداخلهچاز چار
روند(براي ها از اين دست به شمار ميترين نمونهسلر از برجستهيجنرال موتورز و كرا
ها  اين اقدام .)2010به راتنر مراجعه كنيد ،اين سياست كنندههدايتآشنايي به ديدگاه 

مورد  داريسرمايهپيشرفته هاي دولت سوياز  صرفاكه  ،همراه بود هاي ماليكربا مح
ند. كرد عمليها در جنوب جهاني نيز آن را قرار نگرفت، بلكه بسياري از حكومت قبول

 5به ميزان  ،هازند كه كسري بودجه حكومت) تخمين ميIMFالمللي پول(صندوق بين
افزايش يافت،  2009فته در سال درصد از توليد ناخالص داخلي در اقتصادهاي پيشر

هاي يه هزينهقو ب ،خودي بودهاي خودبهي اثر تثبيت كنندههدهندنيمي از آن نشان
  ).IMF ،2010،p،17اضافي انتخابي(

اي با پايان خوش توان بحران مالي و اقتصادي كنوني را قصهز منظر كينزي ميا
از سقوط طوالني در بازدهي و  ،پنداشت كه در آن  واكنش سياسي توأم با ابتكار عمل

 . درمشاهده كرديم 1929-33هاي سال نكه بي چنانآن ؛ كندال جلوگيري ميغاشت
هاي زيادي زده شده است، و درباره بازگشت كينز حرف ،2008بحران  ههنگامدر  ،واقع 

راي ب ،انداي به نگارش در آوردهدو مؤلف مهم كه درباره زندگي و افكار او آثار محققانه
  )2009(كالرك، اسكيدلسكي .اندمنتشر كرده يهاي جلب توجه به اين موضوع كتاب

هاي بازار كه توليد و قيمتاجرا ايرادي نهفته است: به محض اينمالبته در اين 
، 2008در زمستان  را كه از سقوط بسيار سريع روبه بهبود گذاشتند، آن چيزي ،سهام



 تفسيرهاي ماركسيستي از بحران كنوني

 135

خبگان سياسي نيير سياست آغاز شد. اولويت براي هد آن بوديم، فشار براي تغاش 2009
ي تجربه در ااساسكه امري بودجه را معكوس سازند،  ياين بود كه افزايش كسر

تر به عنوان محرك هاي رفاهي و بيشطريق افزايش هزينه تر ازكم ،ذشتهگهاي بحران
خود در اثر  خصوص با كاهش درآمدهاي مالياتي كه و به ،شدمياقتصادي به كار گرفته 

 ). كاهش كسري از14، فصل 2009روگوف  تر شده بودند(راينهارت وركود اقتصادي كم
 تغيير دربه يك هنجار سياسي جديد تبديل شد.  ،هاي عموميهزينه شطريق گستر

: بحران كشورهاي انجاميدكشي تهاي رياضسياست نفع به ،سياسيهنجار اين 
و  انكارسايه افكند. در بريتانياي كبير ائتالف محافظه ي اروپاپيراموني يورو بر اتحاديه

 در طه چرخشقطه عطفي تبديل شد، و در آمريكا اين نقبه ن 2010ها در ماه مه ليبرال
 .خواه تحت نفوذ جنبش تيبا پيروزي حزب جمهور 2010اي نوامبر انتخابات نيم دوره

  رقم خورد. پارتي
- كشانه را مورد انتقاد قرار ميي رياضتهابه سياستجهت كساني كه اين تغيير 

هايي است كه در برابر اشتباهات حكومت همان اين امر تكراربر اين باورند كه  ،دهند
). من با نظر 2010(اسكيدلسكي و كندي ندها متوسل شدبحران بزرگ به قطع هزينه

در  رانگذاشتابي است كه سياستاز جا اين منتقدان موافقم، اما نگراني من در اين
به يك  ،ظاهراً كينزي يدر انتقال از پاسخ ،انداز سقوط مالي و اقتصاديبرابر چشم

هاي اقتصادي نئوليبرال كه اند. سياستي كاهش كسري بودجه روي آوردهبرنامه
هاي اجتماعي كاهش هزينه هنگامهم و ،ها به نفع ثروتمندانخواهان كاهش ماليات

دخالت فوري دولت را طلب  2008حاد بودن بحران  .رنددابرخورسابقه طوالني  ، ازندا
و شرايط عدم پرداخت با استفاده از  ،اما هنگامي كه خطر سقوط رفع شد ،دركمي

پيشين بين دولت و بازار دوباره  نتواز ،دگرديرياضت برطرف  معطوف به سازوكارهاي
  شود. برقرار مي
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حران اقتصاد جهاني را كه در مشكل اين تحليل اين است كه طوالني و جدي بودن ب
داري سرمايه "مركزي"ي دهد، به ويژه در حوزهآغاز شده است، كم بها مي 2007اوت 

ي آلود در بازارهاي عمدهپيشرفته، يعني اروپاي غربي و امريكاي شمالي. فروش شتاب
ر دهد. دبيش از هر چيز بي توجهي به اين واقعيت را نشان مي ،2011مالي در تابستان 

هاي اقتصاد به طور عمده به فعاليت ،2008- 2009فقدان بهبودي پايدار بعد از ركود 
العاده هاي مالي، بلكه به شكل پول فوقاگر نه به شكل تحريك -دولت وابسته شد

. بنابراين اختيار گذاشته بودندكننده، آن را در هاي مركزي رهبريارزان كه بانك
كند، ي نئوليبرال را مشخص ميمرار در دورهي عدم استبحران كنوني يك لحظه

اي كه در آن شدت بحران، اقتصادهاي پيشرفته غربي را مجبور كرد كه به لحظه
اي است كه انتقال به تري داشته باشند. با وجود چنين زمينهاتكاي بيش ؛هادولت

چيزي رسد هاي معطوف به رياضت نياز به توضيح دارد. اين رويكرد به نظر ميسيستم
تر ي گستردهنيست جز بازگشت به كسب و كار معمول، اما به نام دفاع از عرصه

  اقتصادي.
هايي كه تاكنون ارائه شده است. با بحث من در اين مقاله مروري خواهم كرد به توضيح

اي بستگي شيوه يافتخود به در ،هاي معطوف به رياضتاقدام درككه اين در باره 
اند. و همين طور به ي نئوليبراليسم مالي شدهداري طي دورهدارد كه جوامع سرمايه

اند. من اين هاي مختلف انكشاف يافتهشكل ناموزوني كه جريان مالي شدن در دولت
دهم كه بازارهاي مالي را (آن كار را از منظر اقتصاد سياسي ماركسيستي انجام مي

نگرد كه طي آن، ازوكاري ميچون سنامد) همگونه كه ماركس آن را نظام اعتباري مي
-د، صرفا براي اين كه بحرانآيبر تضادهاي روند انباشت سرمايه به طور موقت فايق مي

  )1تر را تسريع كند.(هايي با شدت بيش
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  نئوليبراليسم و مالي شدن -2

حلي ارائه كنيم، بايد دو اصطالح كليدي را كه با قبل از اين كه براي معماي باال راه
اي روشن كنيم: نئوليبراليسم و مالي شدن. به نظر ديويد وكار داريم، تا اندازهها سرآن

دهند كه چرخش نئوليبرالي به طريقي و تا ي قوي نشان ميداليل به گونه"هاروي 
)  15، ص 2005اي با احياء و بازسازي قدرت نخبگان اقتصادي مربوط است(هاروي اندازه

ترين خصوصيت نئوليبراليسم اساسي"گويند كه يآلفردو سعدفيلهو و بورا جانسون م
يافته از قدرت دولت براي تحميل معيارهاي بازار(مالي) در يك روند ي نظاماستفاده

(سعدفليهو و  "شودالمللي بازتوليد ميدروني است كه با جهاني شدن در سطح بين
ند. اسيار محدود ها، بسيار وسيع و برسد كه اين تعريف). به نظر مي32، 2004جانسون 
كنند (براي بحث آوري هيچ يك، اشاره مستقيمي به ايدئولوژي نميي تعجبو به گونه

درباره برخي از مشكالت مفهوم نئوليبراليسم به هارمن مراجعه كنيد). به نظر من 
توان به عنوان يك سياست اقتصادي فهميد كه هدف آن حفظ نئوليبراليسم را بهتر مي

يابد، ايدئولوژيي كه ي يك ايدئولوژي مشروعيت ميي است و به وسيلهثبات مالي و پول
احياي "كننده است. طبق تحليل هاروي اين نه تنها به خودتنظيم ،كند بازاراعالم مي

گير ثروت و درآمد به چنين توزيع مجدد و چشمرساند، بلكه همياري مي "قدرت طبقه
ب). همان  2004ه كنيد به دومنيل و لوي، دهد.(مراجعنفع ثروتمندان را نيز نشان مي

تر مالي شدن در گويند، اين رژيم، يك روند وسيعگونه كه سعدفليهو و جانسون مي
  داري را پيش برده است (گرچه آغازگر آن نبوده است).تر سرمايهاقتصادهاي پيشرفته
 2010تر كالينيكوس ي اساسي دارد(مراجعه كنيد به بحث وسيعاين روند سه جنبه

  ). اولين جنبه را كوستاس الپاويتساس به خوبي بيان كرده است:23-34الف، ص 
كند، بلكه گاني داللت نميرزي صنعتي و باها بر سرمايهي بانكمالي شدن... به سلطه

هاي صنعتي و بازرگاني تر به معناي افزايش استقالل بخش مالي است. سرمايهبيش
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لي وام بگيرند، آن چنان كه در معامالت مالي به شكل توانند در بازارهاي آزاد مامي
اند. در ضمن نهادهاي مالي، در جستجوي منابع جديد سودآوري تري درگير شدهوسيع

در بازارهاي مالي هستند (الپاويتساس  گرياسطهي درآمدهاي خصوصي و ودر حوزه
  ).34، ص 2008

چنان كه رودلف  ،ه مالي استسرماي آن بنابراين مالي شدن كنوني عمدتا متمايز از
). به نظر 1981بندي كرد(هيلفردينگ هيلفردينگ قبل از جنگ جهاني اول آن را مفهوم

ي هاي صنعتي رابطهها با شركتهليفردينگ سرمايه مالي متضمن اين بود كه بانك
ها ها را براي بانكاي اين شركتدرازمدتي داشته باشند كه امكان كنترل قابل مالحظه

هاي صنعتي ها و شركتد، اما مالي شدن كنوني به اين معناست كه بانككراهم ميفر
ها براي منابع كنند. تالش بانكتر مستقل از يك ديگر عمل ميو تجاري هر چه بيش

اضافي سود، به بركت اين جدايي و استقالل مالي به نيروي قدرتمندي تبديل شده كه 
 مهاي اخير سوق داده است. ويلياتري در دههشهاي احتكاري بيها را به فعاليتآن

دهد كه ي مستند نشان مياكوهن در تاريخ نگاري جديدش از گولدمن ساكس به گونه
اند، اين امر بارها رحمانه معامالت ملكي را به حساب خود گسترش دادهها چه بيبانك

كند ل ميهاي خود عمهايي انجاميد كه گولدمن ساكس به ضرر مشتريبه شكايت
  ). 2، فصل 2011(كوهن 

ي دوم مالي شدن به معناي شراكت طيف وسيعي از عامالن اقتصادي دربازارهاي جنبه
هاي صنعتي و چنين شركتهاي سايه، بلكه همها و بانكنه تنها بانك -مالي است

تر كند. ادغام هر چه بيشتجاري و خانوارها(همان گونه كه الپاويتساس اشاره مي
ترين ، يكي از برجسته)رهاي طبقه متوسط و طبقه كارگر در بازارهاي اعتباريخانوا

  ي اخير در امريكا و انگلستان بوده است.تحوالت اقتصادي در دهه
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ي سوم، تكثير مشتقات مالي است كه نه تنها امكان معامالت احتكاري را فراهم جنبه 
د را در كه هزينه و درآمدهد ها فرصت ميكند، بلكه به طيف وسيعي از شركتمي

ها در برابر عدم اطمينان و خطر حفاظت ، و از آنهدبازارهاي متعدد محاسبه كر
اقتصادي بسيار  –اي اجتماعي پديده ،) بنابراين مالي شدن2006يان و رافرتي اكنند(بر
كه در بحث راجع به ها، آن چنانتري است از قدرت اقتصادي و سياسي بانكوسيع

  ر برابر بحران كنوني مطرح شده است.ها دواكنش
داري پيشرفته بايد درك پس چگونه مالي شدن را در پيوند با اقتصاد سياسي سرمايه

، كه در آن دو مطرح شدهها به طور جدي كرد؟ مفهوم مالي شدن در بين ماركسيست
تر اما فني است. چون به دنبال اين مطلب بحث عمده وجود دارد. اولي بحثي مهم

كه چگونه سود نهايي مالي را در چارچوب نظريه ارزش ماركس قرار دهد(مقايسه  است
ي بين مالي شدن و بحران ). دومي درباره رابطه2010، فاين 2009كنيد الپاويتساس 
توان مشاهده كرد كه چگونه بحث بين دو موضع قطبي شده است. اقتصادي است. مي

صلي رشد نسبتا كُند اقتصادهاي پيشرفته اولين موضع، مالي شدن را به عنوان دليل ا
ار دومنيل و رداند. اين بحث را ژهاي اخير و بحران اقتصادي كنوني ميدر دهه

ها مالي شدن را از تعاريفي كه اند. آندومنيك لوي با قدرت تمام مورد بحث قرار داده
اقتصادي و  يكنند. و آن را معادل با سلطهدر باال ارائه شد، اندكي متفاوت درك مي

ي اخير نهادي هاي نئوليبرالي چند دههدانند. كه طي سياستسياسي بخش مالي مي
از  "به هژموني مالي است بازگشت"گر گويند نئوليبراليسم بيانها ميشده است. آن

-) هم18، ص 2011نوعي كه در اوايل قرن بيست مشاهده شده است(دومنيل و لوي 

ي اين روند به ويژه در امريكا، كُند شدن نرخ . نتيجهالف) 2004چنين دومنيل و لوي 
دهي اقتصاد به سوي ارضاي سطح در حال افزايش مصرف بوده انباشت سرمايه و جهت

است(به خصوص مصرف طبقه متوسط به باال). اين امر به طور كلي اقتصاد را نسبت به 
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كه ما در چند  ايجينتپذير كرده است، با معامالت احتكاري در بازارهاي مالي آسيب
 ).   2011ايم(دومنيل و لوي دهآن بو ي اخير شاهددهه

پذيرند مالي شدن در سوي ديگر طيف، اقتصاددانان ماركسيستي قرار دارند كه مي
-رود، اما آن را همداري معاصر به شمار ميتغييري عمده در ساختار و پويايي سرمايه

نگرند؛ نه علت اصلي انباشت و سودآوري ميتر مازاد و ي معضلي درازمدتچون نشانه
، 2009، كريس هارمن 2002، 2006بحران اقتصادي كنوني(به عنوان نمونه برنر 

كنند كه اين معضل در كاهش سودآوري ها استدالل مي). آن2010كالينيكوس الف 
-آن را تجربه كرده 60ي داري طي دههي سرمايهاقتصادهاي پيشرفته –ريشه دارد كه 

ساز آن سبب بر [اثر] سقوطي كه انضباط طبقه كارگر تحت رژيم نئوليبراليسم –ند ا
پردازاني اي جبران شده است(اين يك نقطه اختالف مهم با نظريهبوده، صرفا تا اندازه

و  60ي ليبراليسم بر بحران سودآوري دهه نئو نظير دومنيك و لوي است كه معتقدند
جايي سرمايه عمل اي به عنوان روندي از جابهتا اندازه فايق آمده است). مالي شدن 70

كه از  نسبت به آن چهآورد كرده است. چون بخش مالي، سود بسيار باالتري به بار مي
هاي دارايي در گيري حبابآيد. به عالوه شكلگذاري مولد به دست ميسرمايه

ضاي موثر به بركت تقا ،بازارهاي مالي به سازوكاري بدل شده است كه از طريق آن
ها را تشويق يابد، و دارندگان اين داراييافزايش مي "تاثير ناشي از متورم شدن ثروت"

تر خرج كنند(گرچه مولفان مخالف چنين ، و بيشتر وام گرفتهكند كه بيشمي
، 2011تفسيري از مالي شدن اند، بخش زيادي از آمارهاي ارائه شده دومنيل و لوي، 

هاي دارايي سراغ گرفت). ريكاردو توان در تاييد نقش حبابرا مي 6و  4هاي بخش
كه  كندتوصيف مي "كينزگرايي خصوصي"چون نوعي بلوفيوره اين پديده را هم

). از اين ديدگاه گرچه ركود بزرگ 2010.(بلوفيوره "هاي دارايي محرك آن استحباب"
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ريع شد، اما بحران تس 2000ي سال با درهم شكستن حباب اعتباري نيمه 9-2008
  )2دهد.(تري را در روند انباشت نشان ميناشي از آن، معضالت بسيار عميق

دهد. اين ديدگاه بر به نظر من اين ديدگاه دوم، خصلت مالي شدن را بهتر توضيح مي
تر هاي آن بسيار عميقگذارد، كه ريشهخصلت سيستماتيك بحران كنوني انگشت مي

تواند در درك زارهاي مالي قرار دارد. اين ديدگاه چگونه مياز اختالل در كاركرد با
 از بينكشي به ما ياري رساند؟ من معماي تغيير ناگهاني سياست به سوي رياضت

  كنيم.ديدگاه مورد پذيرش خود را در مورد مالي شدن روشن مي ،هاي ممكنتوضيح
  
  جوييهاي صرفهتبيين چرخش به سياست -3

كافي ] احزاب[ ر سياست، عزيمت از چرخش در سيكل سياسيبراي توضيح اين تغيي
در انتخابات  2010شكست حزب كارگر(در ماه مه  ترين نمونهشايد برجسته -نيست

المللي حل سياسي بينانگليس) به رهبري گوردون براون باشد، كه يكي از معماران راه
در هنگام بحران در بسياري از كشورها همان حكومتي كه  -بود 2008براي بحران 

اين امر  -جويانه را نيز مديريت كردهاي صرفهوجود داشت چرخش به سوي سياست
هاي منطقه، نظير فرانسه، آلمان صادق است. باراك اوباما در ترين دولتدر مورد قوي

 -هاي اضافي براي حل بحران انجام داداوج بحران به قدرت رسيد و هر چند كه اقدام
بيليون دالري و انتقال مديريت جنرال موتورز و كرايسلر به  787يك محرك مالي 

داري جرج بوش يعني هانك كرد كه وزير خزانهاما در همان كادري عمل مي -دولت
پاولسون بعد از سقوط لمن برادرز انجام داده بود(در واقع براي نجات ديترويت از پولي 

). 302تا  301، ص 2010راتنر پاولسون استفاده شد( "ي نجات داراييبرنامه"كه در 
ي كاهش كسري بودجه را برنامهحكومت اوباما خواهان در كنگره، تحت فشار جمهوري

او حتي بدون فشار از طرف جنبش تي. پارتي هم  محتمل بوددر پيش گرفته است، اما 
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ي ايجاد شغل كاري مالي يك برنامهكند: در راستاي اين محافظهدر اين جهت حركت 
ي رييس جمهوري اعالم شد، كه قرار به وسيله 2011ليون دالري در سپتامبر بي 447

  د.كنها در مديك ايد و مدي كر تامين تر هزينهي آن را با كاهش بيشبود بودجه
جويانه هاي صرفهسياست در جهتآميز است كه تغيير بنابراين، اين استدالل وسوسه

هاي عميق ك ايدئولوژي تا چه ميزان از ريشهكند كه نئوليبراليسم به عنوان يثابت مي
برخوردار است و نخبگان سياسي، دانشگاهي و ارتباط جمعي قادر نيستند به فراسوي 

بيانديشند. اين امر بدون ترديد از  80و  70هاي هاي فكري انقالب بازار آزاد در دههافق
ديگري  برخي جهات درست است، اما به سادگي بار توضيح را صرفا به عنصر

ها، بحران اقتصادي و مالي را كند. فرض بگيريم تمام برداشت[ايدئولوژي] منتقل مي
دانند، و اعتقاد عمومي به خصلت ي ايدئولوژيك ميهايي با انگيزهزداييمعادل مقررات

گذاران فرصتي شود سياستترين عاملي است كه موجب ميخودتنظيمي بازار، مهم
فراهم سازند؛ اما پرسش اين  2010اعتباري در نيمه اول  هايگيري حباببراي شكل

ترديد قرار دهند؟ هر چند كه معضالت  داست چرا نخبگان نبايد نئوليبراليسم را مور
كرد؛ معهذا آن دهه تر از آن بودند كه روايت كينزي تصور ميپيچيده 1930ي در دهه

كل مديريت تقاضا، چه به چه به ش -ي كنترل سياسي بر بازار بودشاهد عروج عقيده
هاي جالب در كه رواج وسيعي پيدا كرد(در مورد برداشت -ترريزي جامعشكل برنامه

مراجعه كنيد). آيا اين ناتواني ظاهري  2005هاي مربوط به نيوديل به روزن بحث
-فايق آيد و در نتيجه پول 70ي مديريت تقاضا بود كه نتوانست بر ركود تورمي دهه

). پس چرا 1977به ضد انقالب تشويق كند(به عنوان نمونه اسكيدلسكي گرايان را 
  گيري از نئوليبراليسم را به بار نياورد.فاصله 2008مديريت تقاضا بعد از 

تر ها معموال بسيار پيچيدهگيري ايدئولوژيمعما با در نظر گرفتن اين واقعيت كه شكل
). ايدئولوژي نئوليبرال يك 5و  4، فصل 2004شود، (كالينيكوس تر ميعميق ،است
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هاي اقتصادي شكل گرفته است(كه از فريدمن و ي فكري دارد كه توسط نظريههسته
ها از اين كه يك ديگر را به طور متقابل تقويت كنند به گيرد) اما آنهايك نشات مي

اي وسيع و به دور اند. به عالوه عام بودن ايدئولوژي به معناي آن است كه به گونه
. تاريخ ي عملي به خود بگيردجنبهتواند مورد تفسير و هاي متفاوت ميشيوه

 70ي را در پايان دهه "پيروزمندانه"ي چون يك سياست، يك لحظهنئوليبراليسم هم
پولي به اجرا در آمد(در انگلستان  -دهد كه در آن يك سياست انقباضينشان مي

كزي و پال ولكر) و به دنبال آن توسط حكومت تاچر و در امريكا توسط بانك مر
ها(متمركز در تر بر حباب قيمت داراييگرايانه به سوي اتكاي بيشتغييري عمل

-) هم2000و مستغالت در نيمه سال  90ي و دهه 80ي بازارهاي سهام در اواخر دهه

چون محرك رشد اقتصادي صورت گرفت. اين تغيير به طور قطع به عنوان يك 
با نقشه شروع نشد، بلكه به عنوان يك تمايل فزاينده از طرف بانك  سياست آگاهانه و

ي يك ها را به مثابهشد كه حبابمركزي به رهبري آلن گرينسپن در امريكا تعقيب مي
هاي نئوليبرالي در امريكا، هدف -)3كرد(محرك قيمت براي رشد اقتصادي تحمل مي

تري كه ذخايري مل، و انعطاف بيشهمواره از طريق يك اعتقاد قانوني به اشتغال كا
  داد.كرد، روشني خود را از دست ميارزي دالر امكان آن را فراهم مي

هاي كامال متفاوت، بايد يك ايدئولوژي با ظرفيت كافي، براي در بر گرفتن سياست
بازگشت به يك گذشته  ما تري داشته باشد. اما در عوضقدرت انعطاف وسيع

شايد به شكل مشهودتر در انگليس، جايي كه  -كنيمده ميرا مشاه "پيروزمندانه"
 اگر چه -تر استي تاچر در ميان حاميان و مخالفان حكومت ائتالفي قويتاثيرات دوره

ي مالي است. از اين رو در شرايط كنوني سياست انقباضي در درجه اول در حوزه
  .هاي پولي در آغاز بحران تا حد زيادي مجاز استكاربست سياست
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  هاها و حكومتبانك -4

پس الزم است كه ما به فراسوي ايدئولوژي، به منافع و نهادها نظر افكنيم. يك روايت 
كند. سيمون جانسون اقتصاددان اصلي ها تاكيد ميتر بر قدرت سياسي بانكعميق

ي خود در تر روايتي از اين دست را به شكل تكامل يافتهالمللي پول، پيشصندوق بين
ارائه داد. ديدگاه جانسون يك  "داربانك 13"بي همراه با جيمز كواك تحت عنوان كتا

الملل پول را در چارچوبي كامال نئوكالسيك و وار است كه صندوق بينديدگاه نمونه
همان معيارهايي است كه  اتكا بهگذارد. طرز تلقي او كيش به معرض نمايش ميراست

 - ي خودالمللي پول آن را با هنر مزورانهو صندوق بين كند؛براي امريكا نيز استفاده مي
برد. به نظر به كار مي -اندهاي جهان سوم كه از نظر مالي با مشكل مواجهدرباره دولت

هاي سياسي به آن، هر دو در وال استريت شكل جانسون و كواك بحران و پاسخ
  اند.گرفته

 30اند. طي ا منافع مشخص نبودههاي وال استريت يك گروه ب، بانك2009در مارس "
مندترين صنايع در تاريخ امريكا و يكي از ها به يكي از ثروتسال گذشته، آن

ند. پول بخش مالي به صندوق اهنيرومندترين نيروهاي سياسي در واشنگتن تبديل شد
گذاري و متحدان هاي سرمايهشود. بانكمبارزات انتخاباتي نمايندگان كنگره واريز مي

تر از اين هر چه كنند. مهمهاي مهمي كسب ميداري مقامدر كاخ سفيد و خزانه آن
ابتكارات  -شوند، ايدئولوژي وال استريتتر ميتر، باپرستيژتر و با شكوهها پيچيدهبانك

-بي مهابا و بازارهاي مالي تنظيم نشده براي امريكا و جهان امر مفيدي به شمار مي

شود، و ر دو جناح سياسي به موضع مورد توافق بدل ميدر واشنگتن از طرف ه -رود
مشاركت در مبارزات انتخاباتي و ارتباط بين بخش خصوصي و حكومت در خدمت 

ها در تغيير عقل سليم گيرد. اما پيروزي نهايي آنهاي وال استريت قرار مينفوذ بانك
و مقامات اداري امر گران، براي نمايندگان هاست، تا آن جا كه سخنان البيبه نفع آن
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دارد. به عنوان كه دربِ اين توافق تَرك بر مي آن هنگامرسد. البته بديهي به نظر مي
 -توانند سالح معمول خود را به كار اندازندها باز هم مينمونه بعد از بحران مالي، بانك

ن در شاها به خاطر قدرت ايدئولوژيكاما آن -گراني مبارزات انتخاباتي البيهزينه
  )5- 6، ص 2010(جانسون و كواك، "اندپيروز شده پيشاپيشبسياري از نبردها 

آور اند، سرگيجهها به درون سيستم سياسي امريكا ريختههايي كه بانكميزان پول
گو به هاي پاسخمركز سياست"دهد: گزارش مي 2009است. تايمز مالي در ماه مه 

ي گذشته در واشنگتن بيليون در دهه 5/3، عنوان يك نهاد ناظر و مستقلِ بخش مالي
). جانسون 2009(لوس "ي مبارزات انتخاباتي كرده استصرف هزينهدالر بيليون  2/2و 

هاي باال كه از شان و تعداد مقامها به بركت پولو كواك از اشاره مستقيم به نفوذ بانك
البته "دهند:رائه ميتري اشود، استدالل ظريفگذاري اشغال ميهاي سرمايهطرف بانك

ي وسيع مورد اشاره قرار گرفته هاي اخير به گونهموقعيت گولدمن ساكس در حوزه
شان ها به بركت قدرت و موقعيتگويند كه بانكها مي). آن2011(كوهن "است

شود، طي بحث در مورد اند چيزي را كه براي نخبگان بديهي انگاشته ميتوانسته
پول و ايدئولوژي به طور متقابل "ي عقل سليم جلوه دهند:مسايل اقتصادي به مثابه

  )2006. (جانسون و كواك "كننديك ديگر را تاييد مي
هاي توان اين تشخيص و استدالل را در مورد قدرت سياسي و ايدئولوژيك بانكمي

ها را به سرعت در راس دستوالعمل سياسي يافته بسط داد، كه موضوع كسرينجات
ها از وابستگي ناگهاني خود به دولت م اين موضوع ساده است كه چرا بانكقرار داد. فه

ها در بازپرداخت توان مشاهده كرد كه آنسراسيمه شده بودند(اين امر را در شتابي مي
كردند كه هر چه هاي دولتي در اوج بحران از خود نشان دادند) و تالش ميقرض
ا در جهت به عقب راندن دولت تغيير تر اين افزايش كنترل سياسي اقتصاد رسريع

توان عملي مستقل در نظر گرفت. بازارهاي مالي ها را نميدهند. اما اين حركت بانك
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جويي به علت ميزان غيرقابل هاي صرفهتر در جهت سياستبه طريقي غيرشخصي
، و نقش سمي در گسترش بحران منطقه كردهپرداخت بدهي به حكومت، فشار وارد 

كردند. نقش نيروهاي هاي مركز ايفا ميپيرامون اتحاديه اروپا و در دولتيورو در 
نه تنها وسايل  -گذارند مختلفي را كه هم بر نخبگان و هم بر افكار عمومي تاثير مي

نبايد ناديده  -هاي مركزي در انگلستان و منطقه يوروارتباط جمعي، بلكه به ويژه بانك
هاي اوليه اوباما شكل گرفت، و كه در برابر سياست گرفت. در امريكا جنبش تي. پارتي

- هاي دولتي تامين ميكه با بودجه -انستيتو مطالعات مالي - در انگليس گروه فكري

اي در مورد اولويت كاهش كسري بودجه و تبديل آن به دستور كار شود، نقش عمده
  سياسي ايفا كرده بود.

 هاي وال استريتبانك"ست كه:تشخيص جانسون و كواك در مورد امريكا اين ا

). روايت 6، ص 2010(جانسون و كواك "شونداليگارشي جديد امريكا محسوب مي
توان در باره شهر لندن به كار برد. با اين ويژگي مهم ديگري از همان استدالل را مي

هاي كه اهميت لندن عمدتا به سبب جايگاه كليدي آن در عمليات مالي براي بانك
هاي شود كه بانكاي است(تخمين زده ميري امريكا، ژاپن و اروپاي قارهاگذسرمايه
ي بريتانيايي بيش از هيجده درصد از خدمات مالي عمده در مركز لندن را به عمده

هاي ). ارزيابي108، ص 2011دهند: كميسيون مستقل بانكي، خود اختصاص نمي
ها نظم از طرف حكومتكنند كه شهر لندن به طور ممختلف غيردولتي روشن مي

گيرد، از جمله حزب جديد كارگر كه به سياست مورد حمايت قرار مي
). و از زمان بحران 2009آگر  بنگريد به بالد(به عنوان نمونهخود مي "سبك"تنظيمي

گران استفاده هاي البيها و با حد معيني از موفقيت به طور جدي از حمايتبانك
ها محدود ي را براي صفر كردن مقررات و كاهش پاداشهاي سياساند كه تالشكرده
  كنند.
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ترين مورد آلمان اين الگو به طور قابل مالحظه متفاوت است. جالب ،اما در جاي ديگر
) CDOsها يا ديون بودند(ي تعهدات جانبي قرضهاي آلمان خريداران عمدهاست. بانك

العمل جالبي درباره وهان به حقبه بحران مالي انجاميد. ك 2007-2008 هاكه سقوط آن
داد. آن را نجات مي 2007كند؛ بانكي كه، دولت آلمان در سال اشاره مي  IKBبانك 

هاي آلمان در وال استريت فعال بودند: او دهد كه حداقل برخي از بانكاين نشان مي
 IKBه به تايمز مالي گفت...ك  CDOگذاران در اوراق بهادار يكي ديگر از سرمايه"گفت:

يك لشكر از دارندگان درجه دكترا  IKB .به عنوان يك بانك نازپروده شناخته شده بود
.  "كردندها را تحليل ميبودند و آن CDO مراقب معامالترا در استخدام خود داشت كه 

كنند. شما ها اشكاالت اين اوراق بهادار را پيدا نميدانست كه آناما وال استريت مي"
ها را داران آنكرديد، خيلي از بانكها مشاهده ميها را در كنفرانسهنگامي كه آن

هاي آلمان هم چنين طي رونق ). بانك15، ص 2011(كوهان "كردندهمراهي مي
هاي سنگيني نيز به يونان، پرتقال و اسپانيا داده بودند. ي گذشته واماعتباري در دهه

)OECD 2010 1-1، جدول 20، ص(  
هاي مركزي اروپا، كميسيون اروپا و بانكبا همكاري  در هاي آلمانكجايگاه روشن بان

كوشانه برلين در نجات يونان، ايرلند المللي پول به توضيح مشاركت سختصندوق بين
-جويانه گسترده انجام ميهاي صرفهرساند، كه البته به قيمت اقدامو پرتقال ياري مي

اي را براي محدود كردن نيازهاي سرمايهچنين تالش حكومت آلمان شود. اين امر هم
شد و مقاومت در برابر تالش ها تحميل بر بانك 3نامه بازل جديد كه تحت موافقت

ترين تر، حداقل براي بزرگاياالت متحده، انگليس و سوئيس براي تحميل الزامات بيش
تر ت بيشكند. عدم موفقيت در اين مورد، احتماال به سبب اهميها را روشن ميبانك

ها تحكيم نظام بانكي راه خوبي بخش مالي در سه اقتصاد اخير است: براي اين حكومت
شان در بازارهاي مالي بود. برخالف اين، آلمان بعد از چين رقابتي جايگاهبراي حفظ 
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تري هاي ضعيفشود، كه بانكترين صادركننده كاالهاي توليد شده محسوب ميبزرگ
  شان دشوارتر بود.اي برايگيرانه سرمايهزامات سختدارد كه مقابله با ال

 - كندها برعكس در برلين بر اين امر پافشاري ميكاران و ليبرالائتالف محافظه
كه دارندگان خصوصي اوراق قرضه  -برخالف مخالفت سرسختانه بانك مركزي اروپا

ظاهرا اين ي منطقه يورو شركت داشته باشند. ي نجات آن و آيندهبايد در هزينه
تري در قبال بخش مالي نسبت به موضع امريكا و انگليس گيرانهگيري سختموضع

هاي متفاوتي از سرمايه است. در اين جا يك موضوعي وجود دارد كه به پيكربندي
شود: تفاوت بين اين داري مربوط ميي سرمايهمولد و پولي در اقتصادهاي پيشرفته

 "داريانواع سرمايه"لي است كه در بحث به اصطالح ها، يكي از عوامل اصپيكربندي
). از نظر تاريخي 2001گيرد(به عنوان نمونه هال و سابلوفسكي مورد بررسي قرار مي

آيد. همان گونه كه هيلفردينگ ي كالسيك سرمايه مالي به شمار مينمونه يك آلمان
و تجاري نقش  هاي صنعتيها نسبت به شركتها بانكتوصيف كرده است، كه در آن

در آلمان تحول "كنند. توماس سابلوفسكي بر اين نظر است: اي بازي ميكنندههدايت
كه شامل كنار  "نظام استوار بر بانك به نظام استوار بر بازار در شرف انجام است

يك "هاست و آغازها و شركاي صنعتي و تجاري آنگذاشتن پيوند فشرده بين بانك
تر ). اما سهم بيش154-55، ص 2008.(سابلوفسكي "هاستشركت بازار آزاد براي كنترل

دهد كه اين روند ها در آلمان نسبت به امريكا نشان ميها در قبال بانكديون شركت
  ).1، شكل 115هنوز به طور نسبي رشد نيافته است(الپاويتساس، ص 

ها بانكاما خطاست هر آينه كه به شكل مكانيكي عمل نخبگان سياسي را از منافع 
استنتاج كنيم(همان گونه كه توضيحات جانسون و كواك در مورد وال استريت به 

ها به هر كند). بانكچنين ديدگاهي را القاء مي "اليگارشي جديد امريكايي"عنوان 
ها به سادگي يك ميزاني كه قدرتمند باشند، براي مديران دولتي، فشار از جانب آن
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ها در هدايت دولت و حفظ بقاي شود كه آنوب ميعامل در مجموعه نيروهايي محس
). از اين رو حتي در انگليس كه وزنه اقتصادي بانك 4سياسي خود بايد در نظر بگيرند(

داري نسبت به پيشنهاد تر از آلمان است، جرج آزبورن وزير خزانهبسيار بيش
گام مهم يك  -زدايي معروف شده استكه به انفجار بزرگ مقررات -كميسيون ويكرز

هاي عمده را مجبور كرد كه با بانك 1986به عقب برداشت. اين كميسيون در سال 
  هاي جزيي و معمول را از معامالت پرخطر جدا كنند.ايجاد موانع نهادي، فعاليت

  
  انواع نئوليبراليسم -5

جويانه را صرفا به هاي صرفهبنابراين هر تالش براي اين كه چرخش به طرف سياست
، بايد با اين واقعيت دها توضيح دهي قدرت سياسي و اقتصادي بانكنتيجه عنوان
 -گوني ظاهري نئوليبراليسمدر چارچوب هم -ها بعد از بحراند كه دولتورو شروبه

كنند. يك شيوه از ها اتخاذ ميهاي كامال پيچيده و مهمي نسبت به بانكسياست
ها را به اختالف در درجه ف در سياستمقابله با اين دشواري اين است كه اين اختال
داري نسبت دهيم. بدين ترتيب ابهام در مالي شدن در اقتصادهاي پيشرفته سرمايه

ايدئولوژي نئوليبرالي را كه در باال به آن اشاره شد، در نظر بگيريم. شايد ما اين امر را 
پافشاري محض  تر به عنوان نوساني شيزوفرنيك بينتر به عنوان يك ابهام، و بيشكم

هاي گرايانه بر تورم حبابتر عملبر ثبات پولي و مالي به هر قيمت، و يك اتكاي بيش
توان آن را به ها در بازارهاي مالي براي پررونق جلوه دادن معامالت بدانيم. ميدارايي

به عنوان نمونه: نيجل الوسون طي  -اي در ارتقاء شخصي در نظر گرفتعنوان نقشه
از معمار استراتژي مالي ميان مدت كه براي تقليد نقش معيار طال براي  80ي دهه

هاي محرك رونق؛ و آلن خود اقتصاد طرح شده بود، به مهندس حبابتنظيم خودبه
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چون رئيس بانك مركزي ضامن سپن مدافع معيار طال، مريد ايان رايند كه هماگرين
  رفت.ي بازار به شمار ميرونق پيوسته

كند. شايد ان، حركتي يك طرفه در زمان نيست، بلكه طرحي را تكرار ميالبته نوس
اي از اين حيث به عنوان جويانه را تا اندازههاي صرفهبتوان چرخش به سوي سياست

هايي رويهاي گذشته در نظر گرفت. زيادهرويتالش با عزم و اراده براي تسويه زياده
ثبات پولي و مالي به شمار  ايجاد يهاي گذشته، براكه خود محصول شكست تالش

رفتند. اما اين نوساني است در چارچوب نئوليبراليسم. بنابراين همان گونه كه مي
جويانه با هيچ تالش جدي براي هاي صرفهمشاهده كرديم چرخش به سوي سياست

هاي اتخاذ شده تر از اين، ضربه سياسته نبوده است. مهمراها همكنترل و تنبيه بانك
اند. اند، يا از آن سود بردههاي دارايي را طراحي كردهشود كه حبابر كساني وارد نميب

مزدها و حقوق بازنشستگي و تر، كاهش دستچون اين سياست به بيكاري بيش
همان گونه  "نئوليبراليسم"شود. به سخن ديگر محروميت خدمات عمومي منجر مي

ي آن به دوش كارگران و مردم هزينه ،ست كهاي طبقاتي اكه هاروي اصرار دارد برنامه
 فقير قرار دارد. 

سازد. تفاوت اين دو روايت از نئوليبراليسم، در مكان و زمان خود را آشكار مي
ها پيش، به طور پيوسته چيزي را مورد انتقاد قرار موسسات اقتصادي آلمان از مدت

يجاد زيان اخالقي با پرداخت دادند كه به عنوان نااستواري مالي و آمادگي آن براي ا
شود. اين اختالف حداقل تا قروض نهادهاي مالي[از سوي دولت] در نظر گرفته مي

شود. از زماني حدي مربوط به جايگاه متفاوت دو دولت در اقتصاد سياسي جهان مي
هاي امريكا به طور بست، حكومت 1971كه ريچارد نيكسون پنجره طال را در اوت 

اند، تا از نه از نقش دالر به عنوان ارز ذخيره اصلي استفاده كردهپياپي بي رحما
كنند شانه خالي كنند؛ و در جايي كه الزم است مقرراتي كه بر ديگران تحميل مي
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). برعكس 1999، گوان 1994زدايي تقويت كنند (هالينر رشد اقتصادي را از طريق ارزش
-و پول قوي يك اقتصاد صادراتي فوقآلمان در چارچوب يك رژيم پولي با تورم پايين 

گيرانه برلين در العاده موفق به وجود آورده است. اين روايت را در سياست سخت
توان برد ميهاي پيرامون به كار مياتحاديه پولي و اقتصادي اروپا كه براي دولت

  الف). 2010كاران، ، الپاويتساس و هم4، فصل 2001مشاهده كرد(كارچدي 
هاي مالي به عنوان سازوكاري براي ور كه در باال بيان شد، اگر حباباما همان ط

ن پرسش مطرح خواهد شد كه آيا اين موتور از يكند، اپيشبرد رشد اقتصادي عمل مي
اي براي حفظ و هاي مالي به عنوان وسيلهكار افتاده است. به سخن ديگر آيا حباب

ه دهد؟ اگر چنين نيست پس تاثير تواند به نقش خود ادامافزايش تقاضاي موثر مي
در شرايطي كه بسياري از اقتصادهاي  -كشانه در كاهش تقاضاهاي رياضتسياست

بسيار جدي خواهد  -كنندپيشرفته با بيكاري و مازاد ظرفيت دست و پنجه نرم مي
بود. شواهد دو پهلو اند. به طور قطع مفسران از زمان خروج موقت بازارهاي مالي از 

به عنوان نمونه در  -اندهاي متعددي را تشخيص قرار داده، حباب2009ر بهار بحران د
تر مربوط به آوري اطالعاتي، مستغالت چين، بازارهاي نوظهور عموميهاي فنشركت

كند كه در كاالها. اما مالي شدن ادامه يافته است: يك بررسي و مطالعه اخير اشاره مي
ها به دهد اين افزايششود، كه نشان ميه ميآهنگي ديدافزايش قيمت كاالها هم

بندي هايي بستگي دارد كه بر روي حركت شاخص قيمت كاالها شرطي صندوقتوسعه
يك سازوكار اصلي كه از طريق آن،  -). اما بازار مسكن2011كند(تانگ و شيونگ مي

-تقاضا ميباعث تغيير در  -ترها با بيرون كشيدن سهام و وام بيشقيمت باالي دارايي

به طور عميق  ،2000كنندگان در حباب اواسط در امريكا، انگليس و ساير شركت -شود
ماند. كشورهاي كه به عنوان موتور بديل رشد براي اقتصاد جهاني راكد باقي مي
-د، چون تحليلنرسقابل ترديد به نظر مي -ي رشد چيندر ادامه -اندپيشنهاد شده
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گذاري، سطح باالي صادرات با مزد سطح باالي سرمايهگران زيادي معتقدند كه مدل 
هايي ديگري كه بر مصرف داخلي استوار تواند تداوم يابد، و انتقال به مدلپايين نمي

  ).2010، پتي 2011رسد(روبيني است نيز بسيار ناپايدار به نظر مي
لعاده اگيري اجتناب كرد كه بحران اقتصاد جهاني فوقتوان از نتيجهبه سختي مي

سال بعد از بحران مالي و اقتصادي جهان، مقايسه با ركود  4خطرناك است، بيش از 
رسد. نه به علت كاهش اشتغال و بسيار مناسب به نظر مي 1930ي بزرگ در دهه

اي كه در نزديك بازدهي، بلكه به خاطر خصلت طوالني ركود كنوني و فقدان نشانه
توان تفاوتي را كه من در آغاز اين مقاله مبني ميحل داللت كند. در واقع شدن به راه

  ام، وارونه كرد.بر قرار دادن بحران كنوني در پرتوي كامال منفي برشمرده
كه  ؛شاهد نوعي روند آموزشي در بين نخبگان سياسي و اقتصادي بود 1930ي دهه

 ريزي كههاي عمومي و حتي برنامههايي نظير كاهش ارزش، اقدامطي آن سياست
به شكلي ناموزون و نسبي به تدريج مورد پذيرش قرار گرفت.  ،شدتر رد ميپيش

برعكس من اشاره كردم كه ركود عمومي اقتصادهاي پيشرفته، وابستگي به كمك 
هايي ديگري ي و امكاندهد(به شكلي نمونه تسهيالت كمدولتي را مورد تاكيد قرار مي

رسد كه دهند). اما به نظر ميانجام ميهايي مركزي براي ايجاد نقدينگي كه بانك
هايي كه من سعي كردم مورد بررسي قرار رغم تفاوتكنند: علينخبگان آن را انكار مي

شوند (يعني كاهش كسري بودجه) كه ها به يك هدف نزديك ميدهم، سياست
  كند.احتماال موقعيت را وخيم مي

رود. به عنوان نمونه به شمار ميجويانه هاي صرفترين تضاد سياستعميق ،اين خود
ها بايد براي آورد. پس چرا آنها به وجود ميتر براي بانكتر، كار بيشرشد بيش

تواند يكي از آورد؟ معما ميهايي تالش كنند كه احتماال نتيجه متضاد به بار سياست
نافع دنبال كردن م -داري را روشن كندترين مسايل نقد ماركسيستي به سرمايهعمده
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تر از بهينه هاي منفرد در سطح جهاني نتايج كمداران يا بخشخاص توسط سرمايه
داري تعميق عقالني مسير سرمايه"گويد كه كند. از اين رو جورج لوكاچ ميايجاد مي

ي كل گيرد، همراه با غيرعقالني شدن فزايندهشدن در اجزاي اجتماعي را در بر مي
رحمانه به دنبال منافع خود ها بيي حاضر، بانكنمونه). در خصوص 1971(لوكاچ  "آن

دهد. مشكل اين داري مالي شدن آن را شكل ميهستند كه ساختار كنوني سرمايه
است كه كل ساختار در اثر بحران به شكل وخيمي تضعيف شده است. مبارزه بين 

تا كنون دهد، و فاتحان عصر نئوليبرال نيروهاي اجتماعي، نظام سياسي را شكل مي
  اند.گويي به اين واقعيت اقتصادي تغيير يافته نبودهقادر به ثبت و پاسخ

  
  جويانههايي در برابر سياست صرفبديل -6

جويي پيچيده است، همان طور كه بحث پيشين آن را صرفهسياست هاي تعقيب ريشه
رار روشن كرده است. من توضيح دادم در جوامعي كه عميقا تحت تاثير مالي شدن ق

هاي پولي بين سياست هاآن هاي بديلاند، سياستاند و از طريق آن شكل گرفتهداشته
افتند. اما عوامل ي مالي به نفس زدن ميكنند، و بازارهاكشي مالي نوسان ميو رياضت

كنند. به شكل قابل توجه وزن نسبي اقتصادي و ديگري اين روند را وساطت مي
هاي خاص در اي مالي. در جوامع معين جايگاه دولتها و ساير نهادهسياسي بانك

چارچوب اقتصاد سياسي جهان. اين عوامل حداقل بخشي از بار توضيحي تفاوت در 
  شروع شد. 2007كه در  گيرندعهده ميها به بحران اقتصادي و مالي را بر واكنش دولت

چه نقشي  هاي رياضتيهايي در برابر سياستحلبندي راهاين توضيحات در صورت
به يك معنا  2008-2009ي كينزي كند كه دورهكند؟ چه چيزي ثابت ميايفا مي

كند كه ضدانقالب نئوليبرالي به معناي ترك آموزنده بود. اين دوره اين امر را تاييد مي
به كار گرفته شد، كه به درستي  40و  30ي مديريت در سطح كالن نيست كه در دهه
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تر از حفظ مراه بوده است. هدف مديريت كالن اقتصادي بيشو يا خطا با نام كينز ه
اشتغال كامل، به تضمين ثبات پولي و مالي تغيير يافت. به عالوه در انتقال از 

هاي كينزگرايي به سياست اقتصادي نئوليبرالي با يك تجديد سازمان در مسئوليت
وليت هدايت اقتصاد، د كه مسئندهنشان مي 2007هاي بعد از نهادي همراه بود. تجربه

گو نيستند، منتقل شده است، هر هاي مركزي كه از نظر دموكراتيك پاسخبه بانك
ي يك روند تر نتيجهتر ناشي از نظريه اقتصادي است، و بيشچند كه اين تحول كم

ي پول، طي آزمون و خطا است كه از اشتباهات مكانيكي در تالش براي كنترل عرضه
كننده بانك مركزي اروپا و تر نقش تعيينانجام گرفته بود. من پيشي نئوليبرالي دوره

ام. اما واكنش كشانه نشان دادههاي رياضتبانك انگليس را در انتقال به سياست
نه يك سياست جامع،  -زاده چنين نوعي از كينزگرايي حرامسياسي در اوج بحران هم

دهد كه به سرعت و به محض ن ميرا نشا -اي از ابزارهابلكه كنار گذاشتن مجموعه
ها (گرچه براي شركت .نهندآن را وا مي ،ها سپري شوداين كه فرصت استفاده از آن

  رسد)مستقل شدن از حمايت دولت امري دشوار به نظر مي
بخشد. كشانه آرامش ميهاي رياضتاين تشخيص به يك معنا، به منتقدان سياست

ي كينزي مشخص اقتصاد كه گاهي با دوره چون متضمن آن است كه كنترل سياسي
). اين يكي از داليل 1982يابد(بست و كونولي ي نئوليبرال ادامه ميشود در دورهمي

اي بيش افسانه ،است بازار خودتنظيم كننده اين ديدگاه كه يدربارهمتعددي است 
ن روابط اي با قدرت اجتماعي واقعي. اين افسانه به طبيعي كردنيست، گرچه افسانه
ها را به عنوان مناسباتي غيرقابل تغيير و فراسوي كند و آناقتصادي خدمت مي

دهد. شايد در اين جا ما نيروي ديگري را در پشت هرگونه كنترل جمعي نشان مي
ي تاريخي سال اوج لحظهكنيم. كشي مشاهده ميهاي رياضتانگيزه در جهت سياست

شود و هر آن چه سخت و استوار بود، دود مي"سخن مشهور: آن چون هم ،بود 9-2008
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. نهادهاي مالي بزرگ نه تنها سقوط كردند يا به لرزه درآمدند، بلكه "رودبه هوا مي
ها به ناگهان روابط اقتصادي مسلط، طبيعي بودن خود را از دست دادند، و حكومت

 -ماليهايي بيش از هر چيز ملي شدن و محرك -انواع وسايل سياسي متوسل شدند
ي اي تاريك تبعيد شوند. پس مهم است كه اين وهلهكه قرار بود به خاموش خانه

  ي سرنگوني از آن منتفي شود.تر بپوشانيم، تا هر گونه آموزهافشاگرانه را هر چه سريع
ي تاريخي را به دست ي اين لحظهتوانند حافظهكشي ميهاي رياضتمخالفان سياست

و تواند اشكال گوناگون كنند كه كنترل سياسي اقتصاد ميفراموشي سپارند و اعالم 
از آن چه مسلط اند به خود بگيرد. تا اين جا، امري است پسنديده. اما اگر  يمتفاوت

بپذيريم مالي شدن كه اقتصاد سياسي كشورهاي پيشرفته را متحول كرده است، پس 
ياز دارد. تري نكشي از يك سياست مختلط به چيزي بيشبديل سياست رياضت

هاي عمده بر اين يابد. بسياري از بحثيك تحول نهادي عميق ضرورت مي كمدست
توان كرد. پتر گوان فقيد از يك ديدگاه ها چه ميشوند كه با بانكامر متمركز مي

ها د كه در آن بانككرتاكيد مي ،"مدل سودمند عمومي" يك استفاده از درتر راديكال
گيرند. (گوان آيند و زير كنترل دموكراتيك قرار عمومي در ميو اعتبار، تحت مالكيت 

گيري تواند بدون جهت). اما تغييري از اين دست، در انزوا نمي22-24، ص 2009
بندي يورو صورت يتر به موفقيت دست يابد. بحران منطقهاقتصادي بسيار وسيع

- خت ديون آن را ميكه به جاي عدم پردا ،كندتري را تشويق ميهاي وسيعبرنامه

در برخي موارد خروج از منطقه يورو( بدين ترتيب كاهش ارزش پول براي  و پذيرد،
گذاري بر صنايع تر)، برقراري كنترل سرمايه و تمركز منابع سرمايهاقتصادهاي ضعيف

ب، براي  2010)، الپاويتساس 2009(به عنوان نمونه آلن، كندرا توصيه مي استراتژيك
  ب). 2010ر مراجعه كنيد به كالينيكوس تبررسي وسيع
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هايي كه بر شوند. نخست تالشرو ميهايي از اين دست حداقل با دو مشكل روبهبرنامه
هايي سياسي بر اقتصاد تاكيد دارند، چگونه با سياست-تجديدسازماندهي كنترل ملي

پذيرند؟ ا ميكه عموما سطح بااليي از ادغام اقتصادي فراملي ر گيرندميدر تعامل قرار 
تر از آن است كه ها قويالبته اقتصادهايي وجود دارند كه كنترل دولتي در آن

تر نمونه چين. اما اين كه چنين كند؛ از همه روشنمعيارهاي نئوليبرال تجويز مي
توانند و بايد در جاهايي ديگر سرمشق قرار گيرند، خود پرسش بزرگي هايي ميمدل

ها، همان گونه كه در عبارت قبلي راي انديشيدن به برنامهشود. يك راه بمحسوب مي
-هايي انتقالي است، كه في نفسه از مشروعيت برخوردارند و ميها و گامذكر شد. اقدام

هاي نئوليبرال موجود، به سازماندهي اقتصادي توانند در عين گسست از سياست
كند، ر يك دشواري دوم تاكيد ميصرفا ب امر، تر فرا رويند. اما اينفراملي بسيار گسترده

هر گونه تالشي است كه خواهان جلب حمايت  سد راه العادهكه موانع سياسي فوق
توان هايي از اين دست است، چه رسد به اجراي آن. اين دشواري را نميبراي اقدام

كند كه نئوليبراليسم و جويانه ثابت ميهاي صرفانكار كرد. چرخش به سوي سياست
هاي عميقي دارند. هر تالشي دن در اقتصاد سياسي جهان معاصر چه ريشهمالي ش

  شود.اي مواجه ميالعادهها با مقاومت فوقبراي از هم گسستن آن
العاده نياز دارد. در يونان هاي فوقاي قرار داريم كه به پاسخالعادهما در موقعيت فوق

ي يورو دستور كار وج از حوزهبدترين قرباني بحران منطقه يورو، عدم پرداخت و خر
سياسي را از غير قابل تصور به غير قابل اجتناب و يك انتخاب جدي بدل كرده است. 

-كند. اما بحران و پييك بديل منسجم ايجاد نمي ،البته اقدامات نااميدانه در بحران

. افكندميآمدهاي آن مثل يك صاعقه بر حدود واقعي قدرت اقتصادي و سياسي پرتو 
العاده دشوار است، اما اين مئنا اين حقيقت دارد كه دستيابي به تغيير راديكال فوقمط



 تفسيرهاي ماركسيستي از بحران كنوني

 157

انداز آن از كند. بنابراين تفكر درباره محتوا و چشمامر ضروري بودن آن را انكار نمي
  اي برخوردار شده است. العادهاهميت فوق

    
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  يادداشت:
شان گفته شود خواهند نامي كه نميكالج لندن. من از سام آشمن و سه مفسر -1

  كنم.براي تفسيرشان تشكر مي
هاي هيمان و ، كه در مورد ديدگاه34-59مراجعه كنيد به كالينيكوس الف، ص  -2

 دهد. همين طور هايك و ديويد هاروي.مينسكي در باره بحران مالي توضيح مي

كنيز "تاثير  نگاه كنيد. به عنوان ديدگاهي در مورد 2011ب لوپز و رودريگرز  -3
. عالوه بر 90ي در دولت اسپانيا از دهه "هاگرايي از نوع قيمت دارايي

هاي ديگري در متن مورد چالش قرار گرفته است. به عنوان ها ديدگاهماركسيست
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تر است تا اول، اما مازاد انباشت را نمونه، ديويد هاروي به ديدگاه دوم نزديك
. 2010به يك نظريه كاهش سودآوري. هاروي كند، بدون اشاره تر درك ميوسيع

دهد، اما در نالي ديدگاه خود را در مقابل دو ديدگاه ديگر قرار ميديويد مك
  .2011نالي تر است. مكجوهر خود با ديدگاه دوم نزديك
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  ي يورو: هها و خروج از منطقعدم پرداخت قرض

  چپ راديكاليك استراتژي براي 
 كوستاس الپاويتساس
 

-ها و تنشاي از تضادها، عدم تعادلآغاز شد مجموعه 2007بحران جهاني كه در سال 

-). بحران از قرض1(استداري انباشت شده هايي بود كه در جريان مالي شدن سرمايه

رگران امريكا سرچشمه گرفته بود؛ و به اترين بخش كياهاي رهني فقيرترين و حاشيه
سرمايه مالي  از سويهاي وابسته به آن نوآوري بهعلت تبديل شدن اوراق بهادار 

ي يل شد كه به علت ضعف نسبي سرمايهدابعادي جهاني پيدا كرد؛ و به ركودي تب
بحران از طريق  تري منجر شده است. اينمولد در امريكا و انگليس به وضعيت وخيم

ي در حال توسعه اثر گذاشت، و در حوزه بر كشورهاي ،سقوط صادرات و كمبود اعتبار
 ين اتحاديهدولتي تبديل شد، كه خصلت نامتوازي خصوصي و به بحران قرضه ،يورو

  )2شود.(ل مشترك منعكس ميكند آن گونه كه در پواروپا را آشكار مي
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-كه در تكامل سرمايه تاس 2007بنابراين بحران منطقه يورو، بخشي از بحران جهاني 

، 2008-9 در شود. مداخله دولتادي نادر و با اهميت تاريخي محسوب ميداري رخد
هاي جهان پيشرفته را اندكي بحران بانكي را كاهش داد و ركود در امريكا و ساير بخش

به طور  2011سال  درآغاز شد  2010بهبود بخشيد. اما بحران منطقه يورو كه در سال 
امري  ،مالي شدن ناشي از مصائب دهد كهنشان مي ، واي روبه وخامت گذاشتفزاينده

ي يورو به عدم هاي پيراموني منطقهعميق و ساختاري اند. با نزديك شدن دولت
انداز شروع دوباره بحران مالي جهاني نبايد دست شان، چشمهايت قرضتوانايي پرداخ

تصادي منجر ي به ركود اقكم گرفته شود. اين خطر وجود دارد كه يك بحران عموم
  شود.

كه به  داليليقتصاد جهاني بدل شده است، به ي ضعيف اي يورو به نقطهمنطقه
تالش چندين كشور  داليل شود. به همينخصلت استثماري و نابرابر آن مربوط مي

رو شده اروپايي براي ايجاد شكل جديدي از پول جهاني به طور قاطعي با شكست روبه
دفاع است و حتي ممكن است يك سره است. يورو در شكل كنوني خود غيرقابل 

به  ،تماعي و سياسي كه به وجود آمده استهاي اقتصادي، اجسقوط كند. ناآرامي
كند كه توازن قوا را بر ضد سرمايه و به نفع طبقه كارگر نيروهاي چپ فرصتي ارائه مي

از بايد راه حل راديكالي براي برون رفت  ،د. اما نيروهاي چپ براي پيروزينتغيير ده
چند دهه بر است كه از اروپاگرايي كه به مدت بحران پيشنهاد كند. براي اين كار الزم 

  گسست انجام شود. ،هاي چپ مسلط بوده استانديشه
  

  دهداي از پول جهاني به بحران در منطقه اروپا شكل ميشكل ويژه

ر طو داري بهايهمخصلت بحران زده اقتصادهاي سر ،پول ماركسيستي يدر نظريه
ي ه شناسي مسلط اقتصادي پول ذخيرهل جهاني قابل فهم است. (يا در واژچكيده با پو
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وسايل پرداخت و ذخيره اندوزي كه در بازار جهاني عمل  از طريقالمللي) يعني بين
هاي ع سرمايهل جهاني است كه براي خدمت به مناف). يورو شكلي از پو3كند(مي

گي آن به عنوان ويژ مالي به وجود آمده است. بزرگ صنعتي و مالي اروپا در شرايط
ي اقتصادي ها آن را بدون زمينهشكلي از پول جهاني اين است كه گروهي از دولت

الزم به وجود آورده است، بدون آن كه پول ملي يك دولت معين باشد. هدف سازوكار 
ه به عنوان براي انجام وظيف ) تضمين توانايي يوروEMU( ي پولي اروپانهادي اتحاديه

ي هاي حوزهو بنابراين با در نظر گرفتن ويژگي ،انداز بوده استي پرداخت و پسوسيله
  ي ثابت است.چون يك واحد محاسبههم ي آنعمل آن، انجام وظيفه

ي ) به وجود آمده است با سلطهECB(به طور خالصه يك بانك مركزي اروپايي مستقل
ثبات يورو را به عنوان يك  تايني ملزم شده است قوان از سويو  ،كامل بر سياست پولي

واحد محاسبه حفظ كند. بانك مركزي اروپا در راس يك بازار پولي همگون قرار دارد 
. اعتبار داردر جهان كنند كه در سراسهاي اروپايي نقدينگي دريافت ميكه در آن بانك

تامين انضباط  1997ي يورو در سال از سوي ديگر هدف پيمان رشد و ثبات منطقه
بدون نظارت نهادها در سطح اروپا بر  يهايبا تحميل محدوديت ،مالي الزم بوده است

اروپا  كشورهاي ي اتحادي ازهاي دولتي. اما چون يورو به وسيلهكسري بودجه و قرض
هاي دولتي عمدتا به هنگي و محدوديت قرضابه وجود آمده است، مسئوليت براي هم

ايجاد بحران كنوني موثر بوده است. با  در ضعفي كه -ده استدولت حاكم واگذار ش
ي و هزينه وريد بارآلي به رشخلي و مالي، رقابت در بازار داوتوجه به اين چارچوب پ

به زيان مزد كارگران و شرايط كار در  شود. نتيجه آن چيزي جز رقابتكار وابسته مي
  ي يورو نبوده است.منطقه
 چونهم، و كار آلماني موفق بوده طه در كاهش مزدها و شراياني به ويژمآل يسرمايه

ي يورو خود را نشان داده است. قدرت رقابتي در حال افزايش نيروي مسلط در منطقه
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ازرگاني در كشورهاي موجب مازاد تراز بازرگاني شده كه بازتابي است از كسري ب
 كند،ين روند را تكميل ميا مونياالعاده كشورهاي پيرعدم توازن بدهي فوقپيراموني. 

ين مالي كه توسط جريان سرمايه(عموما به شكل وام بانكي) از كشورهاي مركزي تام
ها از بازار پولي همگون براي گسترش عمليات ي بانكدهشده است. به موازات استفا

  هاي داخلي در كشورهاي پيراموني دايما افزايش پيدا كرده است.حجم قرض ،اعتباري
هم خصوصي و  -شكل اصلي بحران جهاني در اروپا به شكل بحران بدهي ،در نتيجه
العاده در كشورهاي پيراموني منطقه يورو تبلور يافته است. بدهي فوق -هم دولتي

بدين معناست كه پرتقال، ايرلند، يونان حتي اسپانيا و ايتاليا در حال حاضر با خطر 
ها را در اعتبار بانك ،اند. چنين اتفاقيرو بهوهاي خود ريي بازپرداخت قرضاناعدم تو

مجدد در سراسر دهد، و احتماال به بحراني كشورهاي مركزي اروپا مورد ترديد قرار مي
). توانايي يورو براي اين كه به عنوان پول جهاني عمل كند 4شد(جهان منجر خواهد 

يورو مجبور منطقه گيرد. بنابراين كشورهاي مركزي قرار مي بالفاصله مورد مصالحه
 بنابراين شوند كه با بدهي كشورهاي پيراموني بر اساس منفعت خود عمل كنند.مي

  ها و حفظ يورو خواهد بود.نجات بانك ،هانگراني آن
ها قرار داده است، حتي نقدينگي فراواني در اختيار بانك ،از اين رو بانك مركزي اروپا

راموني را به عنوان بدهي جانبي تا جايي كه ميزان هنگفتي از بدهي كشورهاي پي
يبت ي كشورهاي پيراموني براي تثپذيرفته است. بانك مركزي اروپا در خريد بده

ذاشته است. به عالوه كشورهاي مركزي ثانوي حتي قوانين خود را زير پا گبازارهاي 
شوار شده است شان بسيار دبازار اوراق قرضه براي به كه مراجعههايي براي نجات دولت

براي  ياند. سازوكار ثبات اروپايي و يك نهاد مالي اروپايي نجات فراهم كردهستهب
تواند در بازارهاي آزاد ها مياد شده كه با تضمين مشترك دولتجكمك به ثبات اي

-قرض بگيرد و كشورهاي مقروض را تامين مالي كند. اين كار با كمك صندوق بين
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به يك  2013ت اضطراري احتماال در سال گيرد. اين اقداماالمللي پول انجام مي
  رو شدن با كشورهاي در حال ورشكستگي بدل خواهد شد.سازوكار دايمي براي روبه

مل اتحاديه اروپا و مك ،المللي پولندر اين جا بايد يادآوري كرد كه نقش صندوق بي
مقادير المللي پول در مقابل دريافت وام اضطراري اروپا است. صندوق بين بانك مركزي
اي بر شكل عملكرد كشورها و شروطي ه، حمايت فني، نظارت دوراي پولقابل مالحظه

ي اصالحات المللي از مشكالت تحميل برنامهندوق بينا تعيين كرده است. اما صر
توانند ارزش پول ملي خود را كاهش كه نمي آگاه است كشورهااين گيرانه در سخت

تري المللي پول وام بيشوق بيندكزي اروپا نسبت به صندهند. اتحاديه اروپا و بانك مر
هي، يهاي بهره تنبو به اين دليل بر نرخ ؛اندبه اين كشورهاي پيراموني ارائه كرده

 وتر اقتصاد به نام حفاظت از يوراضتي سخت و آزادسازي بيشيهاي رتحميل سياست
تر اتحاديه اروپا ي يورو بيشد. مدافعان اصلي نئوليبراليسم در بحران منطقهنتاكيد دار

  المللي پول.نتا صندوق بي ،اندو بانك مركزي اروپا بوده
شورهاي پيراموني براي كمك اتحاديه اروپا، بانك مركزي اروپا و صندوق كبهايي كه 

درصد براي هر  3تا  2ت يوي باال غالبا با تقهاي بهرهاند، نرخالمللي پول پرداختهبين
ي اند. حتي يك پني نيز به كشورهايادهاي به اصطالح نجات وام دادهيوريي بوده كه نه

ان گدهرو هستند به رايگان داده نشده است، در عوض وام دهنكه با دشواري روبه
شان شده است. همين اي نصيبدهاي قابل مالحظهوس  2010-11در سال اضطراري 

ر كشورهاي پيراموني، بلكه جويانه و آزادسازي نه تنها دهاي صرفهطور تحميل سياست
هاي اند هزينههمين طور در كشورهاي مركزي. كشورهاي پيراموني محبور شده

زدايي از گذاري دولتي، مزدها و بازنشستگي را كاهش دهند. مقرراتمايهراجتماعي س
 2011سازي تشويق شده است. حتي در مارس بازار كار و ساير بازارها و خصوصي

ي يورو جويانه و آزادسازي به شكل پيماني براي منطقهست صرفهپيشنهاد شد كه سيا
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به نهادي دايمي تبديل شود. اين برنامه به كنترل كشور آلمان بر كسري مالي 
و همين طور فشار بر طبقه كارگر براي باال بردن قدرت رقابتي اين  ،كشورهاي ديگر

ورها دشوار نيست: در ربع آخر ها بر كشاست. ارزيابي تاثير اين اقدامانجاميده كشورها 
توليد ناخالص داخلي يونان و نرخ بيكاري نسبت به همين  2011و ربع اول  2010سال 

شكل  ركود ،بدتر بوده است. حتي بدتر از اين 1930ي ركود بزرگ دهه ارقام در امريكا
تر ها را بيشپرداخت وامتر كرده و خطر عدم توانايي بازها را وخيمبازپرداخت قرض

  كرده است.
جويي و هاي صرفهي طوالني دارد. اول سياستخطاهاي سياست منطقه يورو سابقه

يورو را تضمين كرده  گيريشكلكه  هماهنگي دارد هاييآزادسازي كامال با پيمان
بوده است: تخريب اقدامات است. نئوليبراليسم همواره ايدئولوژي مسلط در منطقه يورو 

جويانه با هاي صرفهيل سياستمت نه يك انحراف. دوم تحاكنشي طبيعي اسرفاهي و
ي اي كه صعود خود در منطقهخواني دارد. طبقهمنافع محدود طبقه حاكم آلمان هم

حفظ يورو به  ريورو را در جريان بحران به صراحت اعالم كرده است. از يك سو د
بانكي بزرگ  عنوان پول جهاني پافشاري كرده كه به معناي اجتناب از يك بحران

كشور براي پذيرش هزينه عدم پرداخت  عدم آمادگي اين است. از سوي ديگر اين
شود. بنابراين كامال منطقي بيليون يورو مي كه بالغ بر صدها است كشورهاي پيراموني

ها در كشورهاي پيراموني است كه اين كشور در عين ارائه نقدينگي براي بانك
 ناما اگر اي ،مال كند. خطرات زيادي وجود داردجويانه را اعهاي صرفهسياست

داري اروپايي بدل آلمان به آقاي بي چون  و چراي سرمايه ؛استراتژي موفق شود
  خواهد شد، كه مهار دومين پول مهم جهاني را در اختيار دارد.

جويانه را به طور نامعين ادامه هاي صرفهبايد سياست در مقابل صعود در منطقه يورو،
انجامد. و به بيكاري در حال افزايشي مي برده ها را از بيني توليدي آنكه پايه هندد
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هش فشار به علت پول ي اول قرن بيست و يك وام ارزان از خارج براي كابرخالف دهه
واهد داشت. نابرابري و تنش اجتماعي افزايش خواهد يافت. تنها مشترك وجود نخ

كه به طور خاصي با  -ي داخلي خواهد بودبقه حاكمهي نازكي از طاحتماال اليه ،برنده
كه نقش  -گيردي صنعتي را در بر مينظام مالي ارتباط دارد، اما عناصري از سرمايه

ي ي خود را پذيرفته است و به هر قيمت خواهان باقي ماندن در منطقهي دودرجه
   يورو است.

  ؟"يوروي خوب"يك 

ار گذاشتن اين درك است كه اتحاد پولي اروپا را مستلزم كن ،هامقابله با اين سياست
د. به وجود آور "خوب ييورو"توان يك توان به نفع طبقه كارگر اصالح كرد، يا ميمي

ها در حزب تازه تشكيل شوند كه هر دوي آنقسيم ميمدافعان اين نظر به دو جريان ت
). يك 5سر اروپا(وسيع در سرانحو ي چپ اروپا برجسته اند، اما همين طور به شده

را و امپرياليستي  ست كه به طور نمونه منافع طبقاتيگير اگرايان پيل اروپاجريان شام
يك ادغام فرا  "روپا"اها كه در قلب اتحاد پولي وجود دارد. به نظر آنگيرد ناديده مي

دهد. پيشرفت م اروپا گسترش ميمرد ملي است كه فرضا رفاه و همبستگي را در بين
فراتاريخي معنا ندارد، كه در صورت شكست يورو  "اروپاي"عي مستقل از اين اجتما

گرايان پيگير براي خود معين اي كه اروپاتد. در نتيجه وظيفهافر ميطاحتماال به خ
شامل ائتالف با  امر، كنند جلوگيري از سقوط اتحاد پولي است، حتي اگر اينمي

  ات اتحاديه پولي است.يي از بورژوازي باشد، كه خواهان نجهابخش
نافع طبقاتي كه در قلب اگرايان ناپيگير است كه نسبت به مجريان ديگر شامل اروپ

آگاهي دارد، گرچه ضرورتا الزامات كامل ايجاد يك پول جديد  ،يورو است يمنطقه
ريزي برنامه دگيرند. حركت به طرف اتحاديه پولي ممكن است بجهاني را در نظر نمي

بينند، ا مردم اروپا اكنون خود را در چارچوب واقعيت اين اتحاديه ميشده باشد، ام
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ن واقعيت قابل توصيه نيست. در واقع اين استدالل براي هر دو گروه يم شكستن ارهد
تري منجر داليل بيش ارائه ). اما براي برخي از اروپاگرايان ناپيگير به6صادق است(

استراتژي چپ بايد مبارزه  ناميد. يعني "نقالبياروپاگرايي ا"توان آن را شود. كه ميمي
  ادغام اروپايي انجام گيرد. "ي ممتاززمينه"براي سرنگوني بر اساس 

چه پيگير و چه ناپيگير  "يوروي خوب"پيشنهادهاي اروپاگرايانه براي ايجاد يك 
. اين توافق عمومي وجود دارد كه در دهداي را نشان ميهاي قابل مالحظهنزديكي

جويي و آزادسازي بايد مقاومت كرد، و اروپا به تجديد توزيع عمده درآمد و بل صرفهقام
گذاري پايي سرمايهاين توافق وجود دارد كه سياست اروثروت نياز دارد. همين طور 

بايد در جهت افزايش بارآوري در كشورهاي پيراموني و بازسازي اقتصاد اروپا باشد. اما 
دوي چپ با اين نظرات مخالفت دارد كه طي مدت در اين صورت چه كسي در ار

طوالني در افواه عمومي جريان دارد؟ اين نظرات اساسي اند، اما به قلب بحران كنوني 
  برند.راه نمي

شود. ها در نظر گرفته شود، پيشنهاد اروپاگرايان حادتر ميي قرضوقتي مساله 
اي بهبود اقتصاد كشورهاي كه بر گيردمورد پذيرش همه قرار مي احتماال اين نظر

، اما فراتر از اين نكته توافق به سختي ها كاسته شودپيراموني بايد از بار سنگين قرض
ها بر اساس توافق اند، يا به آيد. اروپاگرايان پيگير خواهان بازسازي قرضبه دست مي

هاي سخن بهتر با صرف نظر كردن كشورهاي وام دهنده از دريافت بخشي از بدهي
دهد، بدون اين كه سازوكارها و ود كه سطح قرض كشورهاي پيراموني را كاهش ميخ

-ي يورو را دگرگون كنند. مشكل اين است كه توافق كشورهاي وامنهادهاي منطقه

 دهد.اي كاهش نميدهنده احتماال بدهي كشورهاي پيراموني را به ميزان قابل مالحظه
گرايان نتيجه اروپاكنند. در استقبال نمي دهندگان عموما از زيان و خسارت خودوام
گيرندگان. مشكل ا هستند، غالبا به ابتكار وامهيگير خواهان بازسازي راديكال قرضناپ
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-ها هستند، در حالي كه ميها به طور يك جانبه خواهان الغاي قرضاين است كه آن

هاي يانايد زهاي اصلي آن بانند، كه قدرتب منطقه يورو باقي بمخواهند در چارچو
نياز به  ،به اين هدف دست يافتتوان كامال حاصله را تقبل كنند. اين كه چگونه مي

   ن مساله دارد.تبيي
اي خواهند پيشنهادهاي ويژهبا اين زمينه به طور جمعي مي "يوروي خوب"هواداران 

يدا درستي پنا جهتها ارائه دهند. در اين وضعيت اين پيشنهادها در مورد بحران قرض
طلبد. پيشنهادهايي كه هاي اروپايي را ميهاي حداكثري دولتچون سياست ،كنندمي

 در دست شود به طور نمونه واممطرح مي "يوروي خوب"هاي مختلف توسط بخش
چرخد، كه هر دوي اين ي اروپايي ميكزي اروپا و انتشار اوراق قرضهربانك م
  ي يورو به اجرا درآمده است.اي در منطقهتا اندازه ترپيشها دپيشنها

ي عمومي اگر بخواهيم پيشنهادهاي مختلف را تا حدي بي انصافانه خالصه كنيم، ايده
-ي عمليات خود را گسترش دهد و قرضزهواين خواهد بود كه بانك مركزي اروپا ح

-هاي جانبي دولتقرض با هاي دولتي را در بازارهاي ثانوي خريداري كند(و در تقابل

هاي ي قرضوام در اختيار بگذارند). بانك مركزي اروپا بايد بخش عمده ،رامونيهاي پي
هاي منطقه را در آينده وام به دولتدادن و  ،موجود كشورهاي پيراموني را بپذيرد

- پايي(يورو بوند)شده است كه انتشار اوراق قرضه اروپيشنهاد  تامين كند. همين طور
) نوعي محدودتري از آن را براي تامين EFSF( كه موسسه امكان تثبيت مالي اروپا

 -منتشر كرده است ،نقدينه جهت دادن وام به كشورهايي كه با دشواري مواجه اند
). 7ي يورو بايد گسترش داده شود(هاي منطقهولتهاي منظم الزم به دبراي تامين وام

از جمله  هاي مختلفي از نكات پيشنهادي ارائه شود،چيزي مانع آن نيست كه تركيب
ي يورو را با انتشار هاي دولتي منطقهاين پيشنهاد كه بانك مركزي اروپا بايد قرض

به عملياتي هستند كه ي اروپايي تامين كند. چنين پيشنهادهايي مشااوراق قرضه
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و گام مهمي در جهت ايجاد همگوني مالي و پولي  ،دهندمريكا انجام ميفدرال رزرو آ
  رود.ر ميي يورو به شمادر منطقه

از دهد چرا رو اند كه نشان ميهاي بنيادي روبهتاسفانه اين پيشنهادها با دشواريم
اند. يك مشكل مربوط به ي يورو با كم توجهي مواجه شدهنهادهاي منطقه سوي

هاي پيراموني است. به عنوان نمونه اگر بانك هاي بد دولتضررهاي ناشي از قرض
- ي بانكسرمايه ،هاي پيراموني را با تنزيل زياد بپذيردمركزي اروپا قرض كنوني دولت

تر شود؛ و اگر قرض با ارزش اسمي بايد بيش اهها براي جلوگيري از ناتواني مالي بانك
هاي احتمالي بانك مركزي را بايد جبران كرد. بانك مركزي زيان ،آن پذيرفته شود

هاي بايد از نقدينه -ي كندهاي بد را نامرئاروپا يك عصاي جادويي ندارد كه قرض
دولتي بدين منظور استفاده كرد، و اين به معناي افزايش ماليات بر درآمد در 

نيز  ي اروپايياق قرضهروت. مالحظات مشابهي براي انتشار اكشورهاي مركزي اس
هاي كنوني كشورهاي پيراموني شود. الزم به تواند جايگزين قرضكه مي صادق است

ي هاي اضافي براي كشورهاي مركز به علت وام گرفتن با بهرهينهتذكر نيست كه هز
  ي اروپايي نيز وجود دارد.باالتر در صورت انتشار اوراق قرضه

-تري وجود دارد كه غالبا توسط كساني كم بها داده ميما در اين باره مشكل عميقا

ي منطقه گوني پولي درگوني مالي و همشود كه خواهان حذف عدم توازن بين ناهم
ي زهوشود يك حي يورو آن گونه كه غالبا تصور ميي مالي منطقهيورو هستند. حوزه

وام  گرفتن گون نيست. در واقع يك بازار پولي مشترك وجود دارد كه شرايطنسبتا هم
ماند. وقتي توانايي پرداخت ها اساسا ملي باقي ميسازد، اما مالكيت بانكگون ميرا هم
هاي خود متوسل شوند، توانند به دولتها صرفا ميشود، بانكساز ميها مشكلبانك

هاي هاي بانكمشاهده شد. براي حل زيان 2008-10همان طور كه در مورد ايرلند در 
اهند شد وهاي كشورهاي پيراموني دچار آن خاروپايي كه الزاما در صورت حذف قرض
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ر است كه از كارگران آلماني و هيچ مكانيسم اروپايي وجود ندارد. همين طور آشكا
-هاي بيشهاي ايتاليايي مالياتكه براي نجات مثال بانك طلب كردتوان فرانسوي نمي

  تري را بپذيرد.
كه چون يورو پول آفرين خواهد بود كه بگوييم سرانجام اين پيشنهاد بسيار مشكل

پيراموني را به هاي هاي دولتبانك مركزي اروپا بايد به طور منظم قرض ،جهاني است
هاي آينده كشورهاي بايد علنا تعهد كند كه وام ،دوش كشد؛ و حتي بيش از اين

اي منطقه يورو را نيز از حيث مالي تامين خواهد كرد. از اين جهت هيچ گونه مقايسه
. دالر يك پول جهاني است كه براي قابل تواند وجود داشته باشدنميبين دالر و يورو 
ر سازوكارهاي موجود و نهادهاي تثبيت شده استوار است. در حالي قبول بودن خود ب

رد. اگر گذاز وجود آن صرفا ده سال مي اما ،پول جهاني استيك  است كه يورو مدعي
ي يورو را از نظر مالي هاي منظم تمام كشورهاي منطقهقرض ،پاوربانك مركزي ا

نه به اين علت كه  ،ن خواهد آمدقابليت قبول يورو در بازارهاي جهاني پايي ؛تامين كند
يد قرار گرفته است. براي طبقه حاكم آلمان اين دليل دثبات بانك مركزي اروپا مورد تر

  اندازي را مردود اعالم كند.كافي است كه چنين چشم
  

  راديكال يك استراتژي براي چپ

قواي  حلي ارائه كند كه توازنراديكال بايد براي بحران راه يك استراتژي براي چپ
و اروپا را در جهت سوسياليستي به پيش  ،اجتماعي را به نفع طبقه كارگر تغيير دهد

ي يورو مناسبات طبقاتي و امپرياليستي درقلب منطقه عليه راند. اين كار بدون چالش
زند. به طور خالصه عموما از آن سرباز مي "يوروي خوب"ست . چيزي كه ناممكن ا

، كه به اين معناست كه چپ تا حدي مستقل نياز دارد مبرم به يك موضعچپ به طور 
راديكاليسم خود را از نو بيان كند. نقطه عزيمت استراتژي راديكال بايد اين باشد كه 
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ندارد.  ييت پول واحد اروپايي سهمر كشورهاي مركز و پيرامون در موفقطبقه كارگر د
-ي اروپايي خدمت ميكه به منافع سرمايه برعكس تالش براي ايجاد يك پول جهاني

ان عمده در معنايي جز بدتر شدن شرايط طبقه كارگر در كشورهاي مركز و بحر ،كند
  دارد.كشورهاي پيرامون ن

تقسيم بين كشورهاي مركز و پيرامون به اين معناست كه بديل چپ راديكال بايد خود 
شورهاي مركز را در سراسر اروپا الزاما به شكل متفاوت مطرح كند. براي كارگران در ك
 درهم بشكند به خصوص آلمان اين امر حياتي است كه فشار بي رحمانه بر مزدها را

اشيم كه اين اشتباه است كه . اما توجه داشته بشودقلمداد ميكه ناشي از اتحاد پولي 
ز طريق توازن دوباره رقابت و اي نجات يورو چون وسيلهفكر كنيم مزدهاي باالتر هم

داري وجود د كرد. طبقه سرمايهنلي در كشورهاي مركز عمل خواهافزايش مصرف داخ
ندارد كه به طور منظم خواهان افزايش مزد كارگران خود باشد؛ چون اين امر قدرت 

برد. اگر پايين بودن مزدها در آلمان درهم شكسته شود، رقابتي او را از بين مي
تري م آلمان جذابيت كمي پولي و عضويت در آن براي بخش اعظم طبقه حاكاتحاديه

تر كردن سهم در استفاده استراتژيك از مارك آلمان براي بيش خواهد داشت. آلمان
  تجربه طوالني برخوردار است. از خود در توليد و تجارت جهان

تر براي درهم شكستن هاي بيشاستراتژي چپ در كشورهاي مركزي بايد شامل گام
كند. يك ناكامي اتحاد پولي نيز مقابله ميكه با  عين حالكاهش مزدها باشد، در 

كنترل بر نظام مالي خواهد بود. بايد در برابر افزايش ماليات و فشارهاي  ،عنصر مهم
اند مقاومت كرد. در واقع هايي كه به كشورهاي پيراموني وام دادهديگر براي نجات بانك

 عنوان اهرمي براي تواند بهها را مطرح كند كه ميچپ بايد مساله ملي كردن بانك
 سياست يش از هر چيز اقتصاد آلمان بايد بهتوازن دوباره اقتصادهاي مركز عمل كند. ب

گيري كند. ، خدمات عمومي و زيربنايي جهتصادرات به سوي بهبود مصرف داخلي
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بازپس  براي اين كار ضروري است كه فرماندهي بر سياست پولي از بانك مركزي
  يه را تحت كنترل قرار داد.گرفته شود و جريان سرما

برعكس در كشورهاي پيرامون تاكيد بي واسطه بديل راديكال بايد مقابله با فشار 
در منطقه  تها الزاما موضوع عضويهاي خصوص و دولتي باشد. حل مساله قرضقرض

هاي دولتي براي صرف نظر ي قرضبر سر الغاي بخش عمده .كشديورو را به پيش مي
ها در جهت فشار  بر د مذاكره شد. به اين منظور بايد از مشاركت تودهكردن بايد وار
دهنده ديون خود استفاده كرد. قطعا عدم پرداخت و حذف يك طرفه كشورهاي وام

هاي بهره باالتر اي به عدم دسترسي به بازارهاي مالي و پرداخت نرخها براي دورهقرض
رسد كه اين كنند كه به نظر نميميادبيات رايج اشاره  منجر خواهد شد. اما حتي

هاي دولتي ). با ايجاد كميسيون نظارت مستقل بر قرض8ها خيلي اساسي باشد(هزينه
تري بر كشورهاي پيراموني صرف نظر كردن وام دهندگان از وام خود با  سهولت بيش

ها را از طريق اطالعات مشاركت كارگران در حل معضل قرض  شود. اين كارعملي مي
هاي كند. اين كميسيون بايد توصيهتر ميناها آسمستقل از علل و شرايط اين وام

، هاي غيرقانوني و غيرمشروعها ارائه دهد از جمله قرضمناسب براي پرداخت قرض
  بيش از حد سنگين يا به طور ساده غيرقابل دفاع.

واسطه يراموني بي هاي خود در كشورهاي پصرف نظر كردن وام دهندگان از وام
كند، با توجه به اين كه وام دهندگان از ي يورو را مطرح ميعضويت در منطقه

به يك جزء مهم از استرتژي چپ راديكال  ،كشورهاي مركز اند. خروج از منطقه يورو
-طبقه كارگر با مساله سياست صرفه در عين بازسازي اقتصاد به نفع ،رودشمار مي

شود كه به معيار پولي يك شوك عمده محسوب ميكند. اما تغيير جويانه مقابله مي
ترين نگراني جلوگيري از تبديل يك برنامه تغيير اجتماعي و اقتصادي نياز دارد. مهم

از  اختالل پولي به بحران بانكي است. چون تاثيرات آن بر اقتصاد شديد خواهد بود. بعد
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اندازها ند، از پسكيت و تحت نظارت عمومي قرار گيربايد تحت مالها بانك ،خروج
يازي به گفتن نيست ند. نرآوحفاظت كنند و براي بازسازي اقتصاد چارچوبي به وجود 

  عمال كرد.بالفاصله نظارت بر سرمايه را ا است كه الزم
وام از خارج فشار گرفتن ها براي شود كه بر بانكارزش پول جديد الزاما كاسته مي

دارد و صادرات را از سر راه بخش توليدي بر ميكند، اما مشكالت را تري وارد ميبيش
ها بالفاصله دهد. كنترل مجدد بر سياست پولي همراه با عدم پرداخت قرضافزايش مي

كند. اما افزايش قيمت كاالهاي جويانه را از بخش توليد كم ميهاي صرفهفشار سياست
توزيعي از طريق وارداتي باعث فشار بر درآمد كارگران خواهد شد كه اقدامات باز

سازد. براين مبنا سياست صنعتي براي هاي مالياتي و مزدي را ضروري ميسياست
شود. پذير ميدر كشوهاي پيراموني و ايجاد اشتغال امكان بهبود ظرفيت توليدي

گير در توازن نيروهاي اجتماعي به نفع طبقه كارگر بازسازي سرانجام براي تغيير چشم
  .شودتبديل ميضروري  به امري ماليات و از بين بردن فساد دموكراتيك، اصالح اخذ

و پيراموني مستلزم اقداماتي است كه  يك استراتژي راديكال چپ براي كشورهاي مركز
رود. خصلت دقيق استراتژي به ي اول الزاما سوسياليستي به شمار نميدر درجه

. يابدجريان مياي كه هو نوع مبارز ،شوندنيروهاي اجتماعي وابسته است كه بسيج مي
و شرايط را  ،اما ترديدي وجود ندارد كه توازن قوا به نفع طبقه كارگر تغيير خواهد كرد

يك  ،از اين جهت كند.مدت فراهم ميله رشد اقتصادي و اشتغال در درازبراي حل مسا
عميق كلمه است. اين بديل  در معنايهاي انتقالي بديل راديكال چپ شامل خواست

مناسبي براي تغيير اجتماعي در جهت سوسياليستي  و بهبود شرايط اقتصادي  شرايط
كند. اگر چپ اروپايي اعتماد به خود و ذخاير تاريخي و اجتماعي كارگران فراهم مي

تژي به انزواگرايي و اچنين استر ،سوسياليستي مناسبي به دست بياورد تنظرا



 تفسيرهاي ماركسيستي از بحران كنوني

 173

ولوژي ئاروپاگرايي، ايد از بايد راعتباناسيوناليسم نيازي نخواهد داشت. به اين 
   لبه داشته است. ا بر افكارش غهكه سالگسست كند  رياليستيپام
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  ها:يادداشت
ي مالي شدن ادبيات وسيعي وجود دارد. در مورد ديدگاهي كه در اين جا درباره  -1

، كه 2009 ،2، شماره 17مطرح شد مراجعه كنيد به مجله ماترياليسم تاريخي جلد 
 كند. هاي مختلف مالي شدن را بررسي ميجنبه

مطرح شد. مراجعه  2010علل و سازوكار بحران با تفصيل كامل در دو گزارش   در   -2
اول  RMFي يورو، گزارش غيرمنظمان، بحران منطقهرگو ديساس الپاويتكنيد به كي. 

پرداخت. گزارش كشي و عدم هاي رياضتي يورو بين سياستنطقهمو  2010مارس 
 سپتامبر. 2شماره  RMF غيرمنظم

توسط  240-4، ص 1976پول جهاني به طور خالصه در كاپيتال جلد يك، لندن  -3
 كارل ماركس مورد بحث قرار گرفته است.

مجموعه ديون  2009دهند كه در پايان سال نشان مي RMFدو گزارش فوق از   -4
تريليون  5/2و بوده است، كه از اين مبلغ تريليون يور 7اسپانيا، پرتقال و يونان تقريبا 

-هاي مركز. سرمايه كل بانكقرض خارجي بود. از جمله بيش از يك تريليون به بانك

ها از سوي كرد. عدم پرداخت قرضتريليون تجاوز نمي 6/0از  2009هاي اخير در سال 
 آميز باشد.توانست فاجعهي پيراموني مياكشوره

هاي هاي دولتي و سياستقرض"تند مطرح شد. طور مس هر دو كنفرانس به -5
در آتن برگزار  2011. اين كنفرانس در مارس "خ چپ اروپاييكشي در اروپا: پاسرياضت

 شد.

و ميشل  2011ي در مورد بحران يورو مارس براي نمونه آتك آلمان بيانيه  -6
 .2010بر مادس 29 "اي چپيك استراتژي اروپايي بر"هوسون

راق قرضه اروپايي به طور منظم هنگامي از نفوذ قابل مالحظه ديدگاه انتشار او  -7
ي مقامات رسمي مطرح شد. جي . سي و ترمونتيو ج. يونكر برخوردار شد كه به وسيله
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. اما 2010امبر دس 5فايناشنال تايمز،  "دهدي اروپايي به بحران خاتمه مياوراق قرضه"
 هاي چپ مدتي رواج داشت.اين نظر در بين جريان

نگر و ج. سناشتو .اين مساله بارها مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان نمونه اف  -8
توان اخذ هايي كه از يك دهه بحران ميها و درسعدم پرداخت قرض"ستل ماير، 

  .2007، كمبريج "كرد
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  خروج يا اعتراض؟
  از نئوليبراليسم ي براي گسستيك استراتژي اروپاي

  
  ميشل هوسون

  
  

توان به شكل زير بروز كرد را مي 2007بحران اقتصادي كه در اواخر سال  جريان
خود  كوهي از قرض، انباشت با داريسرمايه ،ي قبل از بحرانخالصه كرد:  طي دو دهه

ها را با اين قرض بخشي از ،ها براي اجتناب از فروپاشي نظامكرد. دولتميرا بازتوليد 
ي طبقات مسلط اين خصوصي به دولتي پذيرفتند. اكنون برنامه يحوزهانتقال آن از 

 ،ها و انجماد دستمزدهاترين مالياتاست كه از طريق كاهش بودجه، افزايش ناعادالنه
كارگران و  -روندان نشان دهند. در يك كالم اكثريت مردما به شهصورت حساب راين 

ها انباشته شده براي تضمين تحقق سودهاي مجازي كه طي سالبايد  -بازنشستگان
  .جويانه فداكاري كنندهاي صرفهبا قبول سياست
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  اين نظام از درون پوسيده است
ي متناسب بدون يك بودجه ،ادغام شده و ي اقتصاديدر اروپا تالش براي ايجاد منطقه

 يك برنامه منسجمي از ،شكل يورواروپا با پولي واحد به  يدولتي، از طريق اتحاديه
بند به چارچوبي اقتصادي بدل شد كه در ي پولي نيمنبود. يك اتحاديه برخوردار

گوني و از هم گسيختگي به بار آورد. كشورهايي با تورم بيش از كشورهاي اروپا ناهم
قدرت رقابتي خود را از دست دادند، و  ،ارآوري كمتر از حد ميانگينبحد متوسط و 

حد تحقق بخشند؛ در حالي كه بور شدند رشد خود را با مقروض شدن بيش از مج
 حد ميانگين از قدرت رقابتي و بارآوري بيش از كشورهايي با تورم زير ميانگين

  كه به مازاد دايمي انجاميد. برخوردار شدند
ر استوا آغاز شد) بر يك نظام ارزي مشترك 1999، انتخاب يورو(كه از با نگاه به گذشته

يك يوروي قابل تبديل در پيوند با ساير نقاط -كه هيچ مزيت آشكاري نداشت بود
ي اروپا. يورو به عنوان ابزاري براي ب منطقههان و ارزهاي قابل تنظيم در چارچوج

دها در نظر گرفته شده ز هر چيز ابزاري براي انضباط مزتنظيم بودجه و بيش ا
و  ،ده از كاهش ارزش پول ديگر ممكن نبودبود.(طبق پيمان رشد ثبات اروپا): استفا

  ي تبديل شده بود.راي ايجاد رقابت و عدم توازن خارجمزد به تنها متغير قابل تنظيم ب
از قروض شدن بيش از حد و حداقل در آغاقتصادي از طريق م در عمل اتحاديه پولي و

تماال اثر خود را از با كاهش ارزش يورو در برابر دالر قابل اجرا بود. اين اقدام موقتي اح
از  2000ي اول دست داد، و اوضاع با اتخاذ سياست انجماد مزدها در آلمان طي دهه

مسير خود خارج شد، اقدامي كه سهم آلمان را در بازار اروپا افزايش داد. گرچه 
ي يورو به طور كلي با ساير نقاط جهان در توازن قرار داشت، اما شكاف بين منطقه

هاي در نتيجه نرخ ، وتر شدهلمان و كسري غالب كشورها در اروپا عميقمازاد تجاري آ
  ي يورو درست با آغاز رواج آن از هم فاصله گرفت.در داخل منطقه رشد
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اين روند گسيختگي و  ،جاي تعجبي ندارد كه اين وضع در اروپا قابل دوام نبود. بحران 
روپاي نئوليبرال را آشكار او تنش ذاتي در  ،احتكار مالي را به شدت تسريع كرد

، هلند و ، آلماني يورو را تعميق بخشيد. از يك سوبندي منطقهقطب ،. بحرانساخت
-ها در حالت معتدلي باقي ميبردند و كسري مالي آناتريش از مازاد تجاري سود مي

، يونان و اسپانيا را ) كه پرتقال، ايتالياPIGSماند. از سوي ديگر كشورهاي مشهور به (
ي جداگانه است) در وضعيت معكوس قرار ااي مسالهگيرد(ايرلند تا اندازهدر بر مي
كسري تراز بازرگاني باال و كسري مالي بيش از حد متوسط و به سرعت در با داشتند: 

ق يتعمهاي مالي در همه جا حال افزايش. گرچه بحران اقتصادي به افزايش كسري
  ا بسيار كمتر بود.، اما در كشورهاي گروه اول اروپگشت

جويانه را تشديد كرد كه به هاي صرفهحركت به سوي سياست ،هابحران قرض دولت
آمد و هنگام تثبيت بحران هر حال يك سياست نئوليبرالي تنظيم به شمار مي

ريزي شده بود. احتكار عليه يونان و بعد ايرلند و اقتصادي يك واكنش سياسي برنامه
ها در هنگام ن شد كه هيچ اقدام منظمي براي تنظيم بانكپرتقال به اين علت ممك

نهاد سازوكار تثبيت مالي "ي ها به وسيلهبحران اتخاذ نشد. مديريت براي كل قرض
و همواره با  ،در سطح اروپا محدود باقي ماند "نهاد تسهيل تثبيت مالي اروپا"و  "اروپا

ي بسيار پايين ها با نرخ بهرهنكهاي مركزي با قرض به باگرفت. بانكتاخير انجام مي
-ي خود با نرخها به نوبهپولي كه بانك ، مهمات تهيه كرده بودند.خود براي اين احتكار

  ها وام داده بودند و تفاوت را با سهولت به  جيب زده بودند.ي باال به دولتهاي بهره
دولتي  هاي خصوصي بحران مالي به بخشهاي دولتي از قرضبا سبقت گرفتن قرض

هاي مالي قرار ي سرمايههسلطسرايت كرد. كمك به كشورهاي پيراموني اروپا كه تحت 
(كه در آلمان، فرانسه و بريتانيا قرار بود هاي اروپايي داشتند در واقع كمك به بانك

ها را رو اند) كه بخش اعظم اين قرضهاي امريكايي نيز با اين چالش روبهدارد، بانك
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اللي به نفع حركت سريع به داحتكاري معموال به عنوان است ي. حملهكردندتامين مي
كشي شديد است، مثل مورد يونان و كشورهاي اسپانيا و پرتقال. ضتي رياطرف برنامه

تواند به ركودي ديگري منجر شود. از جمله در اين استراتژي بي معناست چون مي
هاي آن را در درون وپاي غربي زيانآلمان كه صادرات آن به بازارهاي جديد خارج از ار

  كند.نمي بازارهاي اروپايي جبران
كسب و كار "هاي اروپايي و كميسيون اروپا يك هدف مهم دارند: بازگشت به دولت
اقتصاد در اسرع وقت. اما اين هدف دست نيافتني است. دقيقا به اين سبب كه  "عادي

كردند با ادغام اروپايي كمك مي تمام امكاناتي كه به مديريت تضادهاي شكل معيوب
 ،مقروض شدن كشورهاي پيراموني و عدم توازن تجاري در درون اروپا به علت بحران

غيرقابل استفاده شده بود. اين عناصر از تحليل وضعيت اقتصادي كنوني اكنون به طور 
ي هاگيريجهت ها وبينيشها به پيوسيع مورد پذيرش قرار دارد، هر چند اين تحليل
يورو يا  يشود: از هم پاشيدن منطقهكامال متقابل به خصوص از سوي چپ منجر مي

   ي سياسي كل اروپا.انحالل برنامه
  

  تجديدبناي اروپا
ي نيازهاي اجتماعي باشد. هدف اصلي هر بديل چپ براي اروپا بايد تامين بهينه
بيرون رفتن از بحران  داري بنابراين نقطه آغاز توزيع ثروت است. از نقطه نظر سرمايه

پذير است. در برقراري مجدد سودآوري از طريق فشار اضافي بر مزدها و اشتغال امكان
سهم مزد بود كه در  گيرد. اين سقوطاما اين ديدگاه علل اصلي بحران را در نظر نمي

ها را و ضد اصالحات مالي نئوليبرالي كسري ،كردميهاي مالي نقش ايفا ايجاد حباب
  قبل از انفجار بحران تعميق بخشيد.  حتي
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پيروز  ،ع درآمديي سياسي براي چپ ساده است: ما بدون تغيير راديكال در توزمعادله
. قطعا رشد شودش قبل از رشد اقتصادي مطرح ميس. اين پرمشوياز بحران خارج نمي

، گرچه تر بيانجامدتر يا مزدهاي بيشتواند به اشتغال بيشباالتر به خودي خود مي
بايد از نقطه نظر زيست محيطي مورد ارزيابي قرار  ،چنين استراتژي وابسته به رشد

توانيم بر رشد تكيه كنيم اگر كه با توزيع به طور فزاينده گيرد. به هر حال ما نمي
  .رو باشيمروبهنابرابر درآمد 

زايش پرداخت بنابراين ما بايد نابرابري را در هر دو جهت تحت فشار قرار دهيم: با اف
ي سه ثلث تبعيت براي كارگران و با اصالح مالياتي. باال بردن سهم مزد بايد از قاعده

ث براي مزدهاي اجتماعي(رفاهي) و يك يك ثلث براي مزدهاي مستقيم، يك ثلكند: 
ثلث براي ايجاد مشاغل با كاهش ساعات كار. اين افزايش مزدها بايد به ضرر 

هادار باشد كه نه توجيه اقتصادي دارند و نه منفعت درآمدهاي ناشي از اوراق ب
اجتماعي. كسري مالي بايد به تدريج كاهش يابد نه با حذف اقالم رفاهي، بلكه به 

ي اقالم مالي ها را در زمرهتمام اشكال درآمد(يعني آن يي تامين مالي دوبارهوسيله
ي هاي بالواسطههزينهشوند. دولتي قرار دهيم)، كه به تدريج از ماليات معاف مي

ها به طور عمده لغو بحران بايد به دوش مسئوالن آن منتقل شود: به اين معنا كه قرض
  ها ملي و اجتماعي شوند.شود و بانك

ترين مشكالت نئوليبراليسم و نظام بيكاري عدم امنيت شغلي نيز دو تا از جدي
كند، تر ميا وخيمت رد. بحران هر دوي اين مشكالنشوداري محسوب ميسرمايه

كند. هاي را بدتر ميجويانه شرايط زندگي فقيرترين اليههاي صرفههنگامي كه برنامه
حلي در نظر اهاين جا مجددا بازگشت به يك رژيم رشد فرضي جديد نبايد به عنوان ر

نظر گرفت كه ممكن  در تر. بايدتر براي ايجاد مشاغل بيشتوليد بيش -گرفته شود
اين روند اتفاق بيافتد. آن چه كه الزم است تغيير كلي ديدگاه به  است كه عكس
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عزيمت خود قرار دهد. چه از طريق كاهش طريقي كه ايجاد مشاغل سودمند را نقطه
زمان كار در بخش خصوصي و چه با ايجاد مشاغل دولتي، هدف بايد پاسخ به نيازهاي 

هم  بايد شكل كاال. چنين ديدگاهيباشد؛ نه الزاما به  "ثروت واقعي"اجتماعي و ايجاد 
: اولويت باشدخوان هاي زيست محيطي همظر اقتصادي منسجم و هم با نگرانياز ن

ي راديكال جهت براي وقت آزاد و اشتغال سودمند دو عنصر اساسي براي هر برنامه
  مبارزه عليه تغيير آب و هوا و حفظ محيط زيست است.

رستي براي پاسخ سوسياليستي به بحران مبتني ي توزيع درآمد نقطه عزيمت دالهسم
. "پردازيمها را نميي بحران آنما هزينه"است:  -اما كامال درست-بر يك اصل ساده

ندارد، بلكه با دفاع از مزد و اشتغال و  "مزد كينزي"چنين ديدگاهي ربطي به محرك 
ه نيست. مصالح ها موضوع مورددارد، كه هيچ يك از آن پيوندكارگران  حقوق اجتماعي

كند: كنترل بر يك استراتژي سوسياليستي مفهوم مكمل كنترل را برجسته مي
داران و ها) از سوي سرمايهچگونگي استفاده از سود(سهم اوراق بهادار در برابر شغل

ها يا تامين مالي خدمات اجتماعي). ها(كمك به بانككنترل بر استفاده از ماليات
خود امكان اتهام مالكيت خصوصي بر وسايل توليد را فراهم  يوبهنچنين ديدگاهي به 

  دهد.ي اروپايي را مورد خطاب قرار ميداري تودهكند و اين پيام اساسي ضدسرمايهمي
اري بر سر يك دسرمايهدبين نيروهاي ض در"گويد:همان طور كه اوزلم اوناران مي

  فق شكل گرفته است:محور توا 4استراتژي عليه بحران در سراسر اروپا حول 
  هاي اجتماعيجويانه و حذف تمام بودجههاي صرفهمقاوم عليه سياست )1
  هابر سرمايه يك نظام بازتوزيعي مالياتي مترقي و راديكال و كنترل )2
  هاسوسياليزه كردن و كنترل دموكراتيك بر بانك-) ملي كردن3
  )1.("هاآن ها تحت كنترل دموكراتيك و عدم پرداخت) نظارت بر قرض4
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  ؟وبيرون رفتن از يور
ي يورو يك متغير هاي ملي در منطقهغام پولبه طور قطع اين درست است كه اد

 هادر آن ي اساسي يعني نرخ ارز را از بين برده است. كشورهايي كهتنظيم كننده
اي جز منجمد كردن مزدها و ها كاهش يافته است چارهقدرت رقابتي از حيث قيمت

روج از خ"ند. اما سناريويقروض شدن بيش از حد نداربه م حملهاي مالي يا هرياضت
  ي خطاآميز است.از لحاظ اقتصادي ناپيگير و از لحاظ سياسي محاسبه "يورو

ها در كشورهاي پيراموني حل مشكل قرض دولتبه معناي  ،تحاد پولي يوروخروج از ا
بالفاصله با  ،ر سكونت ندارندكه در آن كشورا اروپا نيست، بلكه صرفا قرض كساني 

 ،دهد. بازگشت به پول ملي مستقيماتوجه به ميزان ارزش پول جديد افزايش مي
سازد . به هر پذير ميكشورها را با يك كسري بزرگ خارجي و در مقابل احتكار آسيب

  ي اول بايد بازسازي شود.ها در درجهال قرضح
بخشد، حداقل در تري ميتي بيشبه صادرات كشور قدرت رقاب ،كاهش ارزش پول

حل غيرهمكارانه مقابل كشورهايي كه ارزش پول خود را پايين نياوردند. اين يك راه
كند سهم اش سعي مييك كشور در مقابل شركاي تجاري ،ي آنكه به وسيله تاس

اين روش با افزايش قيمت واردات موجب تورم  ،تر كند. به عالوهخود را در بازار بيش
كند. ژاك سايپر ود كه تا حدي منافع ناشي از قدرت رقابتي خود را خنثي ميشمي

كند معتقد است ي يورو دفاع مييك اقتصاددان فرانسوي كه از خروج فرانسه از منطقه
شود كه هر سال يا هر هيجده ماه براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز سبب مي"كه تورم 

شدن به يك ). اين به معناي گرفتار 2("شودواقعي مجبور به پايين آوردن ارزش پول 
كاهش ارزش پول خواهد بود. در عين حال قدرت رقابتي كشور –سيكل معيوب تورم 
ري، نوآوري، تخصص صنعتي و غيره. گي دارد: افزايش بارآوري بستگبه عوامل بسيار دي
كاري نرخ پول براي تضمين قدرت رقابتي كافي است توهمي بيش اين نظر كه دست
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). در مورد اين 3("پيمان يورو"براي است يست، و در ضمن يك اصل متعارف بنيادين
كشي و در نهايت بدتر شدن وضعيت كارگران كه كاهش ارزش پول به افزايش رياضت

  اي وجود ندارد.ي اندك يا اصوال هيچ تجربهنيانجامد تجربه
، به رط خودشي بديل رشد به عنوان پيشيك توزيع متفاوت درآمد و يك شيوه

تواند از طريق ي نيروهاي اجتماعي نياز دارد: اين امر نميتغييرات عميق در رابطه
ه عزيمت، معادل قبول كاهش ارزش پول به عنوان نقط ،كاهش ارزش پول به دست آيد

ولويت بين تحول اجتماعي و نرخ ارز را  وارونه كنيم. اين اشتباهي اين امر است كه ا
پول جديد بايد در "كند كه ي خود تاكيد مياست. سايپر در مقالهالعاده خطرناك فوق

ها و نهادهاي كالن اقتصادي دريافته شود... اگر قرار باشد كه متن تغييرات در سياست
ي اين تغييرات اصالح مزد، تدوام نظام ). او در زمره4("به تمام نتايج مطلوب بيانجامد

ها و بانك فرانسه و كنترل دولتي بر بانك ياجتماعي، كنترل شديد سرمايه، مصادره
ي سياسي براي ها بايد قبل از هر برنامهبرد. اما اين اقدامهاي بيمه را نام ميشركت

  ي يورو اتخاذ شود.ترك منطقه
ي يورو مرتكب اشتباه از منطقه براي خروجدر واقع مديريت تحول اجتماعي 

دهد. تمام اقدامات احتكاري قرار مي و خود را در معرض ،شوداستراتژيك بزرگي مي
هاي راست افراطي احتمال اين خطر سياسي زياد است كه اين عمل به برنامه

محورهاي ترين ايي يورو يكي از پايهبخشد. در فرانسه خروج از منطقهمشروعيت مي
-يك منطق ناسيونال ،رود. استراتژي خروجي ملي(لوپن) به شمار مياي جبههبرنامه
و گفتمان ادغام اروپايي را  يگانگانبحضور كه  منطقي كندياليستي را يادآوري ميسوس

  كند.ه عنوان علت نهايي تمام مصائب اقتصادي و اجتماعي معرفي ميب
ن قوا را در اروپا به نفع ازاين درست است كه جهاني شدن و ادغام نئوليبرالي تو 

ت، اين خطايي بنيادي خواهد بود كه اما اين تنها عامل نيس ،سرمايه تغيير داده است
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خواهد خود به نفع كارگران بهبود ي يورو توازن قوا را خودبهبگوييم خروج از منطقه
بريتانيا را از اتحاد پولي اروپا  ،ي انگليس توجه كنيم. پونديد. كافي است به نمونهبخش

 كشيه رياضتانگليس را در مقابل برنامي يورو جدا كرده است؛ اما مردم و منطقه
  رود.هاي آن در اروپا به شمار ميترين نمونهكه يكي از خشن مصون نگه نداشته است
كنند: اين اقدام، اقدامي فوري ح ميرهاي ديگري را مطاستدالل ،مدافعان خروج از يورو

ي اروپايي امري است دشوار. و نسبتا ساده است، در حالي كه استراتژي بازسازي برنامه
از شرط گسست كه بر پيش گيردالل امكان يك استراتژي ملي را ناديده مياين استد

  هم زمان در تمام كشورهاي اروپايي استوار نيست.نئوليبراليسم 
  
  گستريدامنو نئوليبراليسم   از در دفاع از يك استراتژي گسست

 رهرسد اختالف بر سر يك ماجراجويي مخاطگونه كه غالبا گفته شده به نظر ميهمان 
ي شهري اروپايي است كه مبارزهيز در مورد خروج از يورو و يك هماهنگي آرمانآم

ها بيرون آمدن از سازد. مساله سياسي اصلي براي سوسياليستر طنين ميكارگران را پ
هاست. هدف يك ها و وسيلهاين گزينش اشتباه است. در اين جا تمايز اصلي بين هدف

ن يك زندگي شايسته در تمام ابعاد آن براي تمامي ي تحول اجتماعي تضميبرنامه
). اين هدف با تغيير 5اشتغال، سالمت، بازنشستگي، مسكن و غيره( -شهروندان است

آيد. اما پيشرفت در توزيع اوليه درآمد بين سود و مزد و با اصالح مالياتي به دست مي
جتماعي امتيازها و ها متضمن پرسش در مورد منافع مسلط ادر مبارزه براي اين هدف

پيوندند. اما مقاومت هاست. اين تقابل مقدمتا در چارچوب ملي به وقوع ميقدرت آن
  رود.جويانه ممكن از چارچوب ملي فراتر ميطبقات مسلط و اقدامات تالفي
هاي مترقي است كه از خصلت حلبر مشروعيت راه تنها استراتژي قابل دوام تكيه

هاي نئوليبرالي در نهايت بر تالش شود. تمام توصيهيجه ميها نتكامال همكارانه آن
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هاي اجتماعي، كاهش براي رقابت متكي است، نظير كاهش مزدها، حذف كمك
تري از بازار. چون سطح رشد در اروپا در ها براي به دست آوردن سهم بيشماليات
براي هر كشور  اي كه با بحران آغاز شده است ضعيف باقي خواهد ماند، تنها راهدوره

ايجاد مشاغلي است كه قدرت رقابتي آن را در برابر كشورهاي همسايه افزايش دهد. به 
خصوص از زماني كه بخش اعظم تجارت كشورهاي اروپايي در درون خود اروپا انجام 

ي جهان صادق شود. اين مساله حتي براي آلمان به عنوان دومين كشور صادركنندهمي
حل تواند صرفا به كشورهاي در حال رشد متكي باشد. راهاست: اين كشور نمي

نئوليبرالي براي بيرون آمدن از بحران اساسا غيرهمكارانه است؛ شما صرفا بر عليه 
ي ادغام توانيد برنده شويد، و اين دليل نهايي براي تعميق بحران در برنامهديگران مي

  اروپايي است.
-حلهمكاري استوار اند: و در صورتي كه اين راه هاي مترقي برحلاهاما برخالف اين، ر

شود. به تري از كشورها عموميت پيدا كنند موثرتر عمل ميها در بين تعداد وسيع
هايي بر عنوان نمونه اگر تمام كشورهاي اروپايي زمان كار را كاهش دهند و ماليات

اگر كه همين  شوددرآمد سرمايه وضع كنند، چنين هماهنگي مانع از اثرات منفي مي
سياست در يك كشور اتخاذ شود. بنابراين يك حكومت چپ راديكال موظف است 

  راتژي معطوف به گسترش آتخاذ كند:تاس
  ، به عنون نمونه ماليات بر معامالت مالي؛ "خوب"اجراي يك جانبه اقدامات  )1
 هاي مشترك براي حفاظت نظير كنترل سرمايه؛برنامه )2

خطر سياسي گسست از مقررات پذيرش هاي راديكال و اجراي سياست )3
 كه مورد امري ،گيرندوب ملي انجام ميچارچاتحاديه اروپا كه در آغاز در 

 ؛ ن حال مورد چالشو در عيش است پذير
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از  و پذيرش آناصالح مقررات در سطح اروپايي گسترش طرح پيشنهاد  )4
به عنوان مثال نمونه گسترش ماليات اروپايي بر  هاي عضو،سوي دولت

 معامالت مالي و غيره؛

به همين  ،هاي اروپاييبحران سياسي اتحاديه اروپا و ساير دولتتوجه به  )5
توان كنار ي يورو همچون گزينشي ممكن را نميتهديد خروج از منطقه تعل

 گذاشت.

شرط اجراي يك پيش "اروپاي خوب"رد كه ايجاد يك پذياين طرح استراتژيك مي
 با در صورت لزومبايد جويانه قدامات تالفيمقابل اسياست خوب نيست. در 

يازند. اما اين دست مي به آن هاي حفاظتيكه سياستآن را خنثي كرد  ضداقداماتي
از  كه استراتژي به معناي معمول كلمه استراتژي حمايتي نيست: اين سياست حمايتي

منافع  شود و نه ازاز مردم ناشي مي ،كندفاع ميه براي تحول اجتماعي ديك تجرب
داران. بنابراين اين يك در رقابت با ساير سرمايه ،داران يك كشور معينسرمايه

شود كه منطق آن از بين رفتن آن بعد محسوب مي "سياست حمايتي براي گسترش"
  در سراسر اروپاست. "اقدامات خوب"از عموميت يافتن 

درستي و مشروعيت  تر بر، بلكه بيشرات اروپايي بر اصول استوار نيستگسست از مقر
كه با منافع اكثريت منطبق است و به طور مساوي به كشورهاي استوار است اقداماتي 

تواند بر صرفا مي ،شود. پس اين چالش استراتژيك براي تغييرهمسايه پيشنهاد مي
باشد، و موجب ايجاد مناسباتي از نيرو  تكا داشتهبسيج اجتماعي در ساير كشورها ا

هاي ي اخير در مورد برنامهگذارد. تجربهادهاي اتحاديه اروپا اثر ميشود كه بر نهمي
دهد نجات نئوليبرالي كه توسط بانك مركزي و كميسيون اروپا به اجرا درآمد نشان مي

  پذير است.هاي اروپايي به خوبي امكانيمانهاي پكه دور زدن تعدادي از طرح
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ي يورو يك پيش شرط الزم ز منطقهخروج ا ،از نئوليبراليسم براي استراتژي گسست
بايد به آن  "ي آخرمرحله"تر سالحي است كه در ي يورو بيشنيست. خروج از منطقه

ور را نبر دو نكته استوار است كه فضاي واقعي براي ما دست يازيد. گسست بالواسطه
  ها.ها و بازسازي قرضكند: ملي كردن بانكايجاد مي

داران است: كشور ع سرمايهوارد كردن آسيب به منافنايي توا از حمايت ،اولين نكته
يا  ،ي خارجي را ملي كندهاي خود را بازسازي كند، سرمايهتواند قرضمبتكر مي

هاي مشابه. حتي در مورد كشورهاي كوچك با توجه به درهم تهديد به انجام آن و گام
اري يبس .الحظه استواكنش قابل م ظرفيتيا پرتقال  تنيدگي اقتصادها نظير يونان

ي اصلي حمايت در قوط كامال برابر نيست. اما نكتهتوانند بازنده شوند، اين سمي
ها و استراتژي شود. بين اين روشي اقداماتي است كه انجام ميخصلت همكارانه
گرايي كه در سطح يك كشور منفرد در تالش براي موفق شدن عليه كالسيك حمايت

  ت عميقي وجود دارد.رد تفاوگيميانجام رقباي خود 
تري از تعداد وسيع در ر عمومي ووكامال برعكس تمام اقدامات پيشرو هنگامي كه به ط

يتا بر نها از نئوليبراليسم استراتژي گسستموثرتر خواهد بود. اين  ،كشورها انجام بگيرد
كنيم ميي خود را اعمال سرمايه اراده برماليات  بستن گفتمان زير مبتني است: ما در

گيريم. گسترش اين اقدمات به و اقدامات حمايتي الزم جهت انجام آن را پيش مي
كنيم. اين امر به كشورهاي ديگر اروپا وابسته است كه تمامي اروپا را پيشنهاد مي

جاي اين كه كشورهاي ديگر را به عنوان  به ،گسست با اروپاي واقعا موجود آغاز شود
 يمساله كنند. بايد در نظر داشته باشيم كهعمل مي كشورهايي ببينيم بر ضد ما

مجدد اروپاي مطرح  ي براي بنايبين گسست با يك اروپاي نئوليبرال و برنامه يرابطه
  است.
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  برنامه و مناسبات بين نيروها
ها باشد از توانايي كافي داري در حاشيهاي كه هدف آن صرفا نظام سرمايهبرنامه

تواند ايجاد كند. برعكس، يك ديدگاه ي الزم را نيز نميزهبرخوردار نيست و انگي
چون يك بخش نيست. آن چه كه همراديكال نيز به علت كثرت وظايف موجود الهام

تعيين ميزان مطلوب راديكاليسم در شرايط موجود  ،سوسياليست به آن نياز داريم
يست: چنين ابزار فني ن دي برايهيتم كه غالبا مطرح شده است. شكل آن چنان

ها به خوبي پيشرفت كرده است. اما هايي اساسي است و بسياري از اين ظرفيتظرفيت
ناپذير بين منافع تواند از برخورد سياسي اجتناباي نميمندانههيچ اقدام هوش

  اجتماعي متخاصم پرهيز كند.
هاي مدن كامل تا تنظيستراتژيك اقدامات ممكن از ملي كرها طيف ادر رابطه با بانك
كند. همين طور كننده از طريق ايجاد نهادهاي مالي دولتي نوسان ميكمابيش محدود

تواند معلق شود، به كلي حذف شود، دوباره مورد مذاكره قرار قرض دولتي هم مي
ها و شماري انجام گيرد. ملي كردن بانكهاي بيتواند به راهها ميگيرد. و تمام اين

هايي هستند مشروع و از نظر اقتصادي هر دو اقدام لتيهاي دوعدم پرداخت قرض
رسد كه با توجه به توازن قواي موجود دور از دسترس باشد. ممكن. اما به نظر مي

ي راديكاليسم در استراتژي گسست از نئوليبراليسم كه بحث اساسي اين جاست: درجه
كه در اين  هاي سياسي باشد كدام است؟ واضح استقادر به بسيج كارگران و جنبش

مورد اقتصاددانان نبايد تصميم بگيرند. به همين علت است كه به جاي پيشنهاد 
پرسش در مورد ي كاملي از برنامه و اقدامات اقتصادي، تاكيد در اين جا بايد مجموعه

  ها و برجسته كردن سه جزء اساسي براي پاسخ يك چپ راديكال به بحران باشد:روش
  درآمد تغييري راديكال در توزيع )1
 ي زمان كاركاهش قابل مالحظه )2
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  شود.آغاز مي "واقعا موجود"ي داري كه با اروپاان سرمايههگسست از نظم ج  ) 3
داري يا بين به تقابل بين ضدليبرال و ضدسرمايه -نبايد و -توانداين بحث نمي

ش اروپاگرايي و مترقي خالصه شود. اين تمايز ظاهرا معنايي دارد كه به گسست از بخ
كه ما سفر طوالني را  داري بستگي دارد. اما اين تنش نبايد مانع شودمالي يا سرمايه

كه به  "ي مشتركبرنامه"ها از منظر چپ. برد اين بحثبا پيش ،آغاز كنيم با هم ديگر
داري تواند بر تحميل اراده قوا بر كاركرد سرمايهمي ،اين شكل در اين جا ارائه شد

راليسم بيل ديكال و سوسيالار واقع خط فاصلي است بين چپ رمتكي باشد. و اين د
نيروهاي سياسي چپ مركز. امروزه اولويت براي چپ راديكال بناي يك افق مشترك 

   به عنوان بنياد يك انترناسيونال واقعي. است اروپايي
  

  ها:يادداشت
داري: پاسخي به كوستاس يهالمللي به سوي يك اروپاي ضد سرماي گذار بينيك برنامه"اوزلم اناران،  -1

   .2011، 435س، انترنانشنال ويوپونت، آن الين، اسالپاويت
 .2011آوريل  6 "ي يورو خارج شدبايد از حوزه"ژاك ساپير  -2

- خواستي بود كه از طريق دولت آلمان و فرانسه مطرح شد، دولتدر 2011در سال  "پيمان براي يورو" -3

جويي) و قدرت رقابتي از ود وضعيت مالي(از طريق صرفههاي عضو يك تعهد سياسي مشخص براي بهب
. مراجعه دپذيرفتنهاي كار به عنوان شرطي براي افزايش بودجه و ثبات مالي را ميهزينه طريق كاهش

 10اكونوميست،  "تواند اروپا را متحد نگه دارد؟آيا آنجال مركل مي :يورو و اتحاديه اروپا"كنيد به 
 .2011مارس، 

 .2ه منبع شمار -4

داري ناب، ك سرمايهي"نوان ي من تحت عتر در همين راستا مراجعه كنيد به مقالهبراي تحليل بيش -5
ها و يدو سانتوس و ديگران. سوسياليستفدر را "داري سميسرمايه"، و مقاله 2008. 2لوزان نشر پاز
، 2011، 9ون شماره در نشريه كنترتا "فاز جديد بحران"ي ؛ و مقاله2009داران، لندن ركود سرمايه

  .2011، سال 432يوپونت آن الين انترناشيونال و "اروپايي براي چپيك استراتژي "
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 يونان: خروج از اروپا؟
  *آندروس پايياتسوس

 برگردان: سياوش محمودي 

  گفتار مترجمپيش

روز بحران زمان با بهم سازي رسيده است. اين بحران كهها در اروپا به مرز سرنوشتبحران بدهي
المللي را تحت شعاع خود قرار داد و كليه بين تمام بازارهاي 2008و  2007هاي اقتصادي در سال

اي نمايان ساخت. ويژه   هاي اقتصادي و اجتماعي را در نورديد، ابعاد خود را در اروپا به اشكالعرصه
ها نمايان ساخت، حران بدهيورشكستگي مالي بسياري از اقتصادهاي حوزه اروپا كه خود را به شكل ب

گيرانه، به نجات سيستم پيش هايريزي اروپايي را واداشت تا با طرحبسياري از مؤسسات مالي و برنامه
هاي هاي حوزه اروپايي اقدام كنند. در همين رابطه بحثبانكي در سطح اروپا و متعاقب آن نجات دولت

پردازان چپ در جريان است تا با نشان و چه نظريه سيستم پردازانميان نظريه چه در متفاوتي داغ و
  هاي برون رفت از آن را مورد بررسي قرار دهند.دادن عمق و ابعاد بحران، راه

چه به روند تحوالت در سه سال اخير در اروپا نگاهي بياندازيم، يونان، از جمله كشورهايي است چنان
نده اين بحران قرار گرفته و تأثيرات مخرب آن را كه بيش و قبل از همه مورد اصابت ضربات ويران كن

ها گذرد، ويران شدن اقتصاد داخلي و متعاقب آن نابودي زندگي ميليونمي هر روز كه كند. تجربه مي
سياسي و اجتماعي -جايي كه روند تحوالت اقتصاديشود. از آنانسان در اين كشور به وضوح عيان مي

ها در ز تأثيرات گلوباليزاسيون و بحران اقتصادي و به ويژه بحران بدهيدر يونان نمونه بارز و روشني ا
نماي اي برخوردار است. اين روند بحراني در يونان آيينه تماماروپا است، بررسي آن از اهميت ويژه

  تحوالتي است كه متعاقب آن در ايتاليا، اسپانيا، پرتقال و... اتفاق خواهد افتاد.
تن، پرداختن به بحثي است كه نظرات بخشي از چپ در يونان را در خود هدف اصلي ترجمه اين م

پردازد كه جنبش كارگري و نيروهاي چپ با اي ميمستتر دارد. براي اين كه به نكات اساسي و كليدي
آن دست به گريبانند. ترجمه اين متن به هيچ وجه تبليغ و يا دفاع از نظراتي نيست كه در اين جزوه 

پردازد. با اميد به اين ها و نظراتي است كه به مسائل جامعه يونان مي، بلكه انتقال بحثبيان شده است
   هاي مطرح در نيروهاي چپ يونان را بازتاب داد.كه در آينده نزديك بتوان زواياي ديگري از بحث
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2012 پيشگفتار چاپ آلماني از ساشا استانيسيچ در آپريل   

در امريكا آغاز شد، يونان را نيز در  2008 و 2007 هاير سالد  اي كهبحران اقتصادي
هاي خود يك دپرسيون عميق اقتصادي فرو برد. دولت يونان ديگر نتوانست بدهكاري

در يك برنامه  دو بسته به اصطالح نجات اقتصادي را بايستيپرداخت كند و ميرا 
-تصادي در سالرسمي در چارچوب ورشكستگي دولت به انجام برساند. توان اق

  8 تا  4.5  كاهش اين  به  2012 كاهش پيدا كرد و براي درصد 11.3 ،2011 و 2010 هاي

  درصد نيز افروده خواهد شد.

تروئيكا (هيئت كارشناسان و بازرسان اتحاديه   هاي ديكته شدهبر اساس برنامه
اين  بر اساسيك برنامه راديكال فقيرسازي عليه مردم يونان طراحي شده است.  1اروپا)

ها در رژيم و طبقه رهبري كننده، داري و عوامل بدهكاريطرح، عاملين بحران سرمايه
ها نيستند كه بايد جريمه اين بحران را پرداخت كنند، بلكه اين ها و كنسرنيعني بانك

بايستي تاوان اين غرامت را بپردازند. ها، طبقه كارگر و مردم ساده هستند كه ميتوده
تنها يك فالكت اجتماعي است. درآمدهاي حقوق بگيران عادي در سه سال نتيجه، 

گذشته تا پنجاه درصد نزول يافته، حداقل دستمزدها شديداً كاهش پيدا كرده، 
هايي كه تحت مالكيت دولت قرار داشتند، خصوصي شده و قراردادها بر سر شركت

توانند فرزندان ا ديگر نميههاي كاركنان پرداخت نشد. خانوادهمزدها قطع شد و حقوق
خويش را سير كنند و مجبورند كه فرزندان خويش را براي اين كه از گرسنگي رهايي 

دهات (محل نگهداري) كودكان بفرستند. ميزان خودكشي شديداً  )SOSيابند، به (
ديميتري كريستوالس بازنشسته كه دست به خودكشي   2012 افزايش يافت. در آوريل

- به دليل اين كه پيري زودرس به من اجازه يك عكس« نويسد:اش مياحافظيزد، در نامه خد

كرد من پشت سر او قرار دهد (با اين حال اگر يك يوناني ديگر كالشينكف بلند ميالعمل پويا را نمي
بينيم، به جز پايان دادن افتخارآميز به زندگي خود، كه ي ديگري براي خودم نميگرفتم) هيچ چارهمي

  ».هاي آشغال را حفاري كنممجبور نباشم كه براي ادامه زندگي سطلديگر 
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كنند، فقط به اين خاطر هايي هستند كه خود را آگاهانه به ويروس ايدز مبتال ميانسان
هاي خانماني در خيابانكه تأمينات اجتماعي بهتر و دائمي به دست آورند. فقر و بي

چه وردن غذا و مايحتاج زندگي از ميان آنآتن گرسنگان را به مبارزه براي به دست آ
 ريزند، كشانده است. در اين ميان كليساي ارتودوكسها ميدانكه ثروتمندان در زباله

  كند. يونان قدم در راه بربريت نهاده است.هزار نفر را روزانه با سوپ تغذيه مي 250

-تي را در پيش گرفتهاما با تمام اين احوال، طبقه كارگر و جوانان يوناني مقاومت سخ

، 2011 در تابستان »خشمگينان« اعتصاب عمومي در دو سال، جنبش  16 اند.
اي، اعتصاب، اشغال كارخانجات و محل كار و موسساتي مثل وزارت هاي تودهتظاهرات

-ها نمونهها و بليط اتوبوسبهداشت، و يك حركت براي بايكوت پرداخت آبونه اتوبان

تند. يونان به يك جامعه شورشي بدل شده است. براي اولين هايي از اين مقاومت هس
  بار بعد از سه دهه، شرايط انقالبي در يك كشور اروپايي در حال شكل گيري است.

شد. اگر جنبش كارگري مصمم با قدرت در خيابان تعيين مي 2012 در واقع در فوريه
را سرنگون كرده و  توانست رژيماي وجود داشت، ميرهبري انقالبي و يك حزب توده

 3 و سيريزا  2KKE ا.ك.ك ترين احزاب چپقدرت آلترناتيو را ايجاد كند. بزرگ

 SYRIZA  درصد آراء را به خود  30 تا 2012 پرسي عمومي در آوريلدر يك همه
هاي دموكرات، انشعاب راستي از درصد چپ 15 اختصاص داده بودند. عالوه بر اين،

 توان به آن اضافه كرد. يك اتحاد چپ كه)، را ميSYNASPISMUSسيناسپيسموس (

چنين راه را براي ايجاد يك دولت توانست منجر به اكثريت پارلماني شده و هممي
  كارگري هموار سازد.

چپ در يونان سواالت مهمي را در پيش روي خود دارد كه بايد به آن پاسخ گويد. آيا 
تواند در داري نشان دهد؟ چه چيزي ميتواند راهي براي خروج از بحران سرمايهمي

- اي در چارچوب سيستم سرمايهشان قرار گيرد؟ يافتن چارهها و اهدافمركز خواسته
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داري اي تنها از راه سرنگوني و شكست شرايط سرمايهداري يا اين كه چنين چاره
تواند يپذير است؟ و چه نقشي را در رابطه با جامعه اروپا و ارزش پول آن يورو مامكان

هاي درون چپ يونان ايفا كند؟ به ويژه اين كه اين سوال آخر، نقش محوري در بحث
  ايفا كرده است.

بايستي بخش هاي برلين و بروكسل، در حقيقت يونان ميبا در نظر گرفتن خواسته
بزرگي از استقالل ملي خود را از دست بدهد به اين خاطر عضويت در اتحاد پولي به 

كند كه از استقالل سياست مخصوص ديوانگان براي يونان عمل ميشكل يك ژاكت 
كند، اين امر باعث آن شده است كه در ميان بخش بزرگي از مالي يونان جلوگيري مي

هاي يونان كه تعدادشان نيز در حال گسترش است، ايده خروج از يورو و بازگشت چپ
ه اين اميد كه به بخش )، گسترش يابد. بDrachme( به سياست پولي ملي، دراخما

بزرگي از استقالل ملي دست يابند و امكاني براي كاهش ارزش ارز خارجي براي 
گيرد تحرك اقتصادي براي اقتصاد ملي ايجاد شود. اين تصور از اين ايده سرچشمه مي

توان با پارامترهاي ديگر داري، تنها ميكه براي مقابله با بحران در سيستم سرمايه
  غلبه كرد. داريسرمايه

-) به جزئيات اين سواالت ميAndreas Payiatsosدر اين جزوه، آندرآس پايياتسوس (

) و سخنگوي اصلي Xekinima(  پردازد. پايياتسوس ناشر روزنامه ماركسيستي خكينيما
 سازمان سوسياليستي است كه حزب خواهر آلترناتيو سوسيالسيتي يحزب نامبرده

 )SAV( باشد.يته براي انترناسيونال كارگري مياست و بخش يوناني كم  

از اتحاديه اروپا و يا واحد پولي يورو نيست. نه  يونان  خكينيما مدافع درخواست خروج
كند و يا طرفدار داري اروپا پشتيباني ميبه خاطر اين كه از يورو يا اتحاديه سرمايه

عكس. استدالل ماندن كشور در پول واحد و اتحاد كشورها باشد، بلكه كامالً بر
داري هيچ چاره نجاتي براي يونان خكينيما بر اين استوار است كه در چارچوب سرمايه
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- وجود ندارد. چه در درون اتحاديه اروپا و چه خارج از آن. بر اساس اين استدالل پايه

اي استوار است تا بر دهد كه بر پيشنهادات انتقالياي را ارائه مياي، اين سازمان برنامه
ها، دولتي كردن داري متكي باشد: عدم بازپرداخت بدهكاريهاي غلبه بر سرمايههرا

هاي صنعتي كه تحت كنترل و رهبري دموكراتيك ترين بخشسيستم بانكي و مهم
ها را براي بازسازي گذاريترين سرمايهكنترل كارگري باشد تا بر اين اساس ضروري

-خكينيما چاره را در ايجاد يك اتحاد دولت رژيم كارگري.  اقتصاد فعال سازد، و بناي

كند كه داند و تأكيد ميانداز انترناسيوناليستي ميهاي سوسياليستي اروپايي از چشم
داري و چه بر اي وجود ندارد. چه بر پايه سرمايهبراي خروج از بحران هيچ راه ملي

  اساس سيستم سوسياليستي در يك كشور.

ا چنين ديدگاهي دقيق توضيح داده شود. دوباره به در اين جزوه سعي خواهد شد ت
اي پرداخته خواهد شد كه در حال حاضر در ميان چپ و جنبش هاي محوريبحث

اي در خود ها مسائل بسيار آموزندهشود. اين بحثكارگري يونان حول آن بحث مي
ي كه ها در كشورهاي ديگر نيز آموزنده است و حتي در آلمان، جايدارد كه براي چپ

نگرند و نيروهاي راست پوپوليست در آن مردم روز به روز به يورو به ديده ترديد مي
  كنند.تقاضاي بازگشت به دويچه مارك (واحد پولي سابق آلمان) را طرح مي

  
  مدخلي بر چاپ دوم

-اي ميخورد، تيتر آن است. چه رابطهاولين موضوعي كه در اين بروشور به چشم مي

ها و ها وجود داشته باشد؟ چرا. وقتي كه بحثو دراخما و انقالب و چپتواند بين يورو 
  اي روشن خواهد شد.اختالف نظرهاي درون چپ دنبال شود، چنين رابطه

آن چيزي كه در وحله اول بايد به آن توجه شود، بازگشت علني و روشن به انقالب 
رسيد، به شكل است. چيزي كه در دو سال پيش خيلي دور و رمانتيك به نظر مي
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رسد كه در مأل عام و به ناگهاني به موضوع روز بدل شد و خيلي هم طبيعي به نظر مي
طور گسترده در مورد آن به بحث پرداخته شود. در اين رابطه دو فاكتور مهم نقش 

از تونس آغاز شد و  2011 ها انقالبات عربي است كه در اوايلكنند. يكي از آنبازي مي
در كشورهاي ديگر عربي گسترش يافت. فاكتور دوم بحران اقتصادي باد   به سرعت

آغاز شد و هنوز  2007 ها و بازار مسكن آمريكا در سالجهاني بود كه انفجار آن از بنگاه
-رود. اين بحران سيستم بانكي را در بر گرفت و امروز فرم بحران بدهيهم به پيش مي

  ا را در خود فرو برده است.ها را به خود گرفته كه كشورهاي حوزه اروپ

اي از كشورها اي را در زنجيرهاين بحران هنوز به پايان نرسيده است و شرايط انفجاري
كند. اين بحران در واقع پايه اصلي انقالبات عربي نيز بود. در عين حال علت ايجاد مي

ا نيز شد كه با اشغال ميادين مراكز شهرهاي بزرگ خود ر "خشمگينان" اصلي جنبش
نشان داد كه از تونس و مصر سرمشق گرفته بودند و خود را به سرتاسر جهان گسترش 

بار و بحراني است كه امروز كشورهاي حوزه چنين پايه اصلي شرايط فالكتداد و هم
اي را فراهم ساخته اروپا را در بر گرفته و به ويژه در يونان موقعيت متناقض انفجاري

  است.

كنيم، از كاراكترهاي انقالبي دو سال گذشته در يونان تجربه ميهايي كه ما در پروسه
هاي محدود بعضي از انقالبيون، برخوردار است. در مورد اين مسئله نه فقط در حوزه

شود. تنها با در نظر گرفتن اين واقعيت بلكه در سطح كل جامعه به بحث پرداخته مي
كند كه در بيان مي 2011 اكتبر 20 كه آلكا پاپاريگا، رهبر حزب كمونيست يونان در

، خود نشان دهنده آن است كه پيشروي به اين »شرايط انقالبي فراهم نيست« يونان
  جهت آغاز شده است.
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پرداختن به  هاي انقالبي است.ما در يك دوره جديد قرار داريم، كه آبستن رويدادي
العاده مهم فوق هاي آيندههاي ما در سالها و بحثبراي جامعه، چپ  اين موضوع

  است.

ها موضوع حال چه ارتباطي بين اين شرايط با يورو و دراخما وجود دارد؟ اگر چپ
خروج از بحران را با مسئله ارزش پول مرتبط سازند، به اين معني كه گذشت از سد 
-يورو به دراخما را طرح كنند، بدون اين كه آن را به مسئله سرنگوني جامعه سرمايه

ها انگيزي، دچار اشتباهي خواهند شد كه چه چپزنند، به مقياس فاجعهداري پيوند ب
  و چه جامعه بابت آن بهاي گزافي را بايد پرداخت كنند.

گاه داري را در دستور كار خود قرار دهد، آناگر چپ موضوع سرنگوني سيستم سرمايه
ا راه نجات اي به عنوان تنههاي سوسياليستي، كارگران و انقالب تودهما به ضرورت

خواهيم پرداخت كه از طريق آن جامعه يونان از اين تنگنا خالصي خواهد يافت. 
اي تنگنايي كه يونان در آن گرفتار شده است. در چنين موردي، اما چه دليل موجه
 يبراي پرداختن به موضوع ارزش پول وجود خواهد داشت؟ اين بحث از چه مفهوم

واهد كرد تا پيشرفت كند و يا آن كه آن را برخوردار است؟ آيا به جنبش كمك خ
سياه يا " تواند باشد به جزدچار اغتشاش خواهد كرد؟ پاسخ به آن، همه چيز مي

  ."سفيد

  
  مدخلي بر چاپ اول

دارد، كه تا چه حدي خروج توجه همه را به خود مشغول مي تر اين سوالهر چه بيش
تصاد يونان و موضوع حمله به جنبش از يورو و اتحاديه اروپا، به مسئله بحران در اق

خواهد به اين موضوعات كارگري و مردم كشورمان پاسخ خواهد داد. اين بروشور مي
  پاسخ دهد.
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هاي خود ها بايد اين موضوع را به عنوان يك خواسته در برنامهاين كه آيا چپ
احد پولي و اء كنند؟ آيا خروج از اتحاديه اروپا واي اعطگنجانند و به آن ارزش ويژهب

ناپذير است؟ اگر چپ چنين روشي را در پيش بگيرد اين يورو خود به خود اجتناب
آموزيم كه در گيري چه تأثيري خواهد داشت؟ چه چيزي از تجربه آرژانتين ميموضع

گيرد؟ ما خواهان چه نوع قدرت دولتي هاي زيادي در مورد آن صورت مييونان بحث
گيري به ها قرار گيرد؟ آيا سرنگوني كامل و جهتچپ هستيم كه بايستي هدف مبارزه

اي چنين شرايط سوسياليستي ضروري است تا به راه چارهسوي قدرت كارگري و هم
- در چارچوب سرمايه "پيشرفته" ، يا رژيم"جبهه خلقي" دست يافت يا اين كه يك

به آن لي كه در اين اواخر خي EAM "جبهه آزاديبخش ملي" داري كافي است؟ و بحث
  ومي براي چنين سوالي دارد؟شود، چه مفهپرداخته مي

در ميان چپ همه چيز وجود دارد به جز يك گرايش يكسان در مورد اين سوال. 
تر شدن بحران چه در يونان و چه در كشورهاي حوزه اروپا، مطمئناً به دليل عميق

  تر خواهد شد.ديدگاه خروج از يورو قوي

كنيم كه تنها يك جواب به يك گرايش در درون چپ در اين نوشته ما سعي نمي
هايي از چپ هستند كه خروج از يورو و اتحاديه اروپا را به ضرورت بدهيم. بخش

ها نيز در اساس زنند. بخش ديگري از چپاجتماعي و سياسي سرنگوني پيوند مي
پيش ببرند و كنند كه خروج از يورو و اتحاديه اروپا را به خودشان را به اين محدود مي

براي يك بخش مهم از چپ كه طرفدار خروج  در ادامه ببيند كه چه پيش خواهد آمد.
از اتحاديه اروپا است، اين موضع به عنوان يك پرنسيب غير قابل بحث شناخته شده 

آيد. از حساب مي به "رفرميست" هاياست و هر كسي كه آن را نپذيرد، در زمره چپ
آيند كه ه عنوان برگ درخت انجير سيستم به حساب ميطرف آنان، اين جريانات ب

هيچ همكاري مشتركي با آنان مجاز نيست. ما قصد نداريم كه به اين اختالفات و 
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خواهيم به اين بپردازيم كه: اين كه ها بپردازيم. ما ميتأكيدهاي متفاوت در ميان چپ
اي پيشبرد كزي برنامهآيا اصوالً خروج از اتحاديه اروپا و يورو بايد يك موضوع مر

  ها باشد يا نه؟اهداف چپ

  
  پرسي عمومي، پاسخ ما نه خواهد بود!در صورت برگزاري همه

بحث درباره يورو، خروج از آن و بازگشت به دراخما، بعد از شكست مفتضحانه طرح 
 اكتبر  31  در روز پنجشنبه،   جورجيو پاپاندرئو پرسي عمومي كه توسطارجاع به همه

اعالم شد و بعد از تهديد وحشيانه مركل و سركوزي كه نمايندگان اروپايي   2012 
  اي به خود گرفت.ابعاد تازه ديگر را به دنبال خود داشتند،

از طرف بسياري از  اتحاديه اروپا هاي متعددپيمان پرسي عمومي دربارههمه درخواست
كنند، در به كلي رد ميپرسي را هايي كه اين همهاحزاب چپ در اروپا مطرح شد و آن

پرسي عمومي وحشت دارند. واقع نمايندگان طبقات حاكم هستند كه از نتايج همه
براساس اين طرح اكثريت قريب به اتفاق موارد، قراردادها و پيشنهادات قانوني كه 

ها بسته شود. پاپاندرئو به خاطر بايستي از طريق پارلمانشود، ميمربوط به يورو مي
  27  و  26  رداد جديد اعتبارهاي بانكي كه در نشست سران اروپا در تاريختصويب قرا

پرسي عمومي توسط كنفرانس سران اروپا تصويب شد، به رجوع به همه 2011 اكتبر
پاشي اروپا، كه بدون پرسي منفي باشد، پروسه از همشود. اگر نتايج اين همهتهديد مي

جا العاده سرعت خواهد گرفت. (در اينفوق رود، به شكلآن نيز به سوي فروپاشي مي
امكان توضيح آن كه اين روند چرا و چگونه اتفاق خواهد افتاد، را نداريم). نتيجه اعالم 
خبر رفراندوم توسط او يك ناآرامي در سطح جهان به وجود آورد، كه بازارهاي بورس 

ا كشيدند تا او به در تمام جهان مجدداً سقوط كرد، مركل و سركوزي گوش پاپاندرئو ر
  شكل نامنظمي دست به عقب نشيني بزند.
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چنان در اين چارچوب باقي ماند و ثابت كرد كه رفراندوم اما سوال در اين رابطه هم
احتمالي در مورد ماندن و يا خارج شدن از يورو و اتحاديه اروپا، تنها در سطح تئوري 

قعيت بدل شود. چپ، در صورتي تواند به وااي ميمطرح نيست بلكه تحت شرايط ويژه
العملي خواهد داشت؟ خكينيما داراي يك كه چنين شرايطي پيش آيد چه عكس

پرسي آن را موضع روشن در رابطه با اين مسئله بود و يك روز بعد از اعالم خبر همه
نه! صريح و با صداي بلند! سرنگون باد رژيم، "شان كه با تيترطرح كرد. در توضيح

، روشن كرد كه در صورت برگزاري رفراندوم در مورد يورو، "د اخراج گردد!تروئيكا باي
  ها به مردم، بايد دادن رأي منفي به آن باشد.پيشنهاد چپ

  
  "نه" داليل براي اين

پرسي چنين موضعي بر چه اساسي استوار است؟ پاپاندرئو اميدش را در يك همه
، بلكه به خاطر اين كه كرات حساس استوديد، چون يك دمعمومي در اين نمي

جويانه جنبش كارگري يونان العمل خشمگين و مبارزهسياست او كه باعث يك عكس
اي قرار گرفته بود. رژيم او در بست نااميدانهشده بود در يك بن 2010 از اوايل سال
آرائي كرده بود. حزبش به دليل پاشي بود. جامعه در مقابل او صفآستانه از هم
پاشي بود. در واقع رژيم پاپاندرئو مجبور شد كه از آن وني در حال از هماختالفات در

استقبال كند و بپذيرد. يك بخش از رهبران حزب، به اين واقعيت پي بردند و تصميم 
گرفتند تا از طريق رفراندوم به مخالفان خود و مردم يونان به ظاهر دست دوستي دراز 

ا ابتكار عمل را دوباره به دست گيرند. پاپاندرئو ها سعي كردند تكنند. بر اين اساس آن
خواست جامعه و مخالفين سياسي خود را تحت فشار قرار دهد، چرا كه نتيجه مي

  منفي در رفراندوم دو مفهوم را در بر داشت.
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توانست هشت اول از همه به معني پايان به دادن وام از طريق تروئيكا بود. يونان نه مي
ميليارد يورو از  130 ين قسط از اولين قراردادش را دريافت كند و نهميليارد يورو، ششم

  نامه اعتباري جديد را.موافقت دومين قسمت

دوم اين كه اين موضوع خود به خود به مفهوم خروج از يورو بود. به محض اين كه 
شود كه پول چاپ كند و اتحاديه اروپا پرداخت وام را قطع كند، رژيم يونان مجبور مي

بعد   توانست چاپ كند، دراخما بود. (ضمنا مركل و سركوزي بالفاصلهنها پولي كه ميت
از آن روشن كردند كه، اگر يك رفراندوم به مرحله عمل گذاشته شود، موضوع ماندن و 

  بيرون رفتن از يورو طرح خواهد شد).

شوار پرسي جامعه يونان را در مقابل يك شرايط دپاپاندرئو سعي كرد از طريق همه
تحت فشار قرار دهد. شرايط دشواري به اين شكل كه: يا به قرارداد وام جديد رأي 

كه توسط آن جنبش كارگري سركوب خواهد شد كه رسماً -دهيد و سياست من مي
و يا اين كه ما به وام جديد دست نخواهيم يافت كه  -ده سال ديگر طول خواهد كشيد

رداخت كنيم و خودمان را خارج از اروپا خواهيم ها و حق بازنشستگي را پبتوانيم حقوق
يا به نفع آن رأي خواهيد " شد:يافت. رفراندوم بر سر پاسخ به اين سواالت متمركز مي

كن را بر روي زندگي شما به حركت در آوريم و يا اين كه از اتحاديه داد كه جاده صاف
  "اروپا خارج شويم.

در پشت جنبش كارگري  "يورو" ي به نام"كارد" اگر طبقه حاكم تصميم دارد كه يك
باقي نخواهد ماند. اين تنها شكلي  "نه براي يورو" فرو ببرد، پس پاسخ ديگر به جز

بگويد! اگر  "كننه به جاده صاف" و "نه به كارد" اياست كه جنبش توده
اش را در مقاومت توانايي  داد، يك ضربه سختي به جنبش بود كهجواب مي "آري" با

ها به سياست نابودي استاندارد زندگي كرد، چرا كه از اين طريق تودهده تضعيف ميآين
  دادند.و نيز به الغاي حقوق خود رأي مي
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  تر مردم يونان يورو را به دراخمااگر به نظرسنجي عمومي نگاهي بياندازيم، بيش
ين شرايط دهند. اين پديده را در جاي ديگري توضيح خواهيم داد. اما در اترجيح مي

تحت فشار قرار داده، چپ تنها  "يا زندگي تو، يا يورو" كه طبقه حاكم مردم يونان را با
جويانه در كنار طبقه كارگر قرار گيرد، وقتي كه آنان نه به تواند قدرتمند و مبارزهمي

ضم ها به سادگي قابل هتوده  گويند. اين موضوع شايد در شرايط ديگر براييورو مي
تواند ها ميما تحت اين شرايطي كه در آن قرار داريم يك كمپين مشخص چپنباشد، ا

  توازن قوا را به شكل مثبتي تغيير دهد.

نه ”ها را به يك مبارزه براي ها و چپتوان تودهپرسي، ميدر صورت برگزاري يك همه
-شرطچنين ممكن است شرايط و (پيشفراخواند. هم“ به يورو و نه به اتحاديه اروپا

سازد كه توضيح گيري را ضروري ميهاي) ديگري وجود داشته باشد كه چنين موضع
  رود.ها از محدوديت اين نوشته فراتر ميهمه ضرورت

اي زير تأكيد كنيم: تحت شرايط ويژه، اگر در اين جا الزم است كه بر نكات پايه
ر پيش روي پرسي عمومي، داي مانند مورد فوق، يعني همهگيري عملي سياسيموضع

جويانه براي خروج از يورو و اتحاديه بايستي يك موضع مبارزهما قرار گيرد، چپ مي
و پشتيباني از آن  دراخما اروپا اتخاذ كند. اما اين نبايد به مفهوم ايجاد توهم نسبت به

از  اي منفيباشد! اين مسئله البته تا حدي متفاوت از اين است كه اگر پس از نتيجه
ها صرف نظر از سي، نتيجه واقعاً بازگشت به دراخما باشد، انگار كه چپپرهمه يك

اند. اي خود قرار دادهچنين شرايط مشخصي، بازگشت به دراخما را در اهداف برنامه
بنابراين، هنگامي كه چنين گفته شود و يا فهميده شود كه بازگشت به دراخما به 

كه خروج از يورو و يا از اتحاديه اروپا  گيرد، اين بدان معني استعنوان هدف قرار مي
به تنهايي به عنوان يك راه حلِ مشكلِ كارگران فهميده شده است. بگذاريد مسائل را 
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به ترتيب مورد بررسي قرار دهيم، به ترتيبي كه با يك مثال آغاز كنيم كه در روزهاي 
  هاي زيادي درگرفته است.اخير حول آن بحث

  
  نمونه آرژانتين

اما  ،خواهند از آن تقليد كننداي است كه ميها نمونهن براي بسياري از چپآرژانتي
  اي براي ايجاد وحشت بدل شده است.براي رژيم به نمونه

-جمهوري توسط هلياز كاخ رياست 2001در دسامبر  "دال رائو" فرار رئيس جمهور

ران و جوانان ي تظاهركننده به حركت درآمده بود، براي كارگكوپتر، زماني كه توده
يكي از وزراي  4"پانگالوس" به يك سمبل بدل شده است. اما از جانب ديگر كشور

تهديد كرده بود كه در صورت  2011روي شده بود، كه در اوائل سال پازوك دچار زياده
-سپرده ها را به خيابان بفرستد (كه احتماالً ازپديد آمدن شرايطي مثل آرژانتين، تانك

پردازيم با دو بررسي اين تحوالت مي  حفاظت كند). وقتي كه به "ما" هاي بانكي
  شويم.مي ديدگاه كامالً آشكار و متفاوت مواجه

هاي انقالبي برخوردار بود، تحت فشار يك جنبش كه از خصلت 2002آرژانتين در سال 
كردن ارزش  "دالريزه" هاي دولتي سرباز زند تا ازتصميم گرفت كه از پرداخت بدهي

جلوگيري كند. (اين كار را با ثابت كردن سريع ارزش پزو با دالر، و  "پزو" خود پول
ميليار يورو  100هاي دولت آرژانتين بالغ بر مساوي كردن ارزش آن انجام داد) بدهي

المللي هاي امروز يونان) و صندوق بيندرصد از بدهي 28تا  27بود (يعني چيزي حدود 
-انتين مداخله كرد تا آن را نجات دهد. صندوق بيندر آرژ 1999) در سال IWFپول(

المللي پول آرژانتين را مجبور كرد تا حقوق كارمندان دولت را بيست درصد كاهش 
دهد، بيكاري به باالترين حدش رسيد و كشور در يك بحران اقتصادي عميق فرو رفت. 

ط مردم از هايي براي برداشت پول توسدولت تصميم گرفت محدوديت 2001 در دسامبر
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-ها را از دستها، ايجاد كند. در واقع جلوي حق برداشت پول خودشان از بانكبانك

تا  2001 شان گرفت. مردم آرژانتين در اعتراض به اين تصميم وحشيانه، از دسامبر
در كمتر از چند هفته پنج دولت را سرنگون كردند و بانك جهاني را نيز  2002 فوريه

  روانه جهنم ساختند.

از  "پانگالوس" و 5"ونيسلوس" آميز نبود كهقدر هم فاجعهيجه چه بود؟ نتيجه آننت
 اقتصاد آرژانتين 2008 و 2002 هايخواهند تصوير كنند. بين سالوزراي پازوك مي

انگيز توليد ناخالص داخلي بود، كه در درصد رشد داشت. اين يك صعود شگفت 65 
  دي داشت.باز هم هشت درصد رشد صعو 2011 طول سال

كنيم، و مي اي كه ما امروز در يونان آن را تجربهممكن است اين را با سقوط اقتصادي
  سان پنداشت/ مقايسه شود!چه كه در پيش رو داريم، همآن

يونان رسماً وارد اجراي سياست رياضت  2011اكتبر  27و  26با بخش دوم توافق نامه 
هاي ي؟ با اين هدف كه دولت يونان بدهيخواهد شد. با چه هدف 2020اقتصادي تا سال 

گيرد، برساند. اما درصد از توليد ناخالص ملي را در بر مي 120 خود را به سطحي كه
   هاي بدهيدر اين سطح قرار داشت، يعني قبل از اين كه بحران 2009 ها در سالبدهي
  اش را وارد كند.ضربه

ر پيش گرفت، پاسخ مناسبي براي رسد راهي كه آرژانتين ددر نگاه اول به نظر مي
، "مرسدس ماركو دل پونت" بحران يونان باشد. روشي كه آرژانتين در پيش گرفت،

(رئيس بانك مركزي آرژانتين كه خود از نمايندگان طبقه حاكم است و مطمئناً هيچ 
-كند: او مياي با ايده تئوري انقالبي ماركسيسم ندارد) را وادار به اقرار ميرابطه

تصور سنتي و رسمي تفكر اقتصادي شكست خورد. كاري كه ما در آرژآنتين "د:گوي
انجام داديم دقيقاً بر خالف سياست اقتصادي رسمي براي ثبات بود و نتيجه بسيار 

  "خوب آن خود را به اثبات رساند.
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كند كه: تأكيد مي "پاول كروگمان" المللي برنده جايزه نوبل،اقتصاددان معروف بين
از اقتصاد خراب و پوسيده خارج  90 هاي، آرژانتين را در اواخر سال"درست" سياست"

ها.م) باعث كوچك ساخت. و با توجه به اين كه مسئله پرداخت (عدم بازپرداخت بدهي
شدن ناگهاني اقتصاد شده بود، اما در زمان كوتاهي سريعاً و طوالني مدت بهبود يافت. 

  "تواند ايده خوبي باشد.ه يك ورشكستگي ميمطمئناً نمونه آرژانتين نشان داد ك

رسد كه موضوع بسيار ساده اگر بخواهيم از اين زاويه به مسئله نگاه كنيم، به نظر مي
 رسد كه سياست عدم پرداخت (بعد از ورشكستگياست: در اولين نگاه به نظر مي

كند. و يا ) و خروج از واحد پولي يورو، كمك زيادي براي غلبه بر بحران مي"بازار"
  شايد هم نه؟

  
  قرائت دوم - آرژانتين

اي براي مشكالت اقتصادي است، اگر موجوديت يك واحد پول ملي و كاهش آن چاره
  گردد؟اي براي حل مشكالت اقتصادي خود ميبراي چه جهان در به در به دنبال چاره

خوردار باشد. اي وجود ندارد كه از يك واحد پولي مشترك بردر خارج از اروپا هيچ قاره
اي براي بحران آيا واقعاً تمام كشورهايي كه از واحد پولي خودشان برخوردارند، چاره

اند؟ به عنوان مثال به اقتصاد امريكا نگاهي بياندازيم. امريكا يك كشور اقتصادي يافته
ترين سطح ترين اقتصاد با مدرني نيست، بلكه از پيشرفته"جهان سوم" فقير

ترين واحد پولي برخوردار است. بحراني كه هنوز هم جهان با آن تكنولوژي و قوي
با در هم شكستن سيستم بانكي و بازار امالك آغاز شد. در  2007 درگير است، در اوائل
كنند. در عين حال تا به ميليون نفر در زير خط فقر زندگي مي 46 حال حاضر بيش از

بحران اقتصادي دومي نيز در راه  .ترين كشور مقروض در شرايط صلح استامروز بزرگ

نالي، ژوزف چونارا، الكس كالينيكوسديويد مك  

 206

است. يا شايد الزم باشد تا از نمونه ژاپن نام ببريم كه اقتصادش بيش از دو دهه در 
  برد؟ركود به سر مي

در رابطه با قدرتمندترين اقتصادها در  "واحد پولي ملي" هايبعد از اين كه محدوديت
ان نگاهي بياندازيم، كه چه اتفاق گاه به خودمكره زمين را مورد بررسي قرار داديم، آن

ديگر، در كشورهاي فقير خواهد افتاد. در تمام كشورهاي آفريقا واحد  مفرطي در طيف
پولي ملي حاكم است، اما تقريباً همه جا گرسنگي حاكم است. هندوستان از واحد 
پولي ملي برخوردار است و از منابع وسيعي نيز برخوردار است، اما كشوري است كه 

-ترين فقير را در خود جاي داده است. اين ليست بسيار طوالني است و ما نميشبي

خواهيم تأكيد ها خسته كنيم. ما فقط ميخواهيم خوانندگان را با نام بردن يكايك آن
هايي كه با كمتر از كنيم كه در سرتاسر كره زمين سه ميليارد فقير وجود دارد (انسان

اند، گذرانند) و يك ميليارد انسان كه گرسنهان را ميشيك و نيم يورو در روز زندگي
ها در كشورهايي سنت در روز است) و تمام آن 75 هاي كه تنها درآمدشان(انسان

  كنند كه از واحد پول ملي خودشان برخوردارند.زندگي مي

تواند نتيجه مثبت اقتصادي با اي واحد پول ملي ميبديهي است كه تحت شرايط ويژه
اي را همراه داشته باشد. اما در اكثر قريب به اتفاق موارد هيچ مشكل واقعي خود به

اي كه بحران سيستماتيك حل نخواهد كرد، هيچ كشوري را كه در مقابل فاجعه
  داري عاملش است، نجات نخواهد داد.سرمايه

اتحاديه  عالوه بر اين نبايد اين امر را نيز فراموش كنيم كه مردم يونان از ورود يونان به
ثباتي اقتصادي و بي اند به خاطر اين كه دوران دراخما دوران بحران،اروپا حمايت كرده

باال بودن درجه تورم اقتصادي بود. ضمناً اين موضوع عاملي است كه چرا امروز، با 
توجه به خشم عمومي مردم يونان از رژيم و تروئيكا، تنها تعداد اندكي هستند كه از 

ها نه خيلي آگاهانه است و نه كنند. اين نگرش يونانيخما حمايت ميبازگشت به درا
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اي برخوردار است. اين امر در اصل غريزي بوده و علتش نيز در مطمئناً از پايه علمي
  گردد.اساس به تجربه منفي آنان از دوران دراخما بازمي

ژانتين، اقتصاد گويد، قبل از بهبود اقتصادي در آرمي "پاول كروگمان" طوري كههمان
اين كشور كوچك شده بود. ارزش پزو در مقابل دالر پايين آمد. در حقيقت پزو سقوط 

-درصد از ارزش خود را در عرض يك سال از دست داد. سرمايه 70 كرده بود، و

شدند. كشور با يك بحران قدرتمند اقتصادي مواجه شد؛ كه تنها در  "نابود" ها
دي مواجه گرديد. (در مقايسه با آن: در بين سه درص 12 با رشد منفي 2002 سال
در صد كاهش  14 هاي بحراني، توليد ناخالص ملي در يوناندر سال 2011 تا 2009 سال

  درصد رسيد. 25 يافت) و بيكاري (رسماً) به سطح تقريباً

 درصد  57.5  كردند، بههايي كه زير خط فقر زندگي ميدرصد آرژانتيني ،2002 در اكتبر
بردند. در فاصله دوازده ماه درصد در مرز گرسنگي به سر مي 27.5 زمانيد كه همرس 

خط فقر و  2001 تعداد فقرا و گرسنگان به دو برابر رسيد، در حالي كه در اكتبر
   رسيد.درصد مي 13.6 و  38.5 گرسنگي به

ازگشت ترين نقطه خود رسيد، باقتصادي آرژانتين .م) به عميق بعد از اين كه (بحران
به آرامش در اقتصاد آغاز شد. كاهش ارزش پول، صادرات را قابل رقابت كرد (توليد 

تر از كاالهاي موجود در بازار جهاني). و آرژانتين توانست به بركت كاالهاي ارزان
صادرات خود، به رشد اقتصادي دست يابد. اما تقريباً چهار سال نياز داشت، يعني تا 

  د فقرا و گرسنگان را به ميزان دوران ماقبل بحران كاهش دهد.، تا تعدا2005 تابستان

سنگيني  "بهاي" اما اين موضوع مربوط به رشد اقتصادي است. آيا اين رشد با توجه به
كه در ابتدا پرداخت كردند، ارزش آن را داشت؟ و باز هم جواب به همين 

چ موردي قابل نخواهد بود. اساس آرامش اقتصادي آرژانتين در هي "آري "سادگي
اي دچار شدند. و اين در رابطه با مقايسه با اقتصادهاي ديگر نيست كه به شرايط مشابه
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كند. در اصل اقتصاد جهاني در موقعيتي كه موقعيت كنون يونان نيز صدق مي
اقتصاد   2007  تا  2002  هايآرژانتين در آن قرار داشت، بسيار مناسب بود. در سال

با  2008  با رشد باالي اقتصادي قرار داشت. اقتصاد جهاني در سالجهاني در موقعيتي 
بحران مواجه شد. آرژانتين در شرايط بسيار مناسبي دست به كاهش ارزش پول خود 

نيز برايش فراهم بود،  2007 چنان بعد از سالزد. و اين شانس (شرايط مناسب) هم
كرد، چين و ها كاال صادر ميترين كشورهايي كه آرژانتين به آنعالوه بر اين مهم

 هايبرزيل بودند. اين كشورها از رشد اقتصادي بااليي برخوردار بودند و در فاصله سال
-بودند و تا به امروز نيز باقي مانده 2009 لوكوموتيو ضروري اقتصاد جهاني 2009 و 2008 

اشتند و امروز اند. (اين در شرايطي بود كه آمريكا و اروپا در يك ركود اقتصادي قرار د
شان انداز دومين ركود اقتصادي نيز مقابلها گرفتار شده و چشمنيز در بحران بدهي

  قرار دارد.)

براي آرژانتين دوام نخواهد داشت. قبل از هر چيز به   چنين موقعيت مناسبي هميشه
اين دليل كه آرژانتين در اصل يك كشور صنعتي نيست، بلكه دو سوم صادرات آن را 

دهد. در اين نكته ت كشاورزي و منابع طبيعي (از جمله نفت) تشكيل ميمحصوال
هنگامي كه بازار بورس به علت  2008آرژانتين از اين شانس برخوردار بود كه: از سال 

شوند) به سمت گذار ناميده ميبحران جهاني از هم پاشيد، دالالن بورس (كه سرمايه
واد خام روي آوردند، به سمت موادي كه بازي و احتكار در بخش كشاورزي و مبورس

قيمت آن در بازار جهاني به باالترين حد خود رسيد. اين براي اقتصاد آرژانتين خيلي 
دارد. و اين تاريخ، بازگشت آرژانتين به ركود  "تاريخ انقضاء" راحت بود، اما: اين يك

  اقتصادي و دوران ركود را نشان خواهد داد.

هاي از رشد بسيار پوياتر از زماني برخوردار است كه زير چكمه امروز اقتصاد آرژانتين
المللي پول قرار داشت. اما در واقعيت امر جامعه آرژانتين در چه شرايطي صندوق بين
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در ابتداي  2007خورد. در سال وجه تصوير خوبي به چشم نمي قرار دارد؟ به هيچ
چنان دند. تورم و بيكاري همكربحران جهاني، بيست درصد مردم در فقر زندگي مي

كنند. آرژانتين كشور ها نفر در حاشيه شهرهاي بزرگ زندگي ميباال است و ميليون
درصد از توليد ناخالص ملي يونان  40فقيري است كه توليد ناخالص ملي آن تقريباً 

است. در  "بهشت" دهد. تصور نكنيم كه اين كشور امروز يكامروز را تشكيل مي
  در دوره جنگ جهاني دوم، نهمين كشور ثروتمند در كره زمين بود!كشوري كه 

  
  يونان به دراخما "بازگشت"

گرديم، بايد اول از همه تأكيد كنيم وقتي به موقعيت پيچيده و متضاد كنوني باز مي
وجود داشت، براي  2002كه موقعيت مناسب اقتصادي، كه براي آرژانتين بعد از سال 

رد. اقتصاد جهاني در آستانه يك ركود جديد اقتصادي قرار دارد و يونان امروز وجود ندا
ترين كشورهاي حوزه صادرات براي يونان، خود را در اتحاديه اروپا، به عنوان مهم

بيند كه بحران عمومي اقتصادي، تهديد ركود جديد اقتصادي و شرايط ترسناكي مي
اقي خواهد افتاد زماني كه يونان ها را به پيش خواهد كشيد. دقيقاً چه اتفبحران بدهي

  از اتحاديه اروپا خارج شود؟

اگر ما  در وحله اول، دراخما با ارزش قبلي خود در مقابل يورو كاهش خواهد يافت.
درصد، مثل كاهش پزو (آرژانتين .م) در مقابل دالر در  70 بپذيريم كه اين كاهش با

(با پرداخت  6تمام كاالهاي مصرفيباشد، به اين معني خواهد بود كه واردات  2002 سال
دراخما) به سرعت به دو و يا سه برابر افزايش خواهد يافت. قيمت نفت نيز افزايش 

تأمين انرژي در اقتصاد كشور است. در نتيجه افزايش   خواهد يافت. نفت پايه اصلي
شود (عالوه بر باال قيمت نفت، قيمت تمام كاالهاي مصرفي كه در داخل توليد مي

تن قيمت حمل و نقل) افزايش خواهد يافت. عالوه بر آن به دليل كاهش ارزش رف
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آالت و ابزار كار كه توليد اقتصاد و اي، يعني ماشيندراخما، بهاي كاالهاي سرمايه
تجارت يونان به آن وابسته است، نيز افزايش خواهد يافت. اين امر خود مجدداً باعث 

  شده خواهد بود.افزايش بهاي كاالها و خدمات توليد 

داري و چه در هاي هر اقتصادي (چه در سيستم سرمايهترين ضعفتورم يكي از بزرگ
هاي ديگر) است. تورم به يكي از كاراكترهاي دائمي اقتصاد يونان بدل خواهد سيستم

اي كه خود نيز در بحران قرار دارد. زده و در قارهشد، آن هم در شرايط بحران
درصدي را به  25 تا 20 سه يا چهار درصد در سال نيست، بلكه بايدمنظورمان تورم دو، 

  به كاراكتر اصلي اقتصاد يونان بدل شده بود. 90 هايياد آوريم كه در اواسط سال

آيا ما دليل خاصي داريم كه باور كنيم، اقتصاد يونان تحت پوشش دراخما از امكان 
المللي اقتصاد نشمندان مطرح بينبهتري در مقابل يورو برخوردار است؟ بسياري از دا

كاهش ارزش پول، " كنند كه:(طبقه حاكم) در سطح جهان دقيقاً اين را تأييد مي
  "وم يك پيشروي در توليدات داخلي خواهد بود.تر كرده و اين به مفهت را ارزانصادرا

هايي داري كاهش ارزش پول از جمله معدود روشدر واقعيت امر براي سيستم سرمايه
سريع از بحران خارج شود. اما اين روش  هاي نسبتاًشود تا با روشاست كه سعي مي

ها به مسئله باشد! اول اين كه موفقيت آن به هيچ وجه تضمين تواند پاسخ چپنمي
  شده نيست، و دوم، به اين دليل كه دائمي نخواهد بود.

د كرد، اما اين تنها تر خواهاين درست است كه كاهش ارزش پول ملي صادارت را ارزان
اي وجود دارد كه ما در باال به آن اي از واقعيت است! در مقابل آن تورم دائمينيمه

ها در بازار داخلي است كه اشاره كرديم، و اين به مفهوم باال رفتن دائمي قيمت
كارگران به طور روزانه با آن مواجه خواهند شد. در حقيقت اقتصاد وارد يك مدار 

هد شد: از يك طرف قيمت صادرات به دليل كاهش ارزش دراخما، مثل جهنمي خوا
يابد؛ اما از طرفي ديگر واردات گران (مواد معدني، ، دائماً كاهش مي80 و 70 هايسال
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ها را به طرف باال سوق خواهند داد. و اي و كاالهاي مصرفي) قيمتكاالهاي سرمايه
شان ارزش خود را از هايند تا حقوقبايستي دائما دست به مبارزه بزنكارگران مي

  شود.تر ميشان گراندست ندهد، در حالي كه مايحتاج زندگي روزمره

آيا با بازگشت به دراخما وضعيت اقتصاد و مردم رو به بهبود خواهد رفت؟ هيچ كس 
بيني نيست كه آيا با تواند به طور جدي چنين ادعايي كند. به هيچ وجه قابل پيشنمي

تواند اثرات بحران اي ميويژه يا با يورو وضعيت بهتر خواهد شد! تحت شرايط دراخما و
انگيز باشد. تواند واقعاً فاجعهبرانداز باشد. اما تحت شرايط ويژه ديگري مي كمتر خانه

تر شده و توان از يك چيز مطمئن بود: بحران روز به روز عميقدر هر صورت مي
بارتر خواهد شد. حتي اگر بهترين امكانات رشد كتشرايط زندگي كارگران يوناني فال
ثبات، و شكننده خواهد شد و چنان ضعيف، بيهم  مثل آرژانتين فراهم شود، اقتصاد

  چنان تحت فقر و بيكاري در عذاب خواهد بود.جامعه هم

  گيريم:نتيجه مي

د. در فاصله با يورو و در درون اتحاديه اروپا، يونان به ورطه نابودي كشانده خواهد ش
و تروئيكا، استاندارد زندگي اكثريت  )Memorandum( مابين دو سال بسته اقتصادي

درصد  25 كارگران چهل تا پنجاه درصد سقوط كرد. بيكاري واقعي در حول و حوش
جمعي نه تنها درصد رسيده است. اخراج دسته 43 چرخد و بيكاري جوانان رسماً بهمي

-هاي دولتي نيز بدل شده است. بيمهه به كاراكتر بخشبه كاراكتر بخش خصوصي، بلك

اند. تمام هاي اجتماعي در حال از بين رفتن است. قراردادهاي كاري اساساً ملغي شده
ثروت اجتماعي در زير ضربات پتك قرار گرفته است. كودكان در مدارس به دليل 

كنند. تمام زندگي ميهاي آتن خانمان در خيابانهزار بي 20 افتند.گرسنگي از پا مي
ما در  و ،"يورو نجات خواهد يافت "ها در عرض دو سال اجراي تروئيكا، با هدف:اين
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آستانه اجراي دومين بسته اقتصادي، ده سال سياست رياضت اقتصادي را در پيش رو 
  داريم؛ و بعد از آن....؟ بايد ديد كه چه پيش خواهد آمد!

پا) نيز همين اتفاق خواهد افتاد. شايد كمي بهتر با دراخما (در خارج از اتحاديه ارو
تواند بدتر از اين هم پيش آيد. بازگشت به دراخما هيچ مشكل اقتصادي و شود، اما مي

  اجتماعي را حل نخواهد كرد. و نتيجه چه خواهد شد؟

  
  داري است نه واحد پول.مسئله اساسي سرمايه

داري به ارمغان اي اقتصاد سرمايهاگر كاهش ارزش ارز (پول) نتيجه مثبت سريعي بر
المللي) در اولين فرصت مناسب دست گمان طبقات حاكم (در عرصه بينآورد، بيمي

كنند. كاهش ارزش پول به ها چنين كاري را نميزدند. اما آنبه چنين اقدامي مي
 رود كه از تمامعنوان ابزاري براي رشد اقتصادي روشي است كه تنها زماني به كار مي

هاي ديگر نااميد شده باشند. و واقعاً جاي تعجب است كه امروز هم اقتصاددانان و روش
ترين ابزار حل ايگران چپي وجود دارند كه كاهش ارزش پول را به عنوان پايهتحليل

   كنند.بحران اقتصادي پيشنهاد مي

- ، همانكنند. اولين دليلداران به دو دليل آرزوي كاهش ارزش پول را نميسرمايه

طوري كه در باال ذكر كرديم، مسئله دايره جهنمي تورم است، كه يك وضعيت متزلزل 
-ر تمام رژيمدائمي را با خود به همراه دارد. دوم اين كه: كاهش ارزش پول موقعي د

هاي گذار خواهد بود كه اصوالً هيچ كاهش ارزش پول (در رژيمداري اثرهاي سرمايه
كاهش ارزش يك ارز، موقعي در رقابت با اقتصادهاي ديگر) وجود نداشته باشد. 

كند كه دقيقاً ارزيابي شود كه تا چه حد يك اقتصاد از داري ديگر عمل ميسرمايه
برد. و تنها زماني دست به طريق كاهش ارزش پول يكي از رقباي خود را به تحليل مي

اش قدامي استفادهچنين اقدامي خواهند زد كه به اين نتيجه رسيده باشند كه چنين ا
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تر از ضررش است و در اين صورت دست به كاهش ارزش پول خواهند زد. ما بيش
خواهيم براي خوانندگاني كه اقتصاددان نيستند يك مثال بياوريم. تصور كنيم كه مي

يونان و پرتغال تحت پوشش يورو و اتحاديه اروپا نيستند و از واحد پول ملي 
دو. باز هم تصور كنيم كه هر دو كشور از صادرات زيتون در برخوردارند. دراخما و اسكو

كنند. وقتي يونان ارزش پول خود را كاهش دهد، ارزش زيتون سطح بااليي حمايت مي
يونان در بازار كاهش خواهد يافت. اين كاهش ارزش زيتون در بازار باعث پايين آمدن 

دست به كاهش مشابه  ارزش زيتون پرتغالي خواهد شد، رژيم پرتغال از طرف خود
ارزش پول خود، اسكودو خواهد زد كه آن را در شرايطي مثل شرايط قبل از كاهش 
ارزش دراخما قرار دهد. اين مثال بسيار ساده شده، به ما تصويري ارائه خواهد داد تا 

توانيم به جاي پرتغال و اي كه در جريان است را درك كنيم. ميعلت اصلي پروسه
زيتون، از يونان و تركيه و مسئله صنعت توريسم به عنوان مثال نام  يونان و مسئله

  ببريم.

اي را به نتيجه كاهش ارزش پول در ابعاد مشخصي، در صورتي كه نتايج قابل استفاده
تواند موقتي باشد. و اين يك اصل مهم است (نه تنها يك اصل) كه بار بياورد، تنها مي

اي در به ثبات ارزش پول به عنوان ارزش پايهاقتصادهاي قوي مثل اقتصاد آلمان 
نگرند. از طريق كاهش ارزش پول ملي و حتي در تركيبي با شان ميسياست اقتصادي

ها، عوامل مشكالت و مسائل اقتصادي و اجتماعي كه علت آن عدم بازپرداخت بدهي
  توان حل كرد.داري است، را نميبحران سرمايه

 تر از بحران در سالتصادي امروز احتماالً عميقبا توجه به اين كه بحران اق
خواهد بود و نشاني از وجود هيچ گونه راه خروجي هم از آن نيست، انتخاب  1929 

داري قرار است حفظ شود، شبيه به ميان يورو و دراخما، تا زماني كه سيستم سرمايه
هيچ  "ان است.در مقابلمان پرتگاه قرار دارد و در پشت سرمان سيل رو" اين است كه
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ها يك علتي وجود ندارد كه ما يا پرتگاه يا سيل را انتخاب كنيم. براي اين كه چپ
كنند كه جواب ديگري براي بحران دارد: نبرد براي آلترناتيو ديگري را پيشنهاد مي
ها الاقل ها، الاقل در حرف با آن موافقند. و تمام چپجامعه سوسياليستي. تمام چپ

اين  "كارگران جهان، متحد شويد." اين جمله ماركس موافق هستند كهدر كالم هم با 
-هاي ناسيوناليستي را در اولويت قرار نميبه معني انترناسيوناليستي است، كه عالقه

ها دهد. بلكه سوسياليزم در سرتاسر جهان را هدف خود قرار داده است. وقتي چپ
پايبند بمانند، امروز جهان مكان بهتري   بتوانند به اين امر نه تنها در حرف، بلكه عمالَ

  خواهيم موضوع بحث را عوض كنيم...نمي بود. اما

  
  پاسخ به بحران، سوسياليستي و انترناسيوناليستي است...

داري راه حلي براي حل بحران وجود ندارد و اگر تنها راه در اگر در چارچوب سرمايه
ت، پس چه دليلي براي بحث در مورد انداز قدرت كارگري و سوسياليزم نهفته اسچشم

  ارزش پول وجود دارد؟

رسد كه سوال بسيار ساده باشد. اگر چپ اين امكانش را داشته در نگاه اول به نظر مي
داري باشد كه كل جنبش كارگري را سازماندهي كرده، به شكلي كه در مقابل سرمايه

هاي الزم را براي قدرت فرضاروپايي قيام كند، وارد نبرد با طبقات حاكم شود و پيش
وم واقعي آن، نه آن چيزي كه پاپاندرئو در ي و سوسياليزم (سوسياليزم به مفهكارگر

نظر دارد و يا رژيم استالينيستي اتحاد شوروي سابق، چين و غيره) در سراسر اروپا 
فراهم آورد، در آن صورت هيچ دليلي براي بحث درباره واحد پول ملي وجود ندارد. 

  چرا؟

كنيم كه، نبرد براي تغييرات سوسياليستي در جامعه براي ما از اين واقعيت حركت مي
اي است طبقه كارگر نه نتيجه يك كشف فلسفي، بلكه نتيجه پيشبرد اقدامات ضروري
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داري عاملش است. اين اقدامات براي خروج از فقر و بربريتي كه سيستم سرمايه
  هميشه از محتواي عملي برخوردار است.

هاي ضروري براي اين كه طبقه كارگر خود را در مقابل امروز به عنوان مثال خواست
ها، دولتي كردن حمله تهديدآميز نجات دهد اين است: ممانعت از پرداخت بدهي

هايي كه سابقاً دولتي بودند و خصوصي ها و شركتسيستم بانكي، دولتي كردن سازمان
ريزي دار هستند، كنترل و اداره كارگري و برنامهاي برخوركنندهشدند و از نقش تعيين

اقتصادي بر اساس نيازهاي واقعي تمام جامعه به جاي استثمار از طرف مشتي 
  دار.سرمايه

ريزي آفرين باشد. اين برنامهتواند در شرايط كنوني معجزهاين پيشنهاد اقتصادي مي
در عرصه آموزش، گذاري وسيع بايد بر اساس ثروت عظيم موجود براي سرمايه

توان به متحقق شود. از اين ثروت مي "واقعي" ها و در توليدبهداشت، تحكيم شالوده
ها، كه در حال حاضر برداري كرد. اول، از طريق عدم بازپرداخت بدهيدو شكل بهره
رسد. و دوم: از طريق اجتماعي كردن مالكيت ميليارد يورو مي 370 تا 360 ميزان آن به
آورند كه تقريباً دويست ميليارد يورو ها، اين امكان را فراهم ميي. اين راهسيستم بانك

بازي، براي توليدات پولي كه متعلق به كارگران است، به جاي جاري شدن در بورس
  ضروري و نيازهاي واقعي جامعه مورد استفاده قرار بگيرد.

ي مردم عادي به خاطر هاكند تا از نابودي سپردهاين تنها امكاني است كه ضمانت مي
  داري عاملش است، جلوگيري كند.بحران بانكي كه بحران سرمايه

اي قابل اجرا است، بديهي است كه چنين سياستي تنها از طريق دولت و قدرت دولتي
مركزي " رژيم" كه در دست كارگران باشد. و براي يك قدرت دولت كارگري كارا، بايد

هاي اي، نشستاز طريق شوراهاي كارگري و تودهبه شكل دموكراتيك انتخاب شده و 
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اي كه عملكرد واقعي دموكراتيك دارند، نمايندگاني كه قابل هاي پايهعمومي و كميته
  عزل باشند، اداره شود.

ها آيد. ايناي خشك از يك ايدئولوژي انتزاعي بر نمياين اقدامات بر اساس ايده
يق آن جلوي نابودي استاندارد و حق اقدامات عملي كامالً ضروري است كه از طر

  زندگي كارگران گرفته شده و اقتصاد را در مسير رشد قرار خواهند داد.

ها از داري است. آناين اقدامات، اما در عين حال يك برش كامل از سيستم سرمايه
تر از يك دوجين خانواده نيستند كه اقتصاد اي كه چيزي بيشطبقه حاكم (طبقه

كنترل خود دارند) چه از قدرت اقتصادي و چه از قدرت سياسي خلع يد  يونان را تحت
ها يك جامعه سوسياليستي و هايي هستند كه بر روي آنها ستونخواهند كرد. اين

  يك دولت كارگري ساخته خواهد شد.

اي براي آينده دور نيست كه ارتباطي با مبارزه جنبش كارگري و سوسياليزم استراتژي
اي از كنند، نداشته باشد. بلكه پروسهر زمان حال براي آن مبارزه ميجنبش چپ كه د

هايي كه نيازهاي طبقه كارگر را مبارزه طبقاتي است كه به شكل ارگانيكي با خواسته
هايي بايد امروز در خود مستتر دارد، پيوند خورده است. مبارزه براي چنين خواسته

-اي است كه پيشايي توسط جنبش تودههآغاز شود! از طريق پيشبرد چنين خواسته

اي فراهم خواهد شد تا زمينه انتقال قدرت از هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسيفرض
  هاي مردم فراهم گردد.هاي بزرگ به طبقه كارگر و تودهسرمايه

  
  ... و اين اصالً ربطي به ارزش پول ندارد.

تري در بلكه به شكل واقعي شود.عملكرد چنين مطالباتي تنها به يونان مربوط نمي
كند كه يكي بعد از ديگري در اين مورد پرتغال، ايرلند، اسپانيا و ايتاليا نيز صدق مي

گردباد گرفتار خواهند آمد. بعد از يونان، نوبت همه اين كشورها فرا خواهد رسيد، اما 
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لي را تري به آن نزديك خواهند شد. در نهايت دامن اروپاي شماها با سرعت بيشآن
  نيز خواهد گرفت، با توجه به اين كه در حال حاضر هنوز مشهود نيست.

اي براي يك جنبش ايجاد شده است كه تمام اين كشورها را با هاي عينيفرضپيش
هم متحد كند. اگر ما از اين زاويه حركت كنيم كه جنبش كارگري در اين كشورها به 

با هر نامي كه بخواهيم كاراكتريزه كنيم)  اهداف (انقالبي، سوسياليستي، نابود كننده،
نامبرده دست يابد، يك روز بعد از به دست گرفتن قدرت توسط كارگران و انقالب 

ها و كشورها ي اين خلق"هاقدرت" تي اين وظيفه در مقابلش قرار دارد كهيسسوسيال
ر متحد را در چهارچوبي آزادانه و دموكراتيك و فدراسيون سوسياليستي با حقوق براب

  كند.

نيست. چرا  "خكينيما" ها را نپذيرد، به مفهوم اختالف نظرش بااگر كسي اين خواسته
نيست، بلكه  "خكينيما" كه خواست فدراسيون سوسياليستي كشورهاي اروپايي كشف

هدف جنبش انقالبي از زمان لنين، تروتسكي و روزا لوكزامبورگ از ابتداي قرن قبلي، 
  بوده است. 1917 ب سوسياليستي روسيه در سالهاي انقالبه خصوص سال

ايده " يا يك "اخالقي" ها نه نتيجه يك موضعاي چپچنين چنين اهدف برنامههم
، بلكه نتيجه اين واقعيت است كه استقرار قدرت كارگري در يك سري از "فلسفي

شان براي بهبود نتايج اقتصادي و براي يك اتحادي كشورها، و اتحاد نيروهاي
-ها در مقابل دشمن واحد به نام سرمايهرتمند(اقتصادي و سياسي) به نفع همه آنقد

اش گيريها را احاطه كرده است. سوسياليزم از همان ابتداي شكلداري است كه آن
يك وظيفه انترناسيوناليستي بود. به اين دليل بود كه حتي ماركس در پي آن نبود كه 

جاد كند، بلكه سعي كرد اولين سازمان يك جنبش كارگري انقالبي آلماني اي
هاي كالسيك هدف ايجاد يك انترناسيوناليستي كارگري را بنا نهد. براي ماركسيست

براي يك قرن اكتوئل بوده  فدراسيون سوسياليستي كشورهاي اروپايي در دوره انتقالي
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حث مان قرار دارد، پس چه جايي براي باست. در نتيجه اگر چنين هدفي در پيش روي
  در مورد دراخما، لير و يا پزو وجود دارد؟

ها انقالب كارگري سوسياليستي است و اگر اين هدف را به بيان ديگر: اگر هدف چپ
هاي كه به عنوان يك هدف انترناسيوناليستي است، نه هدفي كه در چهارچوب

بازگشت به يك واحد پولي   ناسيوناليستي محدود باشد، درك كند، پس دليلي براي
داري وجود ندارد و اين امر هيچ مفهومي نخواهد مشترك، حتي در چهارچوب سرمايه

ها بايد، حتي در مورد كشورهايي انداز سوسياليستي چپداشت. چرا كه در يك چشم
با خصلت  -ازار مشترك و سازماندهي مشترك رابدون واحد پولي مشترك، ب

خروج از اتحاديه " داري نهمايهپيشنهاد كنند. پاسخ به يك اروپاي سر -سوسياليستي
است كه بر  "اتحاد سوسياليستي اروپا" ، بلكه"اروپا و خروج از واحد پولي يورو

  استوار است. "انتخاب آزادانه، دموكراتيك با حقوق برابر"پايه

  
   داليل مقابل

متعلق به آينده " اندازيشود كه، اين (ايده سوسياليسم) چشمغالباً طرح مي
-اين كه ايده زيبايي است اما امكان عملي شدنش در آينده قابل پيش است، و "دور

  بيني نيست.

چرا انتظار بالفاصله وجود " اي وجود ندارد.انداز بالفاصلهاين درست است كه چشم
، سوال بسيار مهمي است! چرا كه اين امر به شرايط امروز جنبش كارگري باز "ندارد
هاي شود، يعني اتحاديهوسط رهبران آن تعيين ميگردد، كه در وحله اول عمدتاً تمي

  كارگري و احزاب چپ.

اي چپ با اگر امروز در يونان و در يك سلسله از كشورهاي اروپايي احزاب توده
-انداز مبارزه براي سرنگوني سرمايهسياست و اهداف انقالبي وجود داشته باشند، چشم
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ه دور، بلكه به نيازي فوري تبديل داري و ايجاد جامعه سوسياليستي نه به يك آيند
  شود.مي

ها را، هر چند ناخوشايند، بپذيريم. چرا كه فقط بر اما ما وظيفه داريم كه واقعيت
هاي آينده آماده كنيم. ما امروز توانيم خود را براي گامهايي مياساس چنين واقعيت

ياليستي، در اروپا چپي نداريم كه هدفش را تغييرات اجتماعي (انقالبي، سوس
توان نام برد) قرار داده به طوري كه بر آگاهي كمونيستي و يا هر چيز ديگري كه مي

  جنبش كارگري در جهت يك انقالب سوسياليستي تأثيرگذار باشد.

 آن آوريم، بايد امكانپس وقتي كه از وظايف جنبش كارگري يونان سخن به ميان مي
هاي قدرت كارگري را در فرضپيش جنبش كارگري يونان را در نظر داشته باشيم:

اي "آمادگي" در بقيه كشورهاي اروپايي چنين سازد، در حالي كه يونان فراهم مي
  وجود ندارد. حداقل در آينده نزديك. بنابراين چه اتفاقي خواهد افتاد؟

شود. در چنين صورتي است كه مسئله ارزش پول ملي به يك موضوع واقعي بدل مي
كنند. يوناني كه تحت سيطره آرايي ميروپا در مقابل يونان صفيورو و اتحاديه ا

شان به مقابله با يونان با تمام ابزارهاي  كارگران شورشي قرار دارد. كشورهاي اروپايي
ها مطمئناً از در اختيار گذاشتن تمام امكانات مالي و پولي به خواهند پرداخت. آن

كه يورو نه در يونان، بلكه در بانك  فراموش نكنيميونان خودداري خواهند كرد، 
شود كه در اختيار كشورهاي مختلف عضو جامعه اروپا قرار دارد. مركزي اروپا چاپ مي

اي كه حاضر به به ويژه اتحاديه اروپا از در اختيار گذاشتن پول به يونان سوسياليستي
يش بگيرد، كردن سيستم بانكي را در پهايش نبوده و سياست دولتيبازپرداخت بدهي

ششمين قسمت از بسته  2011 طوري كه در نوامبرخودداري خواهد كرد. (همان
به ارزش هشت ميليار يورو را بلوكه كرد) تحت چنين شرايطي بايد  2010 اقتصادي

  سوسياليستي يونان پول ملي خود را چاپ كند.-دولت كارگري
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د كه كارگران يوناني را ايزوله داران اروپا اين امكان وجود داركه آيا براي سرمايهاين
كنند، به جنبش كارگري اروپا بستگي دارد! اگر آنان نيز به قيام انقالبي خود دست 
بزنند، و براي كمك به پشتيباني از جنبش كارگري يونان تعجيل كنند، در آن صورت 
موضوع واحد پول ملي جداگانه مطرح نيست. اما اگر بر خالف آن، انقالب اروپايي به 

اند، در آن صورت روي را برداشتهپيش هايها گامتأخير بيافتد، در حالي كه يوناني
  پوشي چنين تحولي خواهد بود.دراخما نتيجه غير قابل چشم

ها خواهان بازگشت به آيا اين بدان معني نيست كه جنبش كارگري يونان و چپ
ان اين سناريو باشد كه دراخما هستند، به اين خاطر كه يك امكان و يا شايد تنها امك

ها بايد اين ضعف را به يك ها را مجبور به بازگشت به دراخما خواهد كرد؟ آيا آنآن
  اي بدل سازند؟موضع برنامه

ها مجبور باشند انجام دهند، چيز ها يك چيز است و سازشي كه شايد آنبرنامه چپ
  ديگري.

ها مجبور خواهند بود و چپدر راه مبارزه براي قدرت كارگري و سوسياليزم، جنبش 
اي را توازن قوا در مبارزه طبقاتي هاي زيادي بزنند. نتيجه هر مبارزهدست به سازش

در يك مسير متناقض و عروج و صعود به  پيروزي كامل در نهايت،-تعيين خواهد كرد 
دست خواهد آمد. اين امر براي يك مبارزه ساده براي باال بردن دستمزدها و عليه 

-تا مبارزه براي آلترناتيو جامعه سوسياليستي و دموكراسي كارگري صدق مي اخراج

گيرد كه كند. اما برنامه، متفاوت است از يك سازش! برنامه هدف مشخصي را در بر مي
براي چه، بايد مبارزه كرد. سازش را نبايد به بخشي از برنامه تبديل كرد، سازش هدف 

د اهداف است به دليل اين كه نيروهاي مخالف هاي پيشبرنيست. كامالً برعكس، ضعف
  دست باال را دارند.
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ها بايد كامالً روشن باشند. و اگر چپ و جنبش اي چپها و اهداف برنامهپرنسيپ
مجبور شوند تا دست به سازش بزنند به علت اين كه نيروي مقابلش به علت بعضي 

چنين سازشي دست زد. اما تواند تحميل كند، پس بايد به نقاط قوتش شرايطي را مي
بيماري " بايد كامالً باز و روشن اين موضوع را بپذيرند! (اين مسئله را لنين در كتابش

  مورد بررسي قرار داده است.) "روي در كمونيسمچپ كودكانه

روي جنبش كارگري يونان به اين مفهوم كه: چپ بايد اذعان دارد، كه مبارزه و پيش
هاي كارگري اروپايي و از طريق متحد با ديگر جنبشتنها از طريق يك مبارزه 

داري در سرتاسر اروپا به پيش برده خواهد شد. تنها از اين طريق سرنگوني سرمايه
ها بايد توضيح گذاري كرد. آنتوان سوسياليزم را در يونان بر يك زمينه سالم پايهمي

ن كرد و يك اروپاي داري را بايد سرنگودهند كه قدرت سرمايه و اروپاي سرمايه
ها بايد به ياد بياورند كه اين راه حل انقالبيون كارگري و سوسياليستي ايجاد كرد. چپ

چنان به قوت خود باقي سوسياليستي و كمونيستي بيش از صد سال است كه هم
  است.

در پرتو چنين نگاهي، علتي وجود ندارد كه امروز موضوع واحد پول را طرح كنيم. اگر 
طوري كه انقالب روسيه در ابتداي ف اروپاي سوسياليستي دست يابيم (همانما به هد

گذاري اتحاد شوروي دست يافت)، به همين سادگي، جايي براي طرح واحد پول پايه
وجود نخواهد داشت. در نتيجه مشكلي وجود نخواهد داشت كه واحد پول بخواهد آن 

دست يافت، به خاطر اين كه بقيه  را حل كند. اما اگر نتوان به اروپاي سوسياليستي
جنبش كارگري اروپايي (يا ديگران) نتوانند نمونه يونان را سرمشق خود قرار دهند، 

  گاه است كه بايد خود را آماده پذيرش واحد پول خودمان كنيم!آن

اي از در عين حال بايد كامالً روشن و واضح گفت كه اين به معني، پديد آمدن سلسله
مان خواهد بود، كه در عين حال ارزش آن اقتصاد و سطح زندگي مردمرشد منفي در 
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قدرت كارگري و برنامه اقتصادي   را خواهد داشت! براي اين كه نتايج مثبت
تر از تمام مشكالتي خواهد بود كه با بزرگ ايسوسياليستي به شكل غير قابل مقايسه

ثبات ا يك ارزش پولي بيجايگزين كردن يك پول قدرتمند و با ثبات (مثل يورو) ب
ثبات كه براي يك دوره مشخصي باعث بي مثل دراخما، به بار خواهد آورد. يك پول

ثباتي در اقتصاد خواهد شد، تا ماشين اقتصاد سوسياليستي براي غلبه بر مشكالتش بي
به سرعت خود دست يابد، مسائلي است كه كه اجراي دراخما با خود به همراه خواهد 

  داشت.

  
  هاي زندهقعيتوا

ها شايد موضوعات طرح شده به عنوان مسائل غلوآميز انتزاعي به نظر برسد براي بعضي
تواند داشته باشد؟ اما در تاريخ ها چه مفهومي ميو شايد از خود بپرسند، كه همه اين

هاي انقالبي هاي جنبشكسوتكند. پيشماركسيزم، تئوري نقشي مركزي ايفاء مي
لس، لنين، تروتسكي، رزا لوگزامبورگ و ديگران، انرژي زيادي را براي مثل ماركس، انگ

وقت " ها هم شايد آن را به عنوانها صرف كردند. بعضيهاي تئوريك برنامه چپمدل
-گونه ميطوري كه استالين از مبارزه تئوريك اينكردن ارزيابي كنند. همان "تلف

طوفان در " را به عنوان 1905 نقالبفهميد، زماني كه بحث نظري لنين بعد از شكست ا
  كرد، به دليل اين كه مفهومش را درك نكرده بود.ارزيابي مي "فنجان

هاي پيشين مورد بررسي قرار گرفته است، يك هايي كه در بخشخواهيم بر ايدهما مي
بار ديگر تأكيد كنيم: اجازه نداريم كه مسائل را به شكل سياه و سفيد ببينيم، بلكه 

وضوع را به عنوان يك پروسه فهميد، كه متغير است و به زمان نياز دارد تا بارور بايد م
توانيم بدانيم كه مبارزه طبقاتي و به ويژه شود و نبايد از پيش تعيين كرد. ما نمي

   مبارزه براي قدرت چه مسيري را در پيش خواهدگرفت.
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لحظه نيست، بلكه  اي و جهاني. كار يكاي است در سطح ملي، قارهانقالب پروسه
ها و حتي در مواردي ساليان سال، طول بكشد. به ويژه تواند سالكامالً برعكس، مي

كنيم. تاكنون چنين اگر ما در رابطه با يك قاره، نه فقط در مورد يك كشور صحبت مي
انقالب در اروپا از يك  "زندگي واقعي" بوده، و از اين پس نيز چنين خواهد بود. در

ضرورتاً حتماً نبايد يونان باشد، آغاز شده و به ديگر كشورها سرايت خواهد كشور، كه 
  كرد.

بيني غلوآميز به نظر برسد؟ اما وقتي نگاه كوتاهي به چنين برداشتي شايد يك خوش
توانيم پاسخي درخور، به اين سوال بدهيم. در آن صورت تاريخ قاره اروپا بياندازيم، مي

دوره تاريخي نبوده است كه اروپا را تحوالت انقالبي  مشاهده خواهيم كرد كه، هيچ
اتفاقاتي كه چه در قرن نوزدهم رخ داد و چه در قرن   تكان نداده باشد. در مورد

گيرند، هر گونه درك بيستم، تاريخ نشان داد همه آناني كه ايده انقالب را به سخره مي
  اند.بينانه از عملكردهاي تاريخي را از دست دادهواقع

  
  انقالب ناسيوناليستي ايزوله شده وجود ندارد

اي وجود ندارد. هر تاريخ اروپا (و نه تنها اروپا) نشان داد، كه هيچ انقالب ايزوله شده
اي در هر كشوري، تأثيرات خود را به كشورهاي همسايه خود، و حتي در انقالب جدي

بود  1917 روسيه در هاي برجسته انقالبقاره خود گسترش خواهد داد. يكي از نمونه
تكان داد. و  1923 تا 1918 كه به سرعت در آلمان گسترش يافت و اين كشور را از سال

چنين خود را در مجارستان، اتريش، ايتاليا و كشورهاي ديگر گسترش داد و در هم
تمام قاره نفوذ كرد. انقالبيون اين دوره سخت بر اين باور بودند كه انقالب به تمام اروپا 

  اي كه متأسفانه به واقعيت بدل نگشت.بينيايت خواهد كرد، خوشسر
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توانيم آن را اي كه ما نميدهسيه يك استثناء نبود، بلكه يك قاعده بود، قاعانقالب رو
به عنوان يك استثناء ارزيابي كنيم. به عنوان نمونه به يكي از انقالبات نه چندان 

انقالب " نويسد:در اين رابطه مي "مباوهوبساريش " .1848 معروف نگاه كنيم: به انقالب
تر به يك گاه اتفاقي نيافتاده بود، چيزي كه بيششود. (...) هيچزمان آغاز ميتقريباً هم

هاي خود از شعله هاانقالب انترناسيوناليستي شبيه باشد، رؤياهاي انقالبيون تمام دوران
  "ي تمام قاره."هاقبهار خل" به خودي و سراسري. (...) شباهت داشت به

روسيه، انقالب اسپانيا  1917 ، انقالب1871 ، كمون پاريس در1848 انقالباتي نظير انقالب
فرانسه،  1968  توان از ميهاي آن مياتفاق افتاد، از جديدترين نمونه 1936 كه در سال

هان را و غيره نام برد. همه اين انقالبات قاره اروپا و تمام ج 1974 انقالب پرتغال در
ها وجود دارد. ادامه بحث در اين زمينه، در تكان داد. نمونه چنين اتفاقاتي در تمام قاره

 پذير نيست. حتي امروز نيز انقالبات كشورهاي عربي و جنبشاين بروشور امكان
اي ديگر اي به قارهاي از قارهسابقه، (در اروپا و امريكا .م) كه با سرعت بي"خشمگينان"

  گذارد.روي است، بر اين منطق صحه ميشدر حال پي

توانيم عناصر انقالبي را در وضعيت واقعي يونان مشاهده كنيم، كه جامعه امروز ما مي
يونان به جوش آمده و آماده براي انفجار است و طبقه در قدرت، خود را در وضعيت 

پيروزي يك تر از آن، بيند. از اين نقطه تا آغاز يك انقالب و حتي بيشبحراني مي
اي آغاز انقالب، فاصله زيادي وجود دارد. اما اين به معناي آن است كه چنين پروسه

شده است. باروري آن به زمان نياز دارد، به ويژه با در نظر گرفتن عدم وجود يك حزب 
  اي ببخشد.العادهاي انقالبي كه به آن سرعت فوقتوده

ر يونان وجود دارد، در ديگر كشورهاي تر اين كه چنين فاكتورهاي مشابهي كه دمهم
يونان " ها هستند،شود. از كشورهايي كه درگير بحران بدهياروپايي نيز مشاهده مي

قرار دارد. اما بدون استثناء در تمامي موارد در سه سال گذشته  "حتي بعد از آنان
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ده بود. ها است كه هيچ اتفاقي در آن كشورها نيافتاهايي شكل گرفتند، كه دههجنبش
شود. حتي در بريتانياي كبير كه ماشين سركوب، و اين تنها به جنوب اروپا مربوط نمي

جنبش كارگري آن كشور را دچار شكست سختي كرد، در يك سال و نيم گذشته 
ترين سازماندهي كارگري بعد از جنگ دوم جهاني ترين جنبش جوانان و بزرگبزرگ

تحركات قدرتمندي در جهت اعتصاب  1926 بار بعد ازجا براي اولين اتفاق افتاد. در آن
اند! آري، تنها به زمان هاي انقالبي زندهگيري است! پس پروسهعمومي در حال شكل

  نياز است تا بارور شوند، اما اين پروسه آغاز شده است!

  
  رسند؟هاي انقالبي دور به نظر ميچرا برنامه

رسد، كه در واقع نيز چنين است! اما چرا؟ اگر انقالب اروپايي خيلي دور به نظر مي
دليل اين امر چيست؟ اين سوالي اساسي است كه بايد به آن پاسخ داد. در حقيقت 

رسد! جاي يك مي اين همان واقعيتي است كه چرا انقالب در يونان دوردست به نظر
اي خالي است كه خود را در رهبري جنبش قرار دهد، به آن جهت حزب چپ توده

هايش را سازمان دهد، يك برنامه مبارزاتي پيشنهاد كند، طبقه در قدرت حركت دهد،
هاي كسب قدرت دولتي را توسط طبقه كارگر و اكثريت زمينهرا به زير كشد و پيش

  ها فراهم سازد.توده

اي كه از شدت عصبانيت و اي انقالبي خالي است كه به جامعهجاي يك حزب توده
انداز روشني ارائه دهد. اگر چنين چپي ايجاد نشود، تمام خشم به جوش آمده، چشم

بحث بر سر انقالب تنها يك رمانتيسم انتزاعي است. بر اين اساس است كه ساختن 
  اي است كه ما در آنترين وظايف دورهيك چپ (نه چپ به طور عمومي) يكي از مهم

  قرار داريم.
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كه در –ي در يك كشور آغاز شود بندي بايد بگوييم كه اگر پروسه انقالببراي جمع
هاي مبارزه گشوده خواهد شد. سرعت اين پروسه در راه –اروپا حتماً نبايد يونان باشد
هاي شبيه به آن در كشورهاي ديگر و نهايتاً ناپذيري پروسهيك كشور به شكل اجتناب

ر سطح در تمام كشورهاي اروپايي را به دنبال خواهد داشت. براي اين كه اين پروسه د
-اروپايي پيروز شود، ضروري است كه در كشورهاي مختلف اروپايي حزب انقالبي توده

  اي چپ وجود داشته باشد.

  
  در يونان  "وظائف"

ها ها به زمان نياز دارد. در واقع آنطوري كه در باال بدان اشاره كرديم اين پروسههمان
-به پيش كشيده ميها نيست، بلكه توسط سيستمي ها و چپنتيجه تصميم جنبش

تر باشد، دهد. هرچقدر چپ انقالبي ضعيفشود كه جامعه را به سوي بربريت سوق مي
ها پيروزي ها به درازا كشيده خواهد شد. اگر جنبش و چپبه همان نسبت اين پروسه

در سطح كل اروپا را مورد هدف خود قرار دهند، و جنبش كارگري يونان به عنوان 
گاه موضوع ارزش پول ملي، خود به خود ي پيروزي عمل كند، آنكاتاليزاتور يا چاشن

منتفي خواهد بود. اگر انقالب كارگري يونان خود را محدود به كشور خودمان كند، در 
آن صورت واحد پول ملي نتيجه ضعف انقالب خواهد بود كه خود را گسترش خواهد 

  داد، نه يك راه حل.

نتايج ضعف جنبش كارگري است كه نتوانست در چنين موردي واحد پول ملي يكي از 
مبارزه را در سطح كل اروپا به پيروزي برساند. اين به معناي نتيجه يك شكست نسبي 

به   اما نقطه ضعفي كه نتوانست انقالب را -پيروزي انقالب در يك كشور -است
كشورهاي ديگر گسترش دهد. به عبارتي ديگر، واحد پول ملي به قيمت ايزوله شدن، 

  تمام خواهد شد.
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گيرد! كنيم كه از يك انقالب ايزوله شده سرچشمه ميما از خطرهايي پشتيباني نمي
هاي حمايتي پولي و تواند شايد در تركيبي كه از برنامهنقطه اتكاء واحد پول ملي مي

روي در اقتصاد را ايجاد كند. اما وقتي كه كنترل تجارتي پشتيباني شده، امكان پيش
اي ايزوله بماند، از هم خواهد پاشيد! اما و اگري براي چنين مدت طوالنيانقالب در 

اي وجود ندارد. در هر صورت از هم خواهد پاشيد! انقالب اكتبر روسيه در اين ارزيابي
رابطه نيز درس با ارزشي به ما داده است: ايزوله شدن آنان، زمينه مناسبي براي به 

پاشي اتحاد جماهير شوروي اش از همنتيجه وجود آمدن فساد استالينيستي شد كه
  بود.

دهند، خواهيم به رفقاي چپ، كه ما را در مقابل مثال كوبا و ونزوئال قرار ميما مي
ها حمايت پاسخ كوتاهي بدهيم. دستاوردهاي مثبتي در كوبا وجود دارد كه ما از آن

نيز همان كمونيزم و جا كنيم، چرا كه در آنكنيم. در عين حال به آن انتقاد ميمي
سوسياليزمي وجود دارد كه در شوروي و چين وجود داشت: شوروي از هم پاشيد و 

داري ادغام شد. در كوبا نيز بازگشايي در چنين جهتي آغاز چين در دنياي سرمايه
بدون دموكراسي، آزادي و آزادي بيان عقيده و تشكل  "سوسياليزم" شده است. يك
ستم چند حزبي و الي آخر) سوسياليزم نيست. آن چه كه به اي و سي(آزادي اتحاديه

شود، شايد چاوز از سوسياليزم صحبت كند، كشوري كه او بر آن ونزوئال مربوط مي
ها كردناست، حتي اگر او به برخي از دولتي داريكند، يك كشور سرمايهحكومت مي

ه چپ بايد با حفظ هاي تأمين اجتماعي را تقويت كرده باشد، كدست زده و برنامه
ها حمايت كند. در عين حال كامالً جاي دموكراسي كارگري اش از آنموضوع انتقادي

ها در رابطه با اوضاع سياسي گيريهاي دولتي و عمومي و تصميمدر ادارات و شركت
  خالي است.
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  داري بدون شك تهديدي است براي يوروتناقضات سرمايه

كند كه به ياد بياوريم كه تناقضات را ايجاد مي يك بررسي واقعي ديگر اين ضرورت
  پاشي يورو خواهد شد.داري خود موجب از همسرمايه

تر شدن ناگهاني بحران عمومي، و نه فقط در يونان، پاشي يورو به عميقچنين از هم
خواهد انجاميد. در حال حاضر تمامي نهادهاي رهبري كننده سرمايه بر اين عقيده 

پاشي يورو به قيمت زيادي تمام خواهد شد و بايد با تمام ابزارهاي هستند كه از هم
ممانعت كرد. تالش آلمان و فرانسه براي نگه داشتن يونان در حوزه يورو  ممكن از آن

-لعنت مي”زمان آنان به زماني كه يونان را وارد اتحاديه اروپا كردند كه هم(در حالي

اي واكنش زنجيره  پاشي يورو منجر بهاز هم گردد كهبه اين موضوع باز مي“) فرستند
شود. به عنوان مثال غول خواهد شد كه به قيمت گزافي براي خود آنان تمام مي

...آلمان " اقتصادي اروپا، آلمان را در نظر بگيريم. طبق اظهار نظر فايننشال تايمز
رك صادرات آلمان برد.(...) به خاطر واحد پول مشتنهايتي از اتحاد پولي مياستفاده بي

شود،(...) اگر درصد برآورد مي 18 دهد، كه حدودآوري را نشان ميافزايش سرگيجه
توانست آلمان در داخل يورو قرار نداشت، حتي به نيمي از اين چنين رشدي نيز نمي

  "دست يابد!

پاشي يورو، در همان )، از همUBSزمان بر اساس تحقيقات بانك سوئيسي او ب اس (هم
درصدي توليد ناخالص ملي در آلمان خواهد شد.  25 تا 20 سال اول باعث كاهشيك 

 تقريباً 2011 تا آخر 2010 در مقام مقايسه: توليد ناخالص ملي يونان از ابتداي سال
  درصد كاهش داشت! 11 

تر شدن بحران اقتصادي خواهد بود. پاشي يورو به معني عميقنتيجه احتمالي از هم
اي ساده بود كه تصور كرد، اقتصاد يونان در چهارچوب چنين ور نكردنيبايد به شكل با
كنيم، اندازي كه ما تصوير ميچشم بزند. اين "دست به كار بزرگي" ايقيامت اقتصادي
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هاي ها واقعيتيك سناريوي تئوريك نيست. مربوط به آينده بسيار دوري نيست. اين
ر كنيم كه نه تنها در يونان، بلكه در امروز است. انفجار خشمي را پيش خودمان تصو

اي از كشورهاي اروپايي اتفاق خواهد افتاد، هنگامي كه يورو از هم بپاشد و مجموعه
  تر شود!بحران عميق

شان را در آلي براي چپ نخواهد بود كه طبقات در قدرت و سيستمآيا شرايط ايده
د، مورد بازخواست قراردهند، و اين انهايي كه درباره اروپا طرح كردهرابطه با تمام دروغ

شان عامل اين بحران بوده پاشي واحد پولكه عمق بحران نشان داده است كه از هم
برند، هايي كه كارگران از آن رنج مياست؟ اين كه توضيح دهند، عامل تمامي بدبختي

-مي هاي طبقات حاكمِ نه تنها يونان بلكه تمام اروپا سنگينيصد درصد بر روي شانه

  كند؟

كه كه در تمام اين دوره، نوك اما نقش چپ در چنين شرايطي چه خواهد بود، درحالي
ور شود، تواند به سيستم حملهباشد؟ چگونه ميتيز حمله متوجه خروج از يورو مي

تر شدن بحران عميق  اش، خروج از يورو، خود عاملزماني كه تنها راه پيشنهادي
اي اجتماعي در العمل تودهايطي چگونه بايد يك عكساقتصادي است؟ تحت چنين شر

ها مقابل چپ را متوقف كرد؟ چرا نبايد مردم در مقابل چپ قرار نگيرند، اگر به آن
توضيح داده نشود كه موضوع اصلي، واحد پول نيست، بلكه سرنگوني سيستم است، و 

اي ها راه چارهاين كه بازگشت به دراخما بدون سرنگوني سيستم به خودي خود نه تن
  ارائه نخواهد داد، بلكه خطر عظيمي را با خود به همراه خواهد داشت؟

ها اين است كه در اين ترين اشتباه چپبندي مجدد بايد بگوييم كه: بزرگبراي جمع
تواند زندگي كارگران را بهتر كند! به جاي آن رؤيا فرو روند كه تنها خروج از يورو مي

داري هيچ راه خروجي وجود ندارد و د كه در چهارچوب سرمايهها توضيح دهنبايد آن
اين كه تنها راه بيمه كردنِ حق زندگي كردن كارگران، تغييرات سوسياليستي در 
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جامعه است. اگر چنين روشي را در پيش گيرند، هيچ دليلي وجود ندارد كه به موضوع 
داديم، اين موضوع بستگي به طور كه در باال توضيح ارزش پول بپردازند. چرا كه، همان

  توازن قواي طبقاتي و رشد پروسه انقالبي در سرتاسر اروپا دارد.

  
  "استقالل ملي "خروج از يورو و اتحاديه اروپا و

استقالل " ها به موضوعموضوع خارج شدن از يورو و اتحاديه اروپا براي بخشي از چپ
ترين اند كه اولين و مهمهتبديل شده است. بر اين اساس آنان بر اين عقيد "ملي

-اي را طرح ميها پيشنهادات تكميليوظيفه، خروج از يورو و اتحاديه اروپا است. آن

ها اي برخوردارند، مانند، عدم پرداخت بدهيگيري سوسياليستيكنند كه از جهت
ريزي جديد توليدي. اما ها و برنامهها)، دولتي كردن بانككردن يك طرفه بدهي(پاك
جايي گيري از آنيد مركزي آنان بر خروج از اتحاديه اروپا استوار است. اين موضعتأك

رژيم جديد تحت " كند كه، استقالل ملي از دست رفته است و يكحركت مي
داريم. ما  (EAM) "ا آ ام" بخش نظيروجود دارد و ما نياز به يك جنبش رهايي "سلطه
و  "ملي" ، و"قيدبي" ،"غير وابسته" اقتصاد اروپا خارج شويم، تا بتوانيم يك بايد از

  داشته باشيم. سياست پولي ملي واحد

عقيده هستيم: يونان، در حقيقت امر، مواجه كنيم كه ما با آن هماي شروع ميبا نكته
تواند خود براي است با شكل جديدي از نئوكلونياليسم! اين كه خلق يونان نمي

از يك حس  "استقالل ملي" عيت است! مسئلهسرنوشت خويش تصميم بگيرد، يك واق
و اين براي طبقه  – شودگيرد! تمام تصميمات در بروكسل گرفته ميواقعي نشأت مي

كارگر قابل پذيرش نيست. براي طبقه حاكم يونان، اين موضوع نه تنها قابل پذيرش، 
ماً پيوند دار حاكم يونان مستقيبلكه كامالً درست و ضروري است، چرا كه طبقه سرمايه

هاي بزرگ اروپايي هستند. ما بايد عليه اين نئوكلونياليسم وابسته به سرمايه خورده و
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نظريم. راجع به اين كه چگونه بايد با آن به مبارزه مبارزه كنيم. در اين جا ما با هم هم
  مان متفاوت است.هايديدگاه پرداخت،

تواند مسئله وابستگي و يا عدم نمياين كه خروج از يورو و اتحاديه اروپا به هيچ وجه 
وابستگي و انقياد را حل كند؛ يونان نه امروز، بلكه در تمام تاريخش (چه با يورو و چه 

  بدون يورو) آن را ثابت كرده است.

در واقعيت امر، در پس مواضع اين رفقا اين امر نهفته است كه از گرفتن موضع روشني 
داري در عرصه اروپايي و جهاني، براي يك در جهت مبارزه براي سرنگوني سرمايه

كنند. اگر ما مطالب رفقايي را مطالعه كنيم كه به جامعه سوسياليستي شانه خالي مي
قانع " مركزيت ناسيوناليستي" اين بخش از چپ تعلق دارند، خواهيم ديد كه به يك

كه مبارزه اند. جاي مبارزه مشترك با كارگران اروپايي به همان نسبت خالي است شده
 اليستيونمشترك براي سوسياليزم. اگر مبارزه در سطح اروپا و مبارزه انترناسي

متوسل  "راه و چاره ناسيوناليستي" ناپذيري بهگرفته شود، به طور اجتناب "ناديده"
خواهند شد. و اين موضع، به اشكال مختلف به سوي راه خروج از يورو و دراخما 

  خواهد شد. راهبري

داري در واقعيت امر ي اختالف نظر ما چنين است: در چهارچوب سرمايهنقطه مركز
(و امروز حتي خيلي  خود داري از ابتداي پيدايشاي وجود ندارد. سرمايهاستقالل ملي

تر) يك سيستم جهاني بوده است. وابستگي متقابل بين اقتصادها در سطح جهاني بيش
ياد طبقات حاكم ضعيف توسط طبقات يكي از كاراكترهاي اصلي اين سيستم است. انق

هاي جهاني، يك قانون حاكم قوي، چه مستقيم و چه غير مستقيم توسط سازمان
طوري كه در است، چرا كه اين يك شرط زنده ماندن طبقات حاكم ضعيف است همان

كند. خروج يونان از يورو و اتحاديه اروپا به معني استقالل يونان نيز اين قانون عمل مي
)، بانك جهاني و IWFالمللي پول (نيست. در خارج از اتحاديه اروپا صندوق بينملي 
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المللي جهاني زيادي وجود دارند. حتي به طور فرضي هم اگر يك هاي بينسازمان
ها خارج شود، با فاكتورهاي ديگر داري تصميم بگيرد كه از همه اينكشور سرمايه

 ران سرمايه خودشان نيز از (عملكرد)شايد كارگزا "بازارها." خواهد شد: مواجه
هيچ اميدي " هيواليي" باشند اما بدون چنين "شرمنده" بورس بازان و ...  ،"بازارها"

دار و نه نه خودشان به عنوان كارگزاران طبقه سرمايه –براي ادامه حيات ندارند 
عظيم است، داري، كه نمايندگي آن را دارند. امروز قدرت بازار سرمايه اقتصاد سرمايه

 تر از صد سال پيش، زماني كه لنين در نوشته خودبه شكل غير قابل تصوري بزرگ
  پردازد.به آن مي "داريي سرمايهامپرياليزم به مثابه باالترين مرحله"

توان به وابستگي به امپرياليزم و نئوكلونياليسم پايان داد؟ تنها از يك طريق: چگونه مي
تواند، داري و ايجاد يك جامعه سوسياليستي. و اين تنها مياز كانال سرنگوني سرمايه

-مركزيت" طوري كه در باال به آن اشاره كرديم، در سطح انترناسيوناليستي و نههمان

پذير چرا كه سوسياليزم در يك كشور امكان –اتفاق بيافتد "گرايي ناسيوناليستي
داري اروپايي و سرمايهيوناني در چهارچوب يك  "جامعه سوسياليستي" نيست. يك
تواند دوام بياورد، اگر چنين تحوالتي در داري امپرياليستي جهاني نمييك سرمايه

هاي ديگر و در جهان به دنبالش صورت نپذيرد. يا قبل از اين كه خود را كشورها و قاره
مستحكم كند از هم خواهد پاشيد يا اين كه همانند شوروي منحط شده و بعدها از 

  دچار خواهد شد. "كوبا" هد پاشيد، و يا اين كه به سرنوشتي همانندهم خوا

يابي به چنين هدفي هستند، بايد ، اگر واقعاً خواهان دست"استقالل ملي" مدافعان
داري بايد سرنگون شود تا قدرت كارگري و سرمايه" روشن، باز و با جرأت بگويند:

يابي بدان نهايي قادر به دستسوسياليزم ايجاد شود. اين چيزي نيست كه ما به ت
باشيم. ما بايد متحد با كاركنان در ديگر كشورهاي اروپايي و جهان به مبارزه بپردازيم. 
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بايستي از اين طريق از يورو و اتحاديه اروپا خارج شويم، در چنين صورتي اگر ما مي
  "د بود.نهايت خواهاش بيپذيرا باشيم، چرا كه استفاده بايستي تمام عواقب آن را

  
  "جبهه خلق" دراخما و

اند، هايي كه خروج از يورو و اتحاديه اروپا را به عنوان اولين اولويت خود قرار دادهچپ
جديد و  EAM اي، يكتوده "جبهه خلقي" شان ايجادفرضبراي پيشبرد اين پيش

، "جبهه خلق" را مد نظر دارند. اما "مترقي" و يا "مردمي" ايجاد يك رژيم
دقيقاً يعني چه؟ چه تفاوتي با قدرت كارگري و سوسياليزم دارد؟ نگاه  "مترقي" رژيم

كند كه اشتباه بخشي از چپ را روشن به ما كمك مي  EAM و "جبهه خلق" دقيقي به
  كنيم.

اي از تمام خلق، كه مبارزه از آهنگ جذابي برخوردار است: جبهه "جبهه خلق" لفظ
-تر در آثار لنين به جستجو مياست... هر چه بيش تركند. اما واقعيت كمي پيچيدهمي

كنيم. در وهله اول به احتمال برخورد نمي "جبهه خلق" پردازيم، در هيچ كجا به واژه
خوريم: به قوي غافلگير كننده خواهد بود. دوم اين كه، به واژه ديگري بر مي

   ."جبهه متحد كارگري" تر بگوييمدقيق ".جبهه متحد"واژه

ها و انترناسيونال كمونيستي (در زمان توسط بلشويك "هه متحد كارگريجب" واژه
هاي مبارزه مشترك طبقه كارگر در هر كشوري را لنين) به كار برده شد تا ضرورت

هاي حزبي و پيش وابستگي براي مقابله با مسائل مشترك و عليه طبقات حاكم، بدون
  ي شكل گيرد"جبهه متحد" كهوم به اين مفهشان توضيح دهند. هاي سياسيزمينه

چنين روابط خودشان را دهد، هماندازي را نشان ميزمان كه چشمطبقه كارگر هم  تا
يعني احزاب دهقانان فقير و اقشار متوسط -با احزاب متحد خود در مبارزه اجتماعي

  هاي قدرتمندي بنا كند.بر پايه -شهري
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د و خالقش كسي به جز استالين سر در آور 30 هاي دههدر سال "جبهه خلق" واژه
جبهه "استالين در آن بود كه، "جبهه خلق" لنين و "جبهه متحد" نبود. تفاوت ميان

ت بورژوايي را نيز در فقيرش) بود و طبقا خارج از طبقه كارگر (و احزاب متحد "خلق
گرفت، به جز همه را در بر مي "خلق" واژه "پيشرفته" بخش به اصطالح -گرفتبر مي

را. در آن زمان استالينيسم در اتحاد شوروي نظرات خود را به طور  "طبقه كارگر" ژهوا
كامل پيش برد و سعي كرد با تمام ابزار ممكن از گسترش انقالب سوسياليستي در 

گيري فاشيزم در آلمان ديگر كشورهاي اروپايي جلوگيري كند. استالين به بهانه اوج
داد كه همكاري طبقه كارگر، دهقانان و طبقه تئوري خود را بر اين مبنا گسترش 

 ،"دموكراتيك"  هايدار، كه از خصلتچنين طبقات سرمايهمتوسط شهري و هم
  برخوردارند، ضروري است. "مترقي "و "پرستانهوطن" 

در ايتاليا وجود داشت. لنين، تروتسكي و ديگر  1922 اما فاشيزم دست به نقد از سال
داران ايتاليايي اري مشترك بين كارگران ايتاليايي و سرمايهگاه همكها، هيچبلشويك

ها براي ايتاليا عليه موسوليني را پيشنهاد نكردند. كامالً بر عكس، پيشنهاد آن
  بود. "جبهه متحد (كارگري)" اما،

شود. در تقصير نبود كه گفته ميقدرها هم بياز لحاظ تاريخي آن "جبهه خلق"
صورت  "جبهه خلق" فرانسه تصرف قدرت دولتي از طريقدر اسپانيا و  1936 سال

دار دولت ها به همراه نمايندگان طبقه سرمايهپذيرفت، به اين معني كه كمونيست
  تشكيل دادند.

داران به هيچ وجه در تشكيل دولتي شركت نخواهند كرد كه تهديدي براي اما سرمايه
اي اضر نيست در قدرت دولتيشان باشد! هيچ طبقه در قدرتي حگرفتن قدرت از دست

شركت داشته باشد، كه قدرت را از آنان سلب كرده و به كسان ديگري (در اين مورد 
جبهه "دهيمشخص طبقه كارگر) واگذار كند. در نهايت شرايط ضروري براي شكل
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ها همكاري داران، كه با آنبراي يك چپ اين است كه از هدف سرنگوني سرمايه "خلق
  ظر كند.كند، صرف نمي

كنيم) مبارزه با  داري است و (ما در اين جا تأكيد مياين به مفهوم پذيرفتن سرمايه
هاي جامعه، كه آگاهانه يا خود به خودي در جهت انقالب سوسياليستي تمام بخش
ور اش شعلهدارند. نتيجه آن، پيروزي فرانكو بر انقالب اسپانيا بود. نتيجهگام بر مي

بسته تحويل بود كه به آن خيانت شد و دست 1935 در سالشدن انقالب فرانسه 
نگ مرگ بود، به به چ "آريس ولوچيوتيز" اش روانه ساختننازيسم داده شد. نتيجه

با طبقات در قدرت  KKE را رد كرد كه در سند سازش "واركيزا" دادخاطر اين كه قرار
   شان بود."سياست جبهه خلق" در چهارچوب

خواهيم به يك سوال ديگر پاسخ دهيم. آيا بپردازيم، مي EAM هاما قبل از اين كه ب
مطرح شد و  30 هاي دههكه براي اولين بار در تاريخ، در سال "جبهه خلق" پديده

نياز به پاسخ جديدي دارد؟ چنين چيزي   بدين طريق سواالت جديدي را طرح كرد،
  نيست!

  
  در تاريخ "جبهه خلق" اولين

در روسيه شكل گرفت. در فاصله بين  1917 ريخ در سالدر تا "جبهه خلق" اولين
ها در اكتبر، كه رژيم انتقاليِ سرنگوني تزار در فوريه و به قدرت رسيدن بلشويك

دار. ائتالفي معروف شكل گرفت، متشكل از دو حزب چپ و يك حزب از طبقه سرمايه
حزب شدند. ها و سوسيال روولوسيونر(اس ار) ميدو حزب چپ شامل منشويك

  داد.خواهان دموكرات (كادت)ها تشكيل ميداران را مشروطهسرمايه

-رسد كه از پايهايم كه در نگاه اول به نظر ميمواجه "جبهه خلق" بنابراين ما با يك

ها براي استحكام دموكراسي بالفاصله بعد از هاي اساسي مهمي برخوردارند: آن
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كردند كه از دموكراسي مي "مبارزه" ي اينها براكردند. آنمي "مبارزه" سرنگوني تزار
كرد، دفاع كنند، دقيقاً ي كه ژنرال كورنيلوف آن را نمايندگي مي"فاشيزم" در مقابل

آن طوري كه ژنرال فرانكو در اسپانيا با سپاه خود دولت انتقالي را سرنگون كرد. و ما 
ار داشت و رژيمش طبعتاً نبايد فراموش كنيم كه روسيه در شرايط جنگي با آلمان قر

  پيش ببرد. كرد تا شرايطش را براي جنگ و صلحبراي آن مبارزه مي

كه كشور در يك شرايط جنگي قرار داشت، با اين كه تهديد با وجود اين
به صورت بالفعل وجود داشت، با توجه به اين كه دموكراسي  "فاشيزم" مستقيم

را در  "جبهه خلق" ه حمايت ازها، نيافت، بلشويكشكننده بود و بايد استحكام مي
ها روش ديگري را در پيش گرفتند: شان شركت كردند! آنپيش گرفتند و نه در دولت

  آن را سرنگون كردند!

  
EAM  چه بود؟  

اش در يدهعق  گردد به تفاوتها موافق نيست، برمياگر كسي با چنين عملكرد بلشويك
اما همه اين موضوعات ما را به بحث  و اين مبحث ديگري است. -رابطه با انقالب اكتبر

  دهد.سوق مي EAM در مورد

EAM كند. مي  انگيزي بود، كه هر كارگر و چپ يوناني به آن افتخارجنبش شگفت
الزم نيست كه به جزئيات آن بپردازيم، چرا كه نتايج عمومي آن براي همه روشن 

را در حيرت فرو برد. در است. جنبش مقاومت يونان در مقابله با نازيسم، تمام دنيا 
چند  ."ها بايد قهرمانانه جنگيدهمانند يوناني" گويد:مي "چرچيل" همان زمان

كند. چه اتفاقي افتاده صباحي ديرتر ارتش انگلستان، قهرمانان يوناني را قتل عام مي
  بود؟
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را  9 تمام يونان به استثناء كولوناكا 1944 در دسامبر ELAS و EAM با توجه به اين كه
انگيز در جايگاه رهبران اين جنبش شگفت ،KKE تحت كنترل خود داشتند، رهبران
يونان " واگذار كنند. آنان خواهان يك ELAS حاضر نبودند تمام قدرت را به

خواستند، مي" ناسيوناليستي متحد" ها يك رژيمنبودند. آن "كارگري سوسياليستي
كرد. با چنين دار تقسيم ميبقه سرمايهدر آن قدرت را با نمايندگان ط  KKE رژيمي كه

در  ELAS و EAM پذير شد.امكان "جنبش خلق" عملكردي از زاويه ايدئولوژيك،
گاه آن در مبارزه شكست خوردند، چرا كه در واقعيت امر، رهبران هيچ 10 1944 دسامبر

- نندهكتعيين   عامدانه در 11" زاخارياديس"را رهبري نكردند. اين رهبري تحت كنترل

 آريس ولو" تحت فرماندهي "هاسياهبرانگيز كالهوحشت" ترين شرايط، نيروهاي
را امضاء  "واركازيا" گير كرده، تا متعاقب آن قراردادزمين 12 "اپيروس" را در "چياتيس

ها را به دشمن تحويل دهند! كه در نهايت به يك كنند، كه بر اساس آن تمام سالح
  13ده شدند.جنگ نابودكننده داخلي كشي

نتوانستند در مقابل تصميمات  ELAS و EAM آيد. چرادر اين جا يك سوال پيش مي
ها را قانع كنند نتوانست آن "آريس" مقاومت كنند و آن را رد كنند؟ چرا  KKE سياسي

او  ELAS و EAM او را ايزوله كرد، اما چرا جنبش، جامعه و   KKE و ايزوله شد؟ رهبري
  را تنها گذاشتند؟

-توان از كنار اين سوال گذشت. اين يك ضرورت است كه چپا فريب دادن خود نميب

  هايي جلوگيري كنند.اي براي آن بيابند تا از تكرار چنين تراژديكنندهها پاسخ قانع

و پاسخ مطمئناً در عدم وجود دموكراسي دروني نهفته بود: اجازه بحث، ديالوگ، 
 ساسي. ثانياً، به خاطر اين كه ايدئولوژيهاي اگيريمواجهه و شركت در تصميم

 EAM رهبران " ، استالين و زاخارياديس و بقيه"جبهه خلق" بر اساس منطق
بايست استوار شده بود. بر اساس اين تئوري رهبران حزب كمونيست مي  KKE "مفتخر
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قدرت دولتي را با سرمايه و نمايندگان سياسي آن تقسيم كنند. تالش براي قدرت 
   "خلقي" ، يك رژيم"اتحاد ملي" و سوسياليزم خطا است. بلكه يك كارگري

  عليه فاشيزم ضروري است. "مترقي" و

كنند و مي  ي جديديEAM اي از مدافعين بازگشت به دراخما صحبت ازاما اگر عده
آورند، بدون اين كه سخن به زبان مي  EAM هاياي و قهرمانتنها از خصلت توده

كنند كه سرنگوني رفت، غير مستقيم تأييد مي "خطا" بهتوضيح دهند كه چرا 
ها يك ندارند. آن "مد نظر" داري، قدرت كارگري و انقالب سوسياليستي راسرمايه

، كه "استقالل داخلي" دارند كه تحت نام "مد نظر" اي از نيروهايي رابلوك گسترده
و غيره را دارند كه به  "غير وابسته و مستقل" اقتصاد و واحد پولي قصد سازمان دادن 

  مقاومت عليه تروئيكا بپردازند.

داري را ناپذير بودن سرنگوني سرمايهها در خفا امكاندر واقعيت امر اين بخش از چپ
-چنين ميها همچاره در چهارچوب سيستم هستند. آن "بهترين" پذيرفته و به دنبال

هاي بسيار مهمي هستند، اما ژههاي مبارزه متحد كارگران اروپايي، واپذيرند كه واژه
ها مايل نيستند كه به طور جدي و پيگير ماند. آناين امر فقط در همين حد باقي مي

  دست به ابتكاراتي براي يك مبارزه طبقاتي متحد كارگري در سطح اروپا بزنند.

(به عنوان مثال در يك مصاحبه مطبوعاتي) به هيچ وجه عليه مبارزه  "آلكا پاپاريگا"
ترين مهم  كند. اما اگر حتي به دو مورد ازحد كارگران اروپايي صحبت نميمت

نوامبر  4 هاي او در جمعهصحبت-نگاه شود   2011 مداخالت سياسي او در طي نوامبر
 در" نيكوس چاتزينيكوالاو" و مصاحبه او با "سيناگماپالتز" در KKE در ميتينگ

توان يافت كه مربوط به جنبش كارگري نمياي هيچ كلمه -نوامبر 18 در "رئال اف ام" 
  اروپايي و يا حتي دست كم در مورد مبارزه مشترك براي سوسياليزم باشد.
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در  KKE خواهيم تأكيد كنيم كهبا توجه به تمام اين مواردي كه طرح كرديم، مي
ها است، به اين دليل كه در ميان چپ "ترين مواضعمترقي" موارد مشخصي داراي

ها خود را وم كه آنكند. به اين مفهدفاع مي "خروج از اروپا و يورو" يانه ازجومبارزه
دهند كه وضعيت بدون كنند، بلكه توضيح ميمحدود به بازگشت به دراخما نمي

نابودي قدرت كشورهاي صنعتي بدتر از همراه بودن با يورو خواهد بود. ما اين بخش از 
مان طرح شده طوري كه در تمام مطالبهمان  كنيم،شان را تأييد ميتجزيه و تحليل

انداز سوسياليستي را است. اما داشتن چنين تجزيه و تحليلي كافي نيست! بايد چشم
هاي مبارزه جنبش را در يونان و اروپا توضيح ترسيم كرد، به اين مفهوم كه بايد راه

يوناليستي در داد. و در اين جا است كه ما جاي هر گونه پرداختن به ابعاد انترناس
ها شايد بگويند كه شايد اين امر اتفاقي بينيم. بعضيرا خالي مي "آلكا پاپاريگا" مواضع

  باشد. در جواب بايد بگوييم كه ذكر نكردن به اين شيوه به هيچ وجه اتفاقي نيست.

  
  انداز مقاومت انترناسيوناليستي به ما بستگي داردچشم

خواهيم روشن كنيم: كه موضع بازگشت به ميبا توجه به تمام مسائلي كه گفتيم، 
واقعيتي است كه در بخشي از چپ و جنبش از  ،"جبهه خلق" دراخما و دفاع از موضع

انداز بالواسطه بازتاب مشخصي برخوردار است. دليلش نيز اين است كه چشم
رسد. اما آن چه واقعي است و يا آن سوسياليستي قدرت كارگري، واقعي به نظر نمي

هاي خالق و شود. بلكه به عملكرد قدرتكه غير واقعي است از آسمان نازل نميچه 
  زنده اجتماعي بستگي دارد.

رسد را، در باال توضيح امروز، دور به نظر مي يانداز انقالب در اروپااين كه چرا چشم
اي وجود ندارد، كه براي اين هدف مبارزه كند. اين داديم: هنوز يك حزب چپ توده

دهد كه به جاي اين كه آگاهانه ت، بخشي از جنبش را به جهتي سوق ميواقعي
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انقالبي ايجاد كند، به دنبال راه -(ضروري و حياتي) يك چپ را با برنامه سوسياليستي
  گردد كه در نهايت جنبش را در چهارچوب سيستم موجود محدود كند.اي ميو چاره

ندارد كه هزاران تن از بهترين مبارزان در درون چپ، خود را به  هيچ ترديدي وجود
كنند، به خاطر اين كه در آن خصلت خواست خروج از اتحاديه اروپا و يورو نزديك مي

هاي شك از پايهيابند. اين نزديكي بيپاشي انقالبي نظم داخلي و اروپايي را مياز هم
نيست. چرا كه اين موضع ناخودآگاه بر  كنندهمشخصي برخوردار است، اما اين تعيين

اندازد، چرا كه مبارزه براي نابودي سيستم مطرح است، چرا وظيفه اصلي سايه مي
داري يوناني كند كه سرمايهچنين تصوري را ايجاد مي "رؤياهاي ناسيوناليستي" كه

  خارج از اتحاديه اروپا بهتر رشد خواهد كرد.

كند، كه از طريق آن شايد اميد مقاومت اتخاذ مياين بخش از چپ مواضعي با حداقل 
تر شود. اين انگيزه بدون ترديد بهترين داري آساندارد كه راه براي سرنگوني سرمايه

و اين از مشخصه آنان كه نوع دوستي/ از خود گذشتگي و نگراني براي  – انگيزه است
مسير خود را از گيرد. اما راه حل سوسياليستي آينده چپ و جامعه است نشأت مي

كند. فراموش نكنيم طريق آرزوهاي ناروشن و عناوين زيبا و رؤياهاي خوب باز نمي
چپ در گذشته اين گونه با  "شود.فرش ميراه جهنم با عناوين زيبا سنگ" كه

  هاي تاريخي رو به رو شد. چنين اتفاقي نبايد مجدداً بيافتد.شكست
  

  بندي مواضع ماجمع

داري وجود براي راه حل بحران در چهارچوب سيستم سرمايه اندازيهيچ چشم -1
ها، به ويژه با در نظر گرفتن بربريت حاكم امروز و فساد ندارد. وظيفه تاريخي چپ

-داري را هموار ميداري، ارائه راه حلي است كه راه سرنگوني سرمايهسيستم سرمايه
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چپ امروز نتواند در جهت  سازد، تا قدرت كارگري و سوسياليزم را نشانه گيرد. اگر
  تواند موفق شود.اي گام بردارد، نميچنين وظيفه

اي نيست. اي براي هيچ مسئلهخروج از يورو و اتحاديه اروپا به خودي خود چاره -2
هاي خارجي در چه با يورو يا دراخما به عنوان واحد پول و چه حتي با تعليق بدهي

داري باقي بماند، كه در چهارچوب سرمايهجايي اقتصاد كشوري مثل يونان، تا آن
  است. محكوم به توسعه شرايط بحران

در رابطه با مسئله نظرسنجي عمومي، كه پاپاندرئو اوائل نوامبر طرح كرد، جايي كه  -3
-اجبار انتخاب بين يك سلسله تصميمات سخت ضد مردمي و ماندن در يورو طرح مي

را طرح كند. در غير  "نه به يورو" شعار شود، چپ بايد مستقل از اين موضع عمومي
اين صورت مجبور به رأي دادن به سياست ضد كارگري خواهد بود و امكان مبارزه با 

  آن را به گور خواهد برد.

مسئله بر سر خروج از اتحاديه اروپا و بازگشت به دراخما نيست كه به عنوان راه  -4
توهم " چنين موضعي تنها به حل و پيشنهاد محوري مبارزه به پيش كشيده شود.

گرايي ملي" تواند با يكدامن زده، به اين مفهوم كه يونان مي "ناسيوناليستي
  كند. "بهتر رشد" مĤبانهداري غير قيمسرمايه يا "مترقي

اگر چپ بر پايه انترناسيوناليستي و مبارزه براي يك اروپاي دموكراتيك كارگري  -5
چنين صورتي تقاضاي خروج از يورو و اتحاديه اروپا  براي سوسياليزم مبارزه كند، در

  اي ندارد. راه حل محوري چيزي نيست جز اروپاي كارگري و سوسياليزم.پايه

در اتحاديه اروپا بايد هر گونه سياست ضد كارگري را رد  يچپ و جنبش كارگر -6
ه يونان، در اين چنيني قرار بگيرد. اگر مقاومت جامع هايكند و در مقابل تمام قرارداد

داري، عامل بيرون انداختن يونان از اتحاديه اروپا مقابل پذيرش مقررات اروپاي سرمايه
و يورو توسط طبقات حاكم در اروپا شود، چپ بايد از اين فرصت استفاده كرده تا 
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داري جنبش كارگري يونان و متحدين انترناسيوناليستي آگاهي طبقاتي و ضد سرمايه
  ديگر اروپايي را باال ببرد.هاي جنبش در بخش

ها موجب شرايطي شود كه چپ مجبور به پيش بردن يك اگر گسترش خواسته -7
نمونه نظرسنجي   به عنوان –جويانه عليه ماندن در اتحاديه اروپا شود كمپين مبارزه

در چنين صورتي نيز بايد با  –كندعمومي، چيزي كه پاپاندرئو پيشنهادش را طرح مي
اندازي را در بر هيچ چشم  توضيح دهد، كه تنها موضوع بازگشت به دراخماتمام قدرت 

داري و براي نخواهد داشت، مگر اين كه با مبارزه در جهت سرنگوني سرمايه
  سوسياليزم پيوند خورده باشد.

(تحت لواي مثالً  "رژيم مترقي" اگر تحت چنين شرايطي و يا شبيه به آن شكل از -8
هاي خروج از اتحاديه اروپا و يورو و يا حتي تصميم د، كه برنامهجبهه خلق) شكل بگير

ها را پياده كند، چپ اجازه ندارد كه در آن شركت كرده (و به عدم بازپرداخت بدهي
اش را تبليغ كند)، بلكه بايد با موضع انتقادي به آن برخورد گيريحتي فراخوان شكل

  سياليستي آماده كند.كرده و خود را براي نبرد با هدف تغييرات سو

كند، كه چنين رژيمي راه را براي مواضع بخشي از چپ كه از اين موضع حركت مي -9
وجه از به هيچ "ايبينيپيش" كند، نادرست است. چنينتغييرات انقالبي فراهم مي

اي ماركسيستي برخوردار نيست. اين امر تنها در شرايط كامالً ويژه-يك بررسي علمي
هاي چنين رژيمي و تحت خواسته  از طرفي ديگر در خارج و در مقابله بامعتبر است، 

  پذير است.اي انقالبي وجود داشته باشد امكانشرايطي كه يك چپ توده

عام (براي  "استراتژيك" انداز سوسياليستي را به عنوان يك هدفچپ نبايد چشم -10
انداز بايد بر اساس ارائه يك زماني، يك جايي، يك طوري) ارائه دهد، بلكه اين چشم

گيرد باشد: عدم ها و پيشنهاداتي، كه از شرايط امروز نشأت مييك سلسله از برنامه
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هاي استراتژيك اقتصادي، ها، دولتي كردن سيستم بانكي و حوزهبازپرداخت بدهي
  ريزي اقتصادي بر اساس نيازهاي عمومي و غيره.كنترل و نظارت كارگري، برنامه

تواند در يك كشور شكل گرفته و قادر به ادامه حيات باشد. مبارزه يزم نميسوسيال -11
براي سوسياليزم بايد از كاراكتر انترناسيوناليستي برخوردار باشد. در چنين حالتي، 

اي برخوردار نيست. اين از هيچ دليل موجه "خروج از اتحاديه اروپا و يورو" تقاضاي
 يستي را تقويت نخواهد كرد، بلكه به توهم يكايده نه تنها مبارزه انترناسيونال

زند، كه بر اساس آن سرنگوني در ميان كارگران يوناني دامن مي "داري مليسرمايه"
  سوسياليستي ضرورتي ندارد.

اگر بخواهيم به شكل انتزاعي هم به اين نگاه كنيم كه نه اتحاديه اروپا و نه واحد  -12
يد در اين مورد مبارزه مشتركي را با كارگران پول مشترك وجود داشته باشد، چپ با

اروپايي، هم براي ايجاد يك فدراسيون سوسيالستي و هم براي يك واحد پولي 
داري، مشترك به پيش ببرد. پاسخ طبقاتي و انقالبي در مقابل يك اروپاي سرمايه

  ."خروج از اتحاديه اروپا و يورو" است و نه "اروپاي سوسياليستي"يك

اندازي ارائه اين كه در مبارزه براي تغييرات سوسياليستي در جامعه چشمبراي  -13
ها، هاي زير وارد عمل شود: عدم بازپرداخت بدهيشود، چپ بايد امروز براي خواسته

هاي استراتژيك اقتصادي، برنامه اقتصادي بر اساس حوزه دولتي كردن سيستم بانكي و
  ري و جامعه.نيازهاي عمومي، تحت كنترل و نظارت كارگ

هاي برپايي يك قدرت كارگري هستند كه بر پشتيباني هايي بنيانچنين خواسته
مجامع  ها وكميته  اي استوار است:هاي تودههاي قدرت دموكراتيك جنبشارگان

  اي كه هر زماني نمايندگانش قابل عزل باشند.عمومي

رار داده، يك چپ هايي قچپي كه امروز وظيفه خود و جنبش را بر چنين خواسته
هاي خارج از انقالبي است. انقالبي به اين معني نيست كه مثل بعضي از چپ
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چنين نه پرتاب سنگ و كوكتل مولوتوف سر داد. و هم "فريادهاي انقالبي"پارلمان
اي قانوني به دست ها)؛ كه در نهايت بهانه(آتونوم "نيروهاي مستقل" توسط به اصطالح

ها اي ميليونرا سركوب كنند. انقالب به معناي دخالت توده ها داده تا جنبشدولت
هاي توسط آن خواست  هاي اجتماعي در مبارزه است، تاكارگر، جوانان و ديگر جنبش

  خود را متحقق نمايند.

اي كه جايش امروز خالي است، كه جامعه را با يك جهش به پيش كنندهفاكتور تعيين
ترين اي انقالبي يكي از مهميجاد چنين چپ تودهسوق دهد، يك چپ انقالبي است. ا

  وظايف است كه در مقابل مبارزين طبقاتي از خود گذشته امروز قرار دارد.

—————————————————————————
—————————————————————  

  است. )Xekinimaآندروس پايياتسوس سردبير نشريه ماركسيستي خكينيما (*

 
 گرفته شده است.اين مقاله از نشريه آلترناتيو بر

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 



 تفسيرهاي ماركسيستي از بحران كنوني

 245

  
  
  
  
  
  
 خليج فارس بحران جهاني و

 

  آدام هانيه
  صداقت ترجمه: پرويز

 
نقش مهم شش دولت شوراي همكاري خليج  2011هاي عربي  ويژگي بسيار بارز شورش

ي عربي، قطر، بحرين و عمان ـ بوده  فارس ـ عربستان سعودي، كويت، امارات متحده
اي امريكا  ها، به عنوان مجاري سياست خاورميانه اين دولت ها، است. در جريان خيزش

اي از ابتكارات ديپلماتيك و سياسيِ آشكار مبادرت كردند و درصدد  و اروپا به مجموعه
سه  ]1[تضعيف و فرونشاندن سوگيري راديكال مبارزات در سرتاسر منطقه برآمدند.

اهد تر بحرين، خود ش ها، عربستان سعودي، عمان و از همه مهم مورد از اين دولت
رو  ها روبه انگيز رسانه هايي بودند كه با سركوب خشنِ دولتي و سكوت شگفت خيزش

ساختن صريح اين سركوب سرباز زدند، به صراحت به  هاي غربي از محكوم شد. دولت
را مسدود » تغيير رژيم«وضع موجود اولويت دادند و تالش كردند هر امكاني براي 

اي سلطنتي خليج فارس ـ و نقش مهم خود اين ه سازند. اولويت پشتيباني از نظام
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هايي از اهميت  منطقه در پشتيباني از منافع امريكا و اروپا در منطقه ـ بار ديگر نشانه
 ي مدرن است. كانوني كشورهاي اين منطقه در درك سياست خاورميانه

اقتصادي اي كه در پي بحران   ي منطقه اين نقش سياسيِ كانوني با تمايز هردم فزاينده
جهانيِ اخير پديدار شد در تقابل قرار دارد. در خود كشورهاي شوراي همكاري، 

هاي  هاي سنگين مالي به سبب بدهكاري سنگين برخي شركت انداز خسارت چشم
وجود دارد، اما بحران تأثير مهمي در تقويت جايگاه  conglomerateاي  بزرگ چندرشته

ي  هيت آرايش طبقاتي در كشورهاي حوزهطبقات مسلط در منطقه داشته است. ما
پذير ساخته  جايي فضايي بحران بر روي كارگران مهاجر را امكان شوراي همكاري جابه

ترين واحدهاي صنعتي و مالي به معناي آن است  و به همراه حمايت دولتي از بزرگ
حفاظت  هاي افول اقتصادي كه تا حدود زيادي از نخبگان منطقه در برابر بدترين جنبه

شدن  داريِ كشورهاي شوراي همكاري در تقابل با وخيم است. اين تقويت سرمايه شده 
چشمگير سطوح زندگي در ساير كشورهاي خاورميانه است. در كشورهايي مانند مصر 
و تونس و يمن و اردن، بحران جهاني تأثير قاطعي داشته ـ و همچنان دارد. سقوط 

هاي  هاي مالي، همراه با قيمت كارگران و جريان صادرات كاال، افول وجوه ارسالي
هاي جمعيت خاورميانه خيلي  رشد غذا و انرژي، بدان معناست كه فقيرترين بخش روبه

ي  دهنده تنها نشان نه  ي متفاوت بحران در طول منطقه سخت ضربه خوردند. اين تجربه
د منطقه، كه يابي نسبيِ نخبگان كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در خو قدرت

هاي خاورميانه است. بنابراين  بين اين كشورها و ديگر دولت  يابنده نيز شكاف گسترش
  در پي بحران جايگاه مسلّط خليج فارس در منطقه به طور كلي تقويت شد.

هاي شوراي همكاري در محاسبات استراتژيك  رغم اولويت دولت عالوه بر اين، به
ها تا  هاي منطقه در بررسي راديكال شورش پيچيدگيي  جانبه امپرياليسم، تحليل همه

شدت پروبلماتيكي است. شوراي همكاري  حدود زيادي غايب بوده است. اينْ شكاف به
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دهد؛ اين شورا هم  ي امپرياليسم در جهان عرب را شكل مي خليج فارس هسته
ري ي اصلي انباشت و هم پيوندگاه اصلي با اقتصاد جهاني است. جايگاه محو منطقه

شوراي همكاري در امور منطقه يادآور آن است كه خاروميانه را نبايد صرفاً تراكم 
اي و جهاني در نظر گرفت. بلكه، هريك از  هاي منطقه هاي ملي جدا از مقياس دولت
تر  دهند در پيوند دروني با بازتوليد گسترده هايي كه منطقه را تشكل مي دولت

اند و بايد از اين  در تعامل با بازار جهاني جاي گرفته ي خود اند كه به نوبه داري سرمايه
ها كه حول بلوك شوراي همكاري  مراتب تودرتوي دولت طريق درك شوند. اين سلسله

اند، چارچوبي براي تفسير سياست غرب در قبال مصر، تونس، ليبي يا  تمركز يافته
  ]2[هريك از ديگر كشورهاي خاورميانه است.

  
 شوراي همكاري خليج فارس

شود بالغ بر  ده زياد نفت كشورهاي شوراي همكاري ـ كه برآورد ميالعا ي فوق عرضه
روشني اهميتي كانوني در محاسبات  هاي آتي است ـ به چهارم توليد جهان در دهه يك

شود از  يابد. اما در اين مقاله كوشش مي داري مي راهبردي كشورهاي اصلي سرمايه
د كه مركزيت شوراي همكاري شو نظر شود و ادعا مي موضوع نفت به طور كلّي صرف

توان در دو گرايش ماندگار  مراتب بازار جهاني را در نهايت مي خليج فارس در سلسله
ها اهميت  گرايي سرمايه. اين گرايش شدن و ماليه المللي داري يافت ـ بين سرمايه

اي به صادرات كااليي خليج فارس و مازادهاي مالي در اقتصاد سياسي جهاني  ويژه
بندي خاص قدرت كه  . اين دو عاملْ خليج فارس را ـ با ورود آن به پيكرهدهد مي

اي در  منطقه مثابه به ي اخير بوده است ـ ي اقتصاد سياسي جهاني در دهه مشخصه
هاي  اش مدار بازار جهاني متبلور ساخته است. نظم جهاني با رهبري امريكا كه نشانه

يد ارزش در آسيا تا تحقق آن در كانون گرفته از تول ي سرچشمه المللي سرمايه بين

نالي، ژوزف چونارا، الكس كالينيكوسديويد مك  

 248

ي خليج فارس بوده كه در اين  داري پيشرفته، تا حد زيادي متكي به منطقه سرمايه
 ي قدرت اياالت متحده است. ساختار جاي گرفته و تحت سلطه

هاي  مثابه بخشي از اين چارجوب در نظر دارد به فراتر از تحليل اين تحليل به
لب برود كه صرفاً خليج فارس را منبع عظيم نفت ارزيابي ماركسيستي و جريان غا

گيري طبقه و دولت در منطقه متمركز  ي شكل كند و بار ديگر بر خود فرايندها مي
ي خليج فارس در بازار  گيري كشورهاي حوزه شود كه جاي نشان داده مي ]3[شود. مي

جهاني فرايند آرايش طبقاتي را كه طي آن بخشي از جهان عرب پيوند نزديك هردم 
داري در مقياس جهاني داشته تسريع كرده است.  تري با حفظ مستمرِ سرمايه ندهفزاي

معنايش اين بوده كه منافع طبقات حاكم در خليج فارس مستقيماً در برابر فرودستان 
ي خليج در اقتصاد  ي سرمايه منطقه به طور كلّي است ـ فرايندي كه انباشت فزاينده

قدرت   هاي اين منطقه با طرح ي دولت يابنده تعميقهاي خاورميانه و ائتالف  ديگر دولت
سياسي و نظامي امريكا آن را تقويت كرده است. اين چارچوبي است كه در آن 

ي خليج  هاي عربي پديدار شده و دليل غاييِ نقش كانوني كشورهاي حوزه شورش
  فارس در پشتيباني از منافع امپرياليستي در منطقه است.

  
  جهاني بازار و يهمال شدن، المللي بين

ي محوري مباحث ماركسيستي معاصر در مورد سرشت اقتصاد جهاني  مايه درون
شان با  مراتبي و رابطه دهيِ سلسله هاي با سازمان ي دولت چگونگي درك تعامل دوجانبه

اي بحث  داري است. طيفي از پژوهشگران به شكل متقاعدكننده بازار جهاني سرمايه
مشغولي با اين مضمون است و ـ  ي دل دهنده ماركس نشاناند كه تفكر خود  كرده

نيست بلكه » اقتصاد ملّيِ بسته«ي آغازين وي  برخالف باورهاي گسترده ـ نقطه
از طريق درك حركت   ]4[داري به طور كلّي است. پردازي بازار جهاني سرمايه نظريه
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داري را بهتر  ي ملّي سرمايه انتزاعي انباشت در سطح بازار جهاني است كه توسعه
تفسير كرد. جزء الينفك چنين رويكردي مفهوم امپرياليسم است ـ كه در آن  توان مي

در ميان مرزهاي ملّي به هم پيوسته و از طريق انتقال ارزش بين   گردش سرمايه
  كند. ها را بازتوليد مي مراتب فضاهاي جغرافيايي متفاوت سلسله

هاي  يابي نظري از دولتآمدهاي جاي دادن بازار جهاني در كانون هرگونه ارز يكي از پي
مشهور است كه    ]5[شدن است. المللي ملّي تمركز ضروري بر گرايش سرمايه به بين

هر مانع فضايي را در برابر دادوستد، «داري در عمل  ماركس با اين گفته كه سرمايه
ي زمين را براي بازارش تسخير  دارد و تمامي كره يعني مبادله، از ميان برمي

تر  بيش يابد} همزمان براي گسترش هرچه كه سرمايه توسعه مي چنان{هم…كند مي
داري  دهد كه همچنان كه سرمايه اين فرايند روشن را شرح مي  ]6[»كند بازار تقّلا مي

گستراند، مناسبات اجتماعي به شكل روزافزوني در سرتاسر  اش را مي دسترسي فضايي
ناگزير  داري در حركت براي افزودن بر ارزش، به شود. سرمايه زمين درهم تنيده مي

راند و در عين حال  كند به عقب مي ي را كه از طريق آن عمل ميمرزهاي فضاي
هاي توليد  هاي مختلف گردش (مانند لحظه كوشد زمان گردش بين لحظه همزمان مي

المللي شدن نسبت به  هاي تحقق آن) را كاهش دهد. بنابراين بين خود ارزش يا لحظه
وهاي نهادي) نيست بلكه در ها، قوانين يا نير ي سياست زا (يعني نتيجه سرمايه برون

  دارد ماندگار است. هستي مثابه سرمايه اي كه سرمايه به شيوه
گرايي، دارد.  شدنْ ارتباط نزديكي با ويژگي دوم گردش سرمايه، يعني ماليه المللي بين

شدن به مثابه ويژگي ماندگار حركت سرمايه در مسير گردش  المللي ماليه، همچون بين
كند كه به  اي عمل مي اين حالت، ماليه براي غلبه بر موانع بالقوه يابد. در آن رشد مي

از «شود كه حركت سرمايه مبتني بر مراحلي است كه  سبب اين واقعيت پديدار مي
الجمع پديدار  هاي خاصِ مانعه نظر زماني و فضايي جدا هستند و به مثابه فرايند
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آن دهد كه حركت سرمايه ويژگي ضروري هستي  مي  اين موانع نشان  ]7[شوند. مي
است (ارزش نخست بايد توليد شود و سپس تحقق يابد) و در عين حال نفيِ همان 

با  ]8[شود). هستي است (در حالي كه سرمايه ارزش درحال حركت است توليد نمي
ي پولي از بخشي از مدار به بخش ديگر، ماليه جايگزين  ي سرمايه گيري دوباره جهت

  شود. ي خود گردش سرمايه مي اين سرشت ناپيوسته
ي اخير اهميت  ويژه در دو دهه شدن به المللي لي در پيشبرد و تعميق بيننقش مدار ما

ي اقتصاد جهاني كه تحت نوليبراليسم توسعه  مراتبي ويژه يافته است. ساختار سلسله
ي توليد عمل  ي پيچيده هاي ملّي در زنجيره يافت در جهت ادغام شديدتر تمامي دولت

هاي پيوند بخشيدن  سازد و راه را مطيع مي كند ـ و به اين ترتيب كشورهاي جنوب مي
هاي پولي و ابزارهاي  سازد. جريان به سرمايه در سرتاسر بازار جهاني را ضروري مي

هاي مختلف توليد، تحقق و سوداگري مالي در يكديگر،  جديد مالي، با گره زدن لحظه
پديدار عامل كليدي براي غلبه بر موانع گردش سرمايه بودند كه در اين فرايند 

داران را قادر ساخت  ها سرمايه شدند. عالوه بر اين، ابزارهاي مالي مانند مشتقه مي
دهد مديريت (و روي آن  ريسك همراه با نوسانات ارزش را كه طي زمان و فضا رخ مي

گذاري  هاي سرمايه اين فرايند از طريق افزايش شتابان جريان  ]9[سوداگري مالي) كند.
وراق بهادار در ميان كشورها و همچنين گذاري خارجي در ا مستقيم خارجي و سرمايه

هاي خصوصي كه در ابزارهاي مالي  گسترش جهاني بازارهاي اوراق بهادار و بنگاه
هاي  ي پولي با پيوستن زمان كنند بازتاب يافت. از اين رو، شكل سرمايه دادوستد مي

 ي در گردش، توليد و تحقق ارزش در ي ثابت و سرمايه تغيير گردش سرمايه درحال
سازد و خلق ارزش در گذشته و آينده را با هم گره  طي مدارهاي مختلف را مرتبط مي

زند. همچنان كه اين مدارهاي سرمايه در فضاهاي مختلف، در يك فضاي  مي
تري با بازتوليد سرمايه در مقياس  شوند پيوند نزديك جغرافيايي خاص، درهم تنيده مي



 تفسيرهاي ماركسيستي از بحران كنوني

 251

توان بخش  ر را ميي اخي سخن كوتاه، گسترش ماليه در دوره ]10[يابند. جهاني مي
  شدن تحت نوليبراليسم دانست. المللي ي بين يابنده ضروري فرايند تعميق

  
  جهاني بازار در فارس خليج جايگاه

گرايي براي درك اهميت نفت به مثابه  المللي شدن و ماليه ي بين فرايندهاي پيوسته
در بازار  هايي كه طي آن خليج فارس و بنابراين شيوه» ي ثابت در گردش سرمايه«

ي بعد از جنگ دوم جهاني، با گسترش  جهاني ادغام شده است اهميت دارد. در دوره
گيري توليدشان به سمت صادرات  هاي امريكايي به فراسوي درياها و جهت شركت

هاي  ، شركت1964و  1959المللي شدن باشتاب پيش رفت. بين  المللي، بين بين
برابر نرخ پيش از جنگ،  10ساالنه، يعني بيش از درصد  300امريكايي، با نرخي بيش از 

هاي جديد صنعتي در اين  بخش  ]11[المللي تأسيس كردند. ي بين هاي تابعه شركت
شان صنعت پتروشيمي بود كه تحت رهبري  ترين زمان پديدار شد كه مهم

بودند. بخش  استاندارد اويل و يونيون كاربايد ،داو هاي امريكايي مانند چندمليتي
ها، كودها و  كش نعتي مانند پالستيك، فيبرهاي سنتتيك، آفتپتروشيمي كاالهاي ص

شدن سرمايه همچنين  المللي بين ]12[ها را جايگزين مواد طبيعي ساخت. كننده ك پا
ونقل را ضروري ساخت. همچنان كه نخستين بازارهاي  دهي بخش حمل بازشكل

ي بالفاصله پس از جنگ انتقال زميني و هواييِ تجاري  شكل گرفت، در دوره» جهاني«
ي بازسازي به پشتيباني  ياس بزرگ رشد كرد. همچنان كه در چارچوب برنامهدر مق

  شد، توليد انبوه خودرو توسعه پيدا كرد. ها در سرتاسر اروپا ساخته مي امريكا كارخانه
هاي انرژي و مواد خام بود.  ي اين تحوالت دالّ بر تقاضاي فزاينده براي داده همه
گيري جهاني بود  ا كه مبتني بر مدارهاي توليد با جهتج شدن ـ دقيقاً از آن المللي بين

، نفت ون برامليمسي ي طلبيد. به گفته ـ افزايش بسياري در استفاده از انرژي را مي
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تراكم انرژي در نفت بيش از ديگر منابع رقيب  ]13[ي شده بود.»كاالي استراتژيك«
گاز آل بود. نفت و  انرژي بود، و مشتقات آن براي تأمين سوخت خودرو و هواپيما ايده

ونقل  ها و حمل طبيعي براي توليد صنعتي و براي صنايع جديد مانند پتروشيميايي
كرد. در آغاز، بخش اعظم توليد نفت  اي انرژي ضروري را فراهم مي ي پايه مواد اوليه

جهان در اروپا و اياالت متحده جاي گرفته بود، اما در پي موج اكتشافات در طي 
ي خليج فارس ـ عربستان سعودي، كويت،  كه منطقه روشن شد 1930و  1920هاي  دهه

ترين منابع ارزان و  ي بزرگ تر منطقه ـ دارنده عراق، ايران و كشورهاي كوچك
ي مهم  كننده خاورميانه به عنوان عرضه 1969ها هستند. تا  الوصول هيدروكربن سهل

توليد در  1970ي  ي دهه نفت اياالت متحده و امريكا را پشت سر گذاشت و تا نيمه
  ]14[ها بود. خاورميانه معادل مجموع توليد آن

داري  ي خليج فارس در سرمايه شدن سرمايه متكي بر ادغام منطقه المللي بنابراين بين
ي  ناگزير در جهت سلطه ي بنيادي قدرت امريكا به جهاني بود. بدين منظور، شالوده

به هاي منطقه در نظم جهاني  جادادن دولت  امريكا بر خاورميانه و به طور خاص
اما با توجه  ]15[رهبري امريكا انجاميد. داستان اين سلطه در بسياري جاها بازگو شده،

چه اهميت دارد تأكيد بر آن است كه نفت دليل بالفصل  هاي اين مقاله، آن به هدف
سياست امريكا در قبال منطقه است ـ دگرساني بازار جهاني خود حاصل كاالي نفت 

تا » ي اجتماعي ودگستريِ سرمايهشدن خ المللي بين«كه پالوا گفته است  است. چنان
ي ثابت در گردش (خواه به عنوان انرژي و  زيادي مبتني بر نفت به مثابه سرمايه دح

ي اوليه) است. اين دگرگونيِ مناسبات اجتماعي مبناي سرشت  خواه به عنوان ماده
ي خود بازار  گونه خليج در واقع به وسيله كند چه بازار جهاني است كه تبيين مي

  اني شكل گرفت.جه
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  امريكا مالي قدرت و فارس خليج

تري پيدا كرد و در اين زمان  اهميت بيش 1970ي  شدن در دهه المللي اين فرايند بين
گرايي پديدار شد. تغيير در  است كه به طور مشخص اهميت خليج فارس در ماليه

اصطالح بازار اروپايي،  هي بازارهاي ماليِ مناطق آزاد در اروپا، ب ها مانند توسعه سياست
، و آزادسازي قوانين 1971ي دالر ـ طال توسط نيكسون در  گسست پيوند پايه

سرعت افزايش  هاي مالي را قادر ساخت به گذاري خارجي جريان سرمايه
انگيزي وام  هاي امريكاي شمالي، اروپا و ژاپن مقادير حيرت همچنان كه شركت ]16[يابند.

كنند و از اين طريق حقيقتاً گرفتند تا گسترش جهاني خود را تأمين مالي 
شدن كمك  المللي بشوند، اين تغييرات در بازارهاي مالي به تعميق بين» چندمليتي«

  كرد.
ي نفت  آمدهاي بسيار مهمي براي كشورهاي توليدكننده برتري در حال رشد ماليه پي

، كشورهايي مانند عربستان سعودي و 1970ي  در خليج فارس داشت. تا اوايل دهه
ها سهم  هاي امريكايي و اروپايي بستند كه به آن يت قراردادهاي بهتري با شركتكو

و بار  1973در پي رشد شديد قيمت نفت در   ]17[داد. تري از درآمدهاي نفتي مي بزرگ
، اين كشورها شروع به دريافت مقادير انبوهي پول كرده بودند ـ كه 1979ديگر در 

طريق بازارهاي مالي در اروپا ها از  اكنون به دالرهاي نفتي مصطلح شده بود ـ اين پول
گرفت و از اين رو  ها سو مي چندمليتي و بانك  هاي و ساير جاها بار ديگر به شركت

  ]18[شدن بود. المللي ي بين منبع مهمي براي اعتبار فراهم كرد كه پشتوانه
عالوه بر اين، در مورد كشورهاي فقيرتر امريكاي التين، افريقا و آسيا كه در پي 

هاي امريكايي با  اي هنگفت مواجه شده بودند، بانكه افزايش بهاي نفت با كسري
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ي خود سالحي  ها را گسترش دادند. اين بدهي به نوبه بازيافت دالرهاي نفتي وام به آن
المللي پول از آن  المللي مانند بانك جهاني و صندوق بين شد كه نهادهاي مالي بين

مالي و تجاري خود را به  هاي توليدي، بهره بردند تا اين كشورها را مجبور كنند بخش
  ]19[شدن سرمايه را شتاب ببخشند. المللي روي مالكيت خارجي بگشايند و بنابراين بين

تحملّ بار انجام «ي دولت امريكا كه  ها با نقش ويژه اين فرايندها همزمان رخ نداد. اين
مديريت سيستم به صورت كلّي را برعهده داشت ـ و از ظرفيت و استقالل اين كار 

خليج فارس به طرق مختلف اهميت حياتي  راهبري و هدايت شد. ]20[»برخوردار بود
براي تقويت قدرت امريكا در اين دوره داشت. نخست، با تضمين اين كه تجارت جهاني 

يافت كه پول  شد، دولت امريكا اطمينان مي نفت كه با واحد پولي دالر انجام مي
ل، ، مايكل بلومنتا1978ترين كاالي جهاني است. در مارس  رايجش بنيان تجارت مهم

داري امريكا، به عربستان سعودي پرواز كرد تا در مورد قراردادي با  وزير خزانه
در مقابل، اياالت  ]21[شان را صرفاً با دالر بفروشند. هاي مذاكره كند تا نفت سعودي

ي نظامي و سياسي به عربستان سعودي پيشنهاد كرد.  هاي گسترده متحده كمك
ي نفت براي ممانعت از  هترين توليدكنند ها از نفوذشان به عنوان بزرگ سپس سعودي

گذاري نفت با سبد متنوعي  ي نفت، از قيمت اقدام اوپك، كارتل كشورهاي توليدكننده
  ]22[از ارزها استفاده كرد.

عالوه بر اين، اياالت متحده اطمينان يافت كه دالرهاي نفتي كه در خليج فارس 
هاي بانكي دالري، سهام و اوراق خزانه ـ  انباشته شده در دالر امريكا ـ حساب

اي  ، موافقتنامه1974مستند كرده است در  ديويد اسپيرو گذاري شود. چنان كه سرمايه
داري امريكا حاصل شد كه طي آن عربستان سعودي از  بين دولت سعودي و خزانه

گذارد تا صرف  اي ميلياردها دالر نزد فدرال رزرو سپرده مي طريق ترتيبات محرمانه
اسپيرو  ]23[ن اوراق بهاداري شود.خريد اوراق خزانه خارج از حراج معمولي چني
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گذاري چنين هنگفتي در دالر،  ها، با توافق در مورد سرمايه سعودي«نويسد كه  مي
در  …المللي داشتند ي بين سهم مهمي در حفظ دالر به عنوان پول ذخيره  اكنون

در همان زمان تقريباً  …داد، و درصد درآمد دولت سعودي را تشكيل مي 90دالر  1979
در سطح اوپك، در  ]24[».هاي سعودي با واحد پولي دالر بود گذاري درصد سرمايه 83

درصد كلّ ذخاير  57از  1978تا  1973ي  شده به دالر امريكا در فاصله داري كل، ذخاير نگه
ي اصلي نفت و  كننده بدين ترتيب، نخست به عنوان عرضه ]25[درصد افزايش يافت. 93به 

ي  ي مازاد، خليج فارس، منطقه انگيز سرمايه گاز و دوم به عنوان منبع حيرت
  داري معاصر شد. ي كلّي سرمايه كننده براي توسعه تعيين جغرافيايي

  
  2000 از بعد ي دوره و »سازي جهاني«

داري در  گراييِ سرمايه شدن و ماليه المللي هاي بين هايي كه طي آن گرايش روش
ي  مناسبات خليج فارس با بازار معاصر جهاني تبلور يافته است به نحو نماياني در دوره

جايي  ويژه، جابه ي اين دوره ـ به كننده هاي تعيين يان است. ويژگينما 2000بعد از 
كننده و  ي بدهي مصرف كننده بخش اعظم توليد صنعتي جهاني به آسيا و نقش تعيين

داري ـ پيوند  ي سرمايه ها در حفظ سطوح مصرف در كشورهاي پيشرفته بدهي شركت
ارد و به طور همزمان به عميقي با جايگاه خليج فارس در اقتصاد سياسي جهاني د

تحولّ خود خليج فارس كمك كرده است. نخست، صادرات كااليي خليج فارس براي 
اش گسترش صنايع آسيايي است  شدن كه نشانه المللي تسهيل الگوهاي جديد بين

هاي مالي از خليج فارس به بازارهاي اياالت متحده براي  ضروري بود. دوم، جريان
است اهميت  2000ي بعد از  كي بر بدهي كه ويژگي دورهحفظ مصرف ناموزون و مت

  مبرم دارد.
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شدن بخش اعظم صنعت جهاني در آسيا، صادرات نفت و گاز خاورميانه  المللي با بين 
پنجم افزايش يافته و  حدود يك 2006تا  2000به شرق روگرداند. مصرف انرژي جهاني از 

، چين 2006تا  ]26[ود اختصاص داد.درصد افزايش جهاني را به خ 45تنهايي  چين به
ي بزرگ نفت در سطح جهاني شد، به رغم اين واقعيت كه اين  سومين واردكننده
ي نفت در جهان به  ي ذخاير بزرگ است و ششمين توليدكننده كشور خود دارنده

ي خليج فارس براي تأمين تقاضاي عظيم چين براي  رود. صادرات از منطقه شمار مي
از خاورميانه  2006ز واردات نفت خام چين در سال وبيش نيمي ا نفت اهميت دارد. كم

درصد) و عمان و امارات  16ترين منبع واردات (با حدود  بوده و عربستان سعودي بزرگ
همچنان افزايش يافته بود و يك  2010اين سطوح در اوايل  ]27[اند. نيز منابع مهم بوده

ي نفت عربستان سعودي افشا كرد كه صادرات  ، شركت توليدكنندهآرامكو سخنگوي
  ]28[تر شده است. ت اين كشور به چين از ميزان صادرات به اياالت متحده بيشنف

چرخش تجارت خليج فارس به شرق به نفت و گاز محدود نيست؛ اين چرخش در 
صادرات محصوالت پتروشيمي منطقه كه نقش مبرمي در مواد خام صنايع چين دارد 

 48.سي و درصد پي.وي 45تيلن،  درصد پلي 42، چين حدود 2004يابد. در  نيز بازتاب مي
منبع بخش  ]29[استيرن را كه در سطح جهاني مبادله شده بود، وارد كرد. درصد پلي

ي خليج فارس بود؛ شركت صنايع  ي پتروشيمي منطقه اعظم اين محصوالت پايه
ترين بنگاه پتروشيمي در خاورميانه، در اواخر  اي عربستان سعودي (سابيك)، مهم پايه

هاي صنعتي  يبين برمبناي تمامي پيش ]30[، نيمي از صادراتش را به آسيا فرستاد.2009
بيني كرده است  پيش اكسون موبيل اين الگو كماكان استمرار دارد؛ در حقيقت رييس

چهارم صادرات پتروشيمي جهان  ي سه كننده ي آتي خاورميانه عرضه كه طي دهه
  ]31[باشد.
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  نفتي دالرهاي جريان

ي گسترش صنايع با  بنابراين، اين تحوالت در صادرات انرژي و پتروشيمي پشتوانه
اتكايي است كه  ي خليج فارس نقطه بود. منطقه 2000ي بعد از  رهمركزيت آسيا در دو

ي جديد اقتصاد جهاني حول آن متمركز شده است ـ صادرات كااليي اين  اين مرحله
شدن  المللي ي گسترش بين كننده كند كه مهيا منطقه انرژي و مواد خامي را فراهم مي

المللي  الگوهاي جديد بين بخشي به است. در عين حال، نقش خليج فارس در توان
كه  شدن به موازات اهميت اين منطقه در فرايندهاي مالي جهاني است؛ چنان

ي  به سمت شرق با افزايش شديد سرمايه  جايي انرژي و صادرات اين منطقه جابه
  مازادش هماهنگ بوده است.

دالر تا  76/9(از هر بشكه  2007تا نوامبر  1999وبيش ده برابري بهاي نفت از  رشد كم
شود طي  در رشد جريان دالرهاي نفتي بود ـ برآورد مي  دالر) نخستين مرحله 32/90

  درصد رشد كرد. 27ي نفت با نرخ ساالنه  درآمد كشورهاي صادركننده 2002-2007
رخ داد كه قيمت جهاني نفت در  2008-2007دومين مرحله در پي بحران مالي جهاني 

 50دالر افزايش يافت و درآمدها  145ر به اوج هر بشكه به شكلي چشمگي 2008ي  ژوييه
هاي جديد دالرهاي نفتي عمدتاً به غرب و به  اين موج ]32[تر رشد كرد. درصد بيش

كنندگان و  بازارهاي مالي امريكا جريان يافتند كه به عنوان اعتبار به مصرف
وكارهاي امريكايي بازيافت شد. بنابراين يك ويژگي محوري اين شكل خاص  كسب
  رخ داد. 2000ي بعد از  ي اقتصاد جهاني در دورهگراي ماليه

ـ تفاوت بين سطح » اثر دالرنفتي«چه را كه  ، آنگروپ سيتي ، تحليلگرديويد البين
آساي قيمت جهاني نفت  و افزايش آن در پي رشد شهاب 1990ي  دالرهاي نفتي در دهه

نقدينگي  2006تا  2000ي البين، از  گيري كرده است. براساس محاسبه خواند اندازه ـ مي
ي بيش از يك ميليون بشكه نفت در روز بالغ بر  اضافي ناشي از كشورهاي توليدكننده
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، 2006تا  2002ي  ي خليج فارس در دوره ميليارد دالر بوده است. تنها در منطقه 1002
اين نقدينگي در افزايش سريع در مازاد  ]33[ميليارد دالر نقدينگي اضافي ايجاد شد. 510

المللي پول آن را در  فارس بازتاب يافت كه صندوق بين حساب جاري كشورهاي خليج
درصد توليد ناخالص داخلي برآورد كرد كه باالترين سطح در  22معادل  2007سال 

  ]34[ميان تمامي مناطق در جهان است.
هاي خارجي در كشورهاي كانوني مانند سهام،  بخش اعظم اين مازاد براي خريد دارايي

الملل برآورد  ي بين ت. انستيتو ماليهاوراق قرضه و مستغالت مورد استفاده قرار گرف
هاي  هاي وابسته به دولت هاي مركزي و صندوق هاي خارجي بانك كند كه دارايي مي

ميليارد دالر در  1600به  2002ميليارد دالر در پايان  500شوراي همكاري خليج فارس از 
اما اين ارقام تنها شامل دارايي خارجيِ  ]35[افزايش يافت. 2008ي  اوج بهاي نفت در ژوييه

هاي  گذاري شد كه اگر سرمايه ، برآورد مي2007ر مالكيت دولت است. در پايان د
گذاري خارجي  هاي حاكم به مقدار كلّ سرمايه ها و افراد يا خانواده خصوصي شركت

هايي است كه  اين رقم بيش از دارايي ]36[رسيم. ميليارد دالر مي 2200اضافه شود به رقم 
 د ناخالص داخلي استراليا وداري كرده است و از مجموع تولي بانك مركزي چين نگه

  تر است. بيش 2008هند در 
هاي خليج فارس بر دارايي  در كوشش براي تعيين دامنه و سرشت مالكيت دولت

ها  درصد خريد دارايي 27برآورد شد كه تنها  2007خارجي بايد محتاط بود. مثالً در 
دليل اصلي اين ظرفيت  ]37[شناسايي بود. گذاران نفتي خاورميانه قابل توسط سرمايه

هاي  ها سازمان هاي ثروت حاكميتي است. اين صندوق گذاري صندوق وهاي سرمايهالگ
اند كه در بسياري از كشورها براي مديريت منابع طبيعي تأسيس  بزرگ شبه دولتي

 20، برآورد شد كه 2007ها عظيم است: در  شده است. حجم پول در اختيار اين صندوق
تر از  ا را در كنترل دارند كه رقمي بزرگميليارد دالر امريك 2100صندوق برتر جهان 
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هاي  گذاري و صندوق هاي خطرپذير سرمايه گذاري شده در صندوق مقدار سرمايه
  ]38[گذاري خصوصي خارج از بورس، هر دو است. سرمايه
در شوراي » گذاري ابوظبي تصدي سرمايه«ترين صندوق ثروت حاكميتي،  بزرگ

اي از  ، در دامنه2007پايان همكاري خليج فارس قرار دارد. برآورد ثروت اين صندوق در 
درصد توليد ناخالص داخلي  461گيرد (رقم اخير معادل  ميليارد دالر قرار مي 900تا  500

عالوه بر  ]39[دالر به ازاي هر شهروند امارات است). 207ر000ي عربي يا  امارات متحده
هاي  ها، بسياري از افراد و شركت هاي صندوق نبود شفافيت حول خريدهاي دارايي

هاي خارجي را در  رس مقادير مهمي از دارايياهمكاري خليج فخصوصي در شوراي 
هاي  كنند. عالوه بر اين، در برخي موارد، در سازمان مالكيت دارند ولي آن را افشا نمي

هاي متفاوت  داري شده روش هاي نگه گيري دارايي ها براي اندازه دولتي اين صندوق
  ]40[رود. حسابداري به كار مي

هاي دالرهاي نفتي، روشن است كه عنصر  يانگيري اين جر هاي اندازه به رغم دشواري
ي بعد  ي اقتصاد امريكا در دوره مهمي در حفظ سطوح باالي بدهي هستند كه مشخصه

ها به همراه مازاد كشورهاي آسيايي، اياالت متحده را قادر به  است. اين جريان 2000از 
مصرف انبوه  ي حساب جاري خود كرده و به عنوان كانون اصلي ي كسري فزاينده اداره

كاالهاي توليدشده در چين و ديگر نواحي با دستمزد پايين در سرتاسر جهان است. 
، صادركنندگان نفت خليج 2007تا  2002دهد كه از  داري امريكا نشان مي هاي خزانه داده

ي  شان را در سهام و اوراق قرضه شناسايي درصد دالرهاي نفتي قابل 70-50فارس بين 
، كشورهاي شوراي همكاري خليج 2006تا ژوئن  9952از ژوئن  ]41[اند. امريكا جاي داده

داري اوراق بهادار امريكا را افزايش دادند ـ بيش از تمامي  درصد نگه 50فارس تا 
هاي دالر نفتي اساساً از  ، جريان1998در حقيقت، از  ]42[كشورها و مناطق جهان.
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اندازهاي جهاني با  هايي در اروپاي غربي به عنوان دومين خاستگاه مهم پس مكان
  جا شده است. مشابه در شرق آسيا جابه هاي مكان

  
  فارس خليج براي آمدهايي پي

داري معاصر بوده،  اتكاي ورود خليج فارس به سرمايه بازسازي مقياس جهاني كه نقطه
همزمان مناسبات اجتماعي درون خود منطقه را دگرگون ساخته است، شوراي 

داري در  بازار جهاني سرمايهبا » زا مرتبط درون«تر به عنوان  همكاري خليج فارس بيش
شود ـ تعامل مناسبات اجتماعي شوراي همكاري با حركت بازار جهاني  نظر گرفته مي

ها را تشكيل  خارج از اين مناسبات قرار ندارد، بلكه بخشي از چيزي است كه واقعاً آن
گرايي در مقياس  شدن و ماليه المللي اين بدان معناست كه تعميق بين ]43[دهد. مي

كند كه مناسبات اجتماعي خود شوراي  ي تبلور پيدا ميهاي جهاني خود در روش
  يابد. همكاري توسعه مي

هاي شوراي همكاري است اين امر را تأييد  ماهيت آرايش طبقاتي كه معرّف دولت
ي ثابت را  سوي توليد گردش سرمايه مدار مولّد خليج فارس ماهيتاً سمت و ]44[كند. مي

كند؛ مدار مولّد را  تأمين ميي انباشت را  شده  المللي دارد كه مواد خام مدارهاي بين
گيري جهاني  توان به صورت كالبدي در خليج فارس جاي داد اما سرشت آن جهت مي

يافته با هدف  شده و گسترش ي قفل دارد. بنابراين، مدار مولّد حول مدارهاي سرمايه
بر تمركز يافته است. اين امر ماهيت انباشت  ها و صنايع انرژيتوليد هيدروكربن

داري داخلي هاي سرمايه داري داخلي را در مدار مولّد شكل داده است. بنگاه هسرماي
ي حاكم  مستقيماً درگير توليد نفت خام نيستند ـ كه عمدتاً در قلمرو دولت و خانواده

دستي محصوالت پتروشيمي، آلومينيوم، فوالد و  شدت درگير توليد پايين است ـ اما به
  زهاي زيرساختاري هستند.سيمان، توليد برق و ديگر نيا
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شان به عنوان كارگزاران  داران بزرگ منطقه جايگاه ي سرمايه در مدار كااليي، مشخصه
ي كااليي خارجي است. گرايش درون مدار توليدي  كنندگان سرمايه واردات و توزيع

بر كه مدار كااليي خليج را در جهت اتكا  ها و صنايع انرژي خليج در جهت هيدروكربن
اي قرار  ي خارجي كاالهاي مصرفي پايه داري براي ارائه ي سرمايه ورهاي پيشرفتهبه كش

يابد و سطوح  كه مدار كااليي گسترش مي كند. همچنان دهد اين امر را تشديد ميمي
ي خليج فارس فعاليتش را به  يابد، سرمايه ي مازاد در منطقه افزايش مي سرمايه

فروشي صرف  هاي فروشگاهي و خرده مجتمع فراسوي نقش كارگزاري صرف در مالكيت
  دهد. سوق مي

يابد. درآمدهاي  داري پيشرفته ساختار مي گرايي سرمايه مدار مالي خليج بر مبناي ماليه
يابد (كه خود بازتاب نقش توليدي  كالن كه از طريق مدار مالي خليج فارس جريان مي

ري جهاني و حفظ هژموني دا خليج فارس در اقتصاد جهاني است) براي ثبات سرمايه
ي  امريكا حياتي است. به اين دليل، مدار ماليه وزن نامتناسبي در مدار كلّي سرمايه

دار  ي سرمايه ي طبقه هاي چيره گيري بخش خليج فارس دارد و عنصر مهمي در شكل
هاي تجاري در اختيار بخش خصوصي در شوراي همكاري  منطقه است. تمامي بانك

ي كالن داخلي است كه اغلب پيوند نزديكي با  يرگي سرمايهخليج فارس تحت چ
گذاري دارد كه سازوكار  هاي سرمايه گري هاي بازنشستگي دولتي و تصدي صندوق

ي برخاسته از بخش هيدروكربن در مدارهاي  هاي سرمايه ديگري براي انتقال جريان
  انباشت است.

هاي  ست نوعاً مربوط به شركتدار حول اين مدارها يافته ا ي سرمايهشكلي كه طبقه
هاي تجاري يا افراد نزديك به  داري است ـ كه اغلب خانواده اي بزرگ سرمايه چندرشته
شود ـ و قدرتمندانه در ساختارهاي دولتي نفوذ يافته  ي حاكم تأسيس مي خانواده

اند ـ  اي عموماً در تمامي مراحل مدار سرمايه فعال هاي چندرشته است. اين شركت
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مولّد (مصرف، كاالهاي انباشته از انرژي مانند آلومينيوم، فوالد و بتن)؛ مدار  مدار
ها)؛ و  كنندگان كاالهاي وارداتي، مراكز خريد و فروشگاه كااليي (كارگزاران و توزيع

داري خارج از بورس). اين طبقه  گذاري و سهام هاي سرمايه ها، شركت مدار مالي (بانك
ار شده و از قراردادهاي دولتي، حقوق عامليت، واگذاري در امتداد خود دولت پديد
  برد. ساالري دولتي بهره مي زمين و موقعيت درون ديوان

ناگزير همراه  آرايش طبقاتي صرفاً يك فرايند انباشت سرمايه نيست: اين فرايند به
ي كارگر است. ساختار طبقات كارگر در اين منطقه بار ديگر سرشت  ي طبقه توسعه

دهد. دقيقاً به سبب مركزيت شوراي  منطقه در بازار جهاني را بازتاب ميخاص 
ي اكثريت نيروي كار كارگران  ي برجسته داري معاصر، مشخصه همكاري در سرمايه

هاي شوراي همكاري، اكثريت نيروي كار مركب از  در تمامي دولت ]45[مهاجر است.
پين)  من و فيليالنكا، پاكستان، ي كارگران مهاجر از اقمار پيراموني (مانند هند، سري
شدت از طريق شرايط و  تنها به است. اين كارگر هستي متزلزل و موقّتي دارد، نه

اي از  شود، كه در شرايط بروز هر نشانه كشي مي آميز از وي بهره دستمزدهاي تبعيض
نارضايتي عمومي قابل اخراج به كشور اصلي است. در حالي كه اين اتكا به كارگران 

سبب سطوح اندك جمعيت و كمبود مهارت در كشورهاي منطقه مهاجر موقّتي به 
اي از كنترل اجتماعي  پذير شده است، الزم است فعليت آن را به مثابه شكل ويژه امكان

دهي  ي طبقاتي پيوسته يا سازمان مشاهده كرد. در چنين محيطي، امكانات مبارزه
  شود. غايت دشوار مي سياسي به

داري در  ويژه نه تنها پشتيبان بازتوليد مستمر سرمايهدر اين مفهوم، اين ساختار 
ي خليج فارس كه عالوه بر آن در جايگاه منطقه در بازار جهاني به طور كلّي  منطقه

چه در همسايگانش، ايران و عراق ـ كشورهايي  است. تباين اين آرايش طبقاتي با آن
ي ضد  ي از مبارزهزاي خود با تاريخي غن ي كارگر درون غني از انرژي كه طبقه



 تفسيرهاي ماركسيستي از بحران كنوني

 263

دهد كه چرا شوراي همكاري چنان اهميت مبرمي در  امپرياليستي دارند ـ نشان مي
  داري دارد. ساخت بازار جهاني سرمايه

بلوك «ديگر ويژگي آرايش طبقاتي منطقه پيوند طبقات حاكم شوراي همكاري با 
راي دار شو ي است كه زير چيرگي امريكا است. دولت و طبقات سرمايه»قدرت

تر ـ جايگاه خيلي مهمي در طرح قدرت امريكا در  همكاري ـ به عنوان شريكي كوچك
ها به پشتيباني نظامي اياالت  خاورميانه دارند. اين امر در وابستگي تام و تمام آن

، 1981گيري شوراي همكاري خليج فارس در  يابد. در حقيقت، شكل متحده بازتاب مي
اي براي گردآوردن  پيشبرد اياالت متحده به عنوان وسيله تا حد زيادي با پشتيباني و

ستادهاي  ]46[ي نفوذ نظامي امريكا انجام شد. هاي عربي خليج فارس تحت حوزه دولت
هاي دريايي امريكا در جهان در  ترين پايگاه متحده، يكي از مهم  ناوگان پنجم اياالت

ندهي ، اياالت متحده اعالم كرده كه فرما2003بحرين قرار گرفته است. و در سال 
 27ريزي و عمليات نظامي امريكا در  مركزي اياالت متحده را كه مسئول فعاليت، برنامه

ها كشورهاي  ها و ساير پايگاه برد. از طريق اين پايگاه كشور است، از فلوريدا به قطر مي
شوراي همكاري خليج فارس همچون سرزمين اصلي امريكا براي تجاوز به افغانستان و 

  ]47[عراق عمل كرد.
ايش طبقاتي شوراي همكاري هست كه در شرايط كنوني تأكيد بر عنصر ديگري در آر

ي منطقه كه همواره  سازي خود سرمايه المللي ي اخير، بين آن اهميت دارد. طي دهه
گرايي اهميت بيشتري يافته است. اين امر در  هاي ماليه در جريان بوده است با فرايند

اي شوراي همكاري خليج فارس  ي ادغام منطقه دو مقياس صحت دارد. نخست، پروژه
ي خود منطقه را ترغيب كرده است.  شكلي نهادي است كه نفوذ مدارهاي سرمايه

هاي منطقه رشد  داري كه در هريك از دولت اي سرمايههاي بزرگ چندرشته شركت
كنند. اين در بسياري از  المللي مي اند خود را از طريق فضاي شوراي همكاري، بين كرده
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هاي ساختماني شوراي  هاي فرامرزي شركت شود: فعاليت داده مي ها نشان بخش
هاي  هاي پتروشيمي، مالكيت سهام در بورس گذاري در پروژه همكاري، سرمايه

هاي خصوصي خارج از بورس  گذاري ي سرمايه تر ـ در توسعه اي، و ـ از همه مهم منطقه
ا در ساختار مالكيتي هاي شوراي همكاري خليج فارس ر ترين شركت و مالي كه بزرگ

المللي شدن حول محور سعودي ـ امارات رخ  واحدي گرد آورده است. اين فرايند بين
دار واحد در شوراي همكاري خليج فارس  ي سرمايه ي طبقه ي توسعه دهد و نشانه مي

  ]48[است.
شدن توسعه يافته است خاورميانه به طور  المللي دومين مقياسي كه طي آن اين بين

شدت در سرتاسر منطقه  ي همكاري خليج فارس باهاي شورا كلّي است. شركت
هاي  وساز و بانك هاي ساخت اي در بازارهاي سهام، پروژه گسترش يافته و سهام عمده

گذاري از خليج فارس در خاورميانه و  اند. در حقيقت، سرمايه خاورميانه به دست آورده
ي شمالي و اروپا ي ديگري از جهان، ازجمله امريكا شمال افريقا بيش از هر منطقه

گذاري مستقيم خارجي در  مثالً در عراق بيش از نيمي از تمامي سرمايه ]49[است.
از كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس ناشي شده  2009تا پايان  2003ي  فاصله
هاي شوراي همكاري كنترل چهار بانك از شش بانك عراقي با مالكيت  بانك ]50[است.

گذاري مستقيم خارجي از  در سوريه و لبنان، سرمايه ]51[اكثريت خارجي را دارند.
 2008گذاري مستقيم خارجي در سال  درصد كل سرمايه 70همكاري بيش از شوراي 

درصد ارزش جاري  20گذاران شوراي همكاري تقريباً  بوده است. در اردن، سرمايه
شدن  المللي اين بين 2000ي  در دهه  ]52[بورس اوراق بهادار اردن را در اختيار دارند.

هاي همراه  سياستي خليج فارس هماهنگ با پيشبرد تهاجمي نولييراليسم ـ و  سرمايه
شرط الزم  زدايي و گشايش بازارها ـ كه پيش سازي، مقررات ي خصوصي با آن در زمينه

تر شد. در عمل، اين  گسترش مالكيت شوراي همكاري در سرتاسر خاورميانه بود بيش
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داري در خود خليج  تر با بازتوليد سرمايه دار منطقه هرچه بيش يعني طبقات سرمايه
  ]53[اند. فارس گره خورده

  نيجها بحران
تر نشان داده شد. در  بيش 2008اهميت اين ساختار طبقاتي در پي بحران اقتصادي 

، همراه با 2008ها از ژوييه تا دسامبر  آغاز، افت سريع قيمت نفت و ساير هيدروكربن
هاي شوراي هماهنگي را خيلي  كاهش در حجم نفت فروش رفته، درآمدهاي دولت

هايي  كشورها تا نصف كاهش يافت و كسري كاهش داد. مازاد حساب جاري اغلب اين
داري شده، با سقوط بازار  هاي خارجي نگه در امارات و عمان پديد آمد. ارزش دارايي

سهام و مستغالت در اياالت متحده و ساير جاها، كاهش يافت. به موازات ساير مناطق 
مكاري هاي پيش از بحران به شوراي ه هاي مالي كه در سال جهان، بازگشت جريان

ها در شوراي همكاري، به ويژه در بخش مستغالت،  آمده بود رخ داد. حباب دارايي
هاي  گذاري گذاران تالش كردند وجوه را به سرمايه شروع به كاهش كرد و سرمايه

هاي  تر خارج از منطقه منتقل كنند و بدين ترتيب اين جريانتر و باثبات مطمئن
  خروجي تشديد شد.

اي را دنبال كردند كه هدفش  مكاري در پاسخ استراتژي اقتصاديهاي شوراي ه دولت
اي خليج فارس بود. با افزايش بهاي  هاي بزرگ چندرشته عمدتاً پشتيباني از شركت

هاي و  ها مازادها را به سمت كمك به اين شركت ، دولت2009ي دوم  نفت در نيمه
وساز  ي ساخت ي گستردهها اي از پروژه هاي حقوقي دولتي سو دادند. مجموعه شخصيت

  به راه انداخته شد.  تر در عربستان و مستغالت از همه بيش
ي عربي فعال بودند تمركزشان را به  تر در امارات متحده هايي كه پيش مثالً شركت

هاي مورد انتظار در عربستان سود ببرند. اين  عربستان انتقال دادند تا از مزيت پروژه
ميليارد دالر  400/1است كه ارزشي بالغ بر  2014تا  2009ي از هاي ها شامل پروژه  برنامه
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تر از مجموع توليد ناخالص داخلي كشورهاي شوراي همكاري در سال  دارد كه بيش
هاي شوراي همكاري در جهت پشتيباني از  ي دولت در عين حال، همه ]54[است. 2008

هاي سرمايه حركت  شده و برداشت از جريان هاي سوخت نهادهاي مالي در برابر وام
  كردند.

ي كارگر شوراي همكاري ـ كه در تركيب  ي طبقه به همراه اين اقدامات، ساختار ويژه
ها امكان داد نيروي كارشان را  يابد ـ به بنگاه برتر نيروي كار موقتي مهاجر بازتاب مي

كاهش دهند (و استخدام كارگران جديد را متوقف كنند) بدون آن كه از تأثيرش بر 
جا كه حقّ اقامت در شوراي همكاري ارتباط صريحي با  د. از آنكاري نگران باشن بي

اشتغال دارد، كارگري كه شغلش را از دست داده است امكان آن را ندارد زمان چنداني 
اي از  در اين كشورها بماند. در نتيجه، در پي بحران در هراس از رسوب قطره

شان  هاجر موقتي به موطنها به اقمار پيراموني، هزاران كارگر م هاي حواله جريان
برگشتند. شرايط كارگراني كه در كشورهاي شوراي همكاري مانده بودند خيلي وخيم 
شده بود ـ چنان كه كاهش دستمزدها و مزاياي رفاهي به شكل نامتناسبي كارگران 
مهاجر را هدف قرار داده بود. اين موضوع در شمار وسيع خودكشي كارگران مهاجر در 

، در كويت كارگران مهاجر با نرخ يك 2010ارس بازتاب يافت. در مارس سرتاسر خليج ف
هايي كه سفارت نپال در خليج  بر اساس داده ]55[كردند. نفر در هر دو روز خودكشي مي
نپالي خود را در كشورهاي شوراي  130، بيش از 2010فارس منتشر كرده در سال 

  ]56[همكاري كشتند.
  

 بهار عربي

 آتي مسيرهاي و سياسي آمدهاي پي
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ن است كه ماهيت ورود خليج فارس به مدارهاي جهاني آمد روشن تحليل باال آ پي
دهد. عالوه بر اين،  انباشت در حد بسيار بااليي مسيرهاي آتي بازار جهاني را شكل مي

ي سياسي، نظامي و اقتصادي بر خليج فارس عامل كانوني توانمندي هر دولتي  سلطه
مكاري عنصري ريزي قدرتش در مقياس جهاني است. بنابراين شوراي ه براي طرح

توان استدالل كرد كه عنصر ضروري) در ارزيابي جريان احتمالي هژموني ضروري (مي
  .هاي مدعيان رقابت است آمد تمامي چالش امريكا در سيستم جهاني و پي

ي صادرات كااليي خليج فارس و مازادهاي مالي اين  سناريوهاي احتمالي براي توسعه
هاي آتي صادرات انرژي و پتروشيمي  احتماالً طي دههكند. نخست،  ارزيابي را تأييد مي

داري دارد. افزايش اتكاي چين  تري براي توليد سرمايه خليج فارس اهميت هرچه بيش
ا و ديگر پهاي خليج فارس با وابستگي همزمان اياالت متحده، ارو به هيدروكربن

نفت و گاز دوم تمامي  هاي كليدي به همين واردات منطبق است. بيش از يك دولت
درصد) مصرف امريكا از 19پنجم ( شود ـ نزديك به يك شده در امريكا وارد مي مصرف

درصد كل واردات) سرچشمه  11خليج فارس و عمدتاً عربستان سعودي (
درصد  90، 2020ي اروپا، براساس برآوردهاي رسمي تا  در مورد اتحاديه ]57[گيرد. مي

ي  اتحاديه ]58[ين شود.درصد نيازهاي گازي از طريق واردات تأم 70نيازهاي نفتي و 
يك  2000درصد از واردات نفت خود را از خاورميانه انجام داده و در  45 اروپا تاكنون 

اشاره كرد و اين كه » يگوابست …شكل حادي از«ي اروپا به  كميسيون اتحاديه
چنان كه در مورد گاز طبيعي به دست آمده حاصل نخواهد  بخشي جغرافيايي آن تنوع«

فت جهان به شكل روزافزوني در خاورميانه تمركز خواهد ي ن مانده شد، زيرا ذخاير باقي
شدت وابسته به نفت خاورميانه است، با توجه به اين كه اين  هند نيز به ]59[»داشت.

ي نفت  از ژاپن پيشي بگيرد و سومين واردكننده 2024بيني كرده تا سال  كشور پيش
و درصد واردات هند از خاورميانه است  67بعد از اياالت متحده و چين باشد. حدود 
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خام هند را  درصد واردات نفت 25كننده عربستان سعودي است كه  ترين عرضه بزرگ
به طور كلّي، بيش از نيمي از انرژي جهان ناشي از نفت و گاز است  ]60[كند. تأمين مي

شود كه سهم شوراي همكاري خليج فارس در توليد جهاني نفت تا  بيني مي و پيش
، برآورد شده كه توليد درصد افزايش يابد. به همين ترتيب 25به حول و حوش  2030

گاز طبيعي شوراي همكاري خليج فارس (كه عمدتاً در قطر توليد شده) حدود 
هاي پيش رو را تأمين  پنجم افزايش موردانتظار تقاضاي جهاني طي سال يك
 ]61[كند. مي

ترديدي نيست كه مازادهاي مالي خليج فارس هم افزايش خواهد يافت. مثالً 
دالر  70اگر ميانگين قيمت نفت در سطح كند كه  بيني مي اي از برآوردها پيش مجموعه

هاي خارجي نگه داري شده توسط شوراي  ارزش دارايي 2013باشد، تا  2010اوايل 
ميليارد دالر افزايش خواهد  3800درصد به  77همكاري خليج فارس با افزايشي حدود 

كند. حتي  داري مي هاي خارجي است كه چين نگه يافت. اين رقم مشابه ارزش دارايي
(و كامالً محتمل  2013دالر امريكا تا  100با برآورد معتدل فروش هر بشكه نفت به بهاي 

كند تا  داري مي هاي خارجي كه شوراي همكاري نگه است كه باالتر از آن باشد)، دارايي
و بيش  2008درصدي از سطوح  160رسد؛ افزايش بيش از  ميليارد دالر مي 5700به  2013

در  ]62[كند. داري مي هاي خارجي كه چين نگه ر بيش از دارايياز هزار ميليارد دال
» كشورهاي داراي دالر نفتي«هاي خارجي تمامي  تمامي سناريوها مجموعه دارايي

(يعني ازجمله روسيه، نروژ و توليدكنندگان نفت در امريكاي التين و افريقا) از 
هاي بزرگ  ديگر (شرق آسيا، صندوق» قدرتمدار«هاي خارجي سه  دارايي
تر است. اما وجه تمايز  گذاري خارج از بورس) بيش هاي سرمايه ي و صندوقگذار سرمايه

عيارش به  هاي مازاد در بازار جهاني وابستگي تمام شوراي همكاري با ديگر كانون
پشتيباني نظامي و سياسي اياالت متحده و فقدان نسبي فشارهاي دموكراتيك 
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داري  ي سرمايه ت كه پشتوانهفردي اس اجتماعي با توجه به ساختار طبقاتي منحصربه
ي  ترين منطقه در ميان همه توان استدالل كرد كه مهم در منطقه است. از اين رو، مي

  مناطق داراي مازاد است.
با توجه به اين روندها، وابستگي متقابل نخبگان حاكم شوراي همكاري و منافع امريكا 

بندي  ي مهم در صورت ترين مناسبات در جهان امروز است و مالحظه يكي از قطعي
سياست خارجي امريكا در خاورميانه است. اهميت اين مناسبات را شديدترين و 

كند.  در شوراي همكاري ـ شورش بحرين ـ تأييد مي 2011هاي  ترين شورش گسترده
اش، از  ي جمعيت شهرنشين شده ها، به سبب ماهيت پرولتري بحرين از بسيار جنبه

شدت به كارگران مهاجر  متفاوت است. اين كشور بههاي خليج فارس  ديگر بخش
ن همچنان فقيرند و با تبعيض از جانب آي  وابسته است اما بسياري از اكثريت شيعه

تر  اند. اين ساختار طبقاتي متمايز به بحرين تاريخي طوالني نخبگانِ عمدتاً سني مواجه
هاي  هاي جناح ا تفاوتگرايان داده است كه ب هاي كارگري و مبارزات چپ از اتحاديه

هاي اپوزيسيون  پوشاني پيدا كرده است (هرچند بايد تأكيد كرد كه گروه مذهبي هم
اي عمل نكنند). در اين  اند كه بر اساس تقسيمات فرقه بحرين خيلي دقّت كرده

بلكه  ،شرايط، اين شورش را نبايد صرفاً چالشي با سلطنت آل خليفه مشاهده كرد
بنيادي امريكا در شوراي همكاري است. دولت امريكا حمايت صريح  اي با منافع مبارزه

خود از حامدبن عيسي آل خليفه، سلطان بحرين، گسترش داد و بدون ترديد براي 
حضور نيروهاي نظامي سعودي براي مداخله در سكوب معترضان به نفع سلطنت 

هاي  اً به اتاقهاي غربي صدها بحريني را كه بعد بحرين چراغ سبز نشان داد. رسانه
شان را از دست دادند ـ را  ها در حين زندان جان شكنجه روانه شدند ـ برخي از آن

تاحدود زيادي ناديده گرفتند. براي دولت امريكا، حفظ حاكميت آل خليفه مترادف 
  حفظ منافع خود است.
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دشوار بتوان گسست مهمي در مناسبات اياالت متحده ـ شوراي همكاري تصور كرد 
هاي متقابل  ويژه با توجه به هژموني فراگير نظامي امريكا در منطقه)، اما وابستگي (به

اي  بين امريكا و طبقات حاكم شوراي همكاري مانع از چالش بالقوه براي نفوذ منطقه
اي هست  هاي فزاينده شود. به رغم تسلط نظامي امريكا در شوراي همكاري نشانه نمي

تري در منطقه را توسعه  وزن اقتصادي سنگين كه چين و ديگر كشورهاي آسيايي
گرد، در  اي از واردات شوراي هماهنگي از آسيا سرچشمه مي بخشند. سهم فزاينده مي

يابد (البته بايد توجه حالي كه سهم تجارت اياالت متحده ـ شوراي همكاري كاهش مي
د). عالوه بر ي اروپا همچنان در صادرات به شوراي همكاري تسلط دار كرد كه اتحاديه

ي جنوبي، چين و تايوان) اكنون  هاي كره ويژه شركت هاي آسيايي (به اين، شركت
نيروي حاكم بر بخش پرسود مهندسي در منطقه هستند. بيش از آن بايد توجه كرد 

نفت سعودي به چين از صادرات به اياالت متحده پيشي گرفته و  تكه اكنون صادرا
ات نفت چين سه برابر واردات امريكا از خليج فارس وارد 2025شود تا  بيني مي پيش

ترين  ، يك سخنگوي شركت آرامكو عربستان سعودي، بزرگ2010باشد. در اوايل 
چشمان سلطان بر چين «مهم را اعالم كرد كه  خبر ي نفت جهان، اين توليدكننده

تر  قتقريباً مسلم است كه اين روندها خبر از مناسبات سياسي عمي». خيره شده است
  .]63[دهد كه بالقوه به زيان اياالت متحده است بين آسيا و شوراي همكاري مي

بيني را تأييد  هاي صندوق ثروت حاكميتي از شوراي همكاري اين پيش گذاري سرمايه
اعالم كرد كه  2010در  گذاري ابوظبي تصدي سرمايه ترين صندوق جهان، كند بزرگ مي
درصدي يك  10سه با نسبت هايش در آسيا است ـ كه در مقاي درصد سرمايه گذاري 20

 ]64[دهه قبل افزايش يافته است.

اما ارزيابي كامل اين رقبا و روندهاي متضاد نيازمند در نظر گرفتن سه عامل ضروري 
كرات تأكيد كرده است، شوراي همكاري نبايد  است. نخست، چنان كه اين مقاله به
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ر ي همسايگي كه با آن پيوند دارد در نظر گرفته شود. خليج فارس د مجزا از منطقه
ي  تر از منطقه هاي رقيب بر سر نفوذ در منطقه به مثابه بخشي بزرگ نظر تمامي دولت

هاي آسياي مركزي است. برآورد  سرشار از انرژي است كه شامل عراق، ايران و دولت
ترين  شود اين منطقه حدود نيمي از كل ذخاير نفت و گاز جهان و همچنين بزرگ مي

ي  بر اين منطقه  سلطه ]65[شده را در اختيار دارد.نا ي كشف هاي بالقوه نواحي عرضه
هاي رقيب بالقوه  گيري قدرت تر در كانون سياست خارجي اياالت متحده و سمت بزرگ

گيري آتي  (مانند روسيه و چين) در جهت افغانستان، عراق و ايران است. سمت
ي مبارزات در اين نواحي  ي سياسي در شوراي همكاري تا حدودي از زاويه توسعه
  سر آن است.تر و بر  وسيع

داري  هاي رقيب در بازار جهاني سرمايه اي حياتي است، كشاكش دولت دوم، و اين نقطه
شان مشاهده كرد. در اين مقاله گفته شده كه مشاركت طبقات  را بايد به همراه منافع

ي  مراتب حاكم بازار جهاني عنصري ضروري در شيوه حاكم شوراي همكاري در سلسله
ي  هاي پيشرفته ي معاصر بوده است؛ بنابراين تمامي دولتدار گيري سرمايه شكل

هاي مرتبط، از جايگاه اين طبقات حاكم پشتيباني  نظر از رقابت داري، صرف سرمايه
ي  كنند. آرايش طبقاتي در شوراي همكاري در ارتباط عميقِ متقابل با توسعه مي

هاي اصلي در بازار  ترين هراس هريك از دولت داري به طور كلّي است و بيش سرمايه
شود ـ ايجاد چالشي  چين و روسيه هم مي شامل جهاني ـ و بايد تأكيد كرد كه اين

مهم در برابر اين ساختار طبقاتي است. به عبارت ديگر، نگراني مشترك تمامي 
داري تضمين اين قضيه است كه شوراي همكاري همچنان  هاي اصلي سرمايه دولت

  داري جهاني است. هپيمان منافع سرماي كامالً هم
رساند ـ  اين نكته ما را به سومين عنصر مهم در درك مسير آتي شوراي همكاري مي

ي مبارزات طبقاتي در سرتاسر خاورميانه به طور كلّي. مضمون كليدي  ي بالقوه توسعه
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هاي شوراي همكاري در  اين مقاله ضرورت نيل به خاورميانه در وحدت آن ـ با دولت
داري ـ است. نوليبراليسم در خاورميانه همراه  اي سرمايه انباشت منطقهجايگاه كانوني 

شان پديدار شد  اي ي خليج فارس درون اين سيستم منطقه شدن سرمايه المللي با بين
دار و نخبگان حاكم خليج فارس نه تنها  (و براي تسهيل آن عمل كرد). طبقات سرمايه

ها نيروي  ي امروز است، آن ي خاورميانه هاند كه مشخص با تمركز قدرت و ثروتي همراه
اند.  ناگزير در برابر اكثريت مردم خاورميانه ايستاده ي اين تمركزند و به دهنده تشكيل

ي سياسي مجزا  اي به عنوان دو حوزه هاي ملّي و منطقه دليل، بررسي مقياسي نبدي
وگيري آن درون است كه س» ملّي«چه در نگاه نخست مبارزات  ناپذير است ـ آن امكان
ترِ  مراتب گسترده ناگزير به رويارويي با ساخت اين سلسله هاي ملي است به دولت
  كند. اي و جايگاه خليج فارس در آن رشد مي منطقه

 2011ي نخست  هاي مردمي كه در نيمه دريافت اين مطلب مهم است كه جنبش 
رك انجاميد هدفش علي و مبا جهان عرب را درنوشت و مبارزاتي كه به سرنگوني بن

ناگزير چالش  صرفاً ديكتاتورهاي تونس و مصر نبود: عالوه بر اين، منطق اين مبارزات به
با مناسبات مسلّط قدرت در سرتاسر منطقه به طور كلي بوده است. اين استدالل صرفاً 

آمدهاي اين مبارزات شكلي  نيست كه گويي پي» بخشي الهام«يا » انتشار«به مفهوم 
ي حاكميت سياسي  شناختي دارد. بلكه ساختارهاي اجتماعي كه مشخصه وانكامالً ر

در مصر، تونس و جاهاي ديگر است خود بخشي از چگونگي استقرار شوراي همكاري ـ 
مراتب  شده ـ در جايگاه برتر سلسله المللي ي بين تر سرمايه ي وسيعدر پيوند با سلطه

هاي شوراي همكاري  ي دولت گينانههاي خشم اي است. اين امر كوشش بازار منطقه
كند. همچنين  ها را تبيين مي براي عقب راندن و از مسير خارج كردن اين شورش

داري  در سرمايه» اقتصادي«و » سياسي«هاي  ناپذيري حوزه يادآوري ديگر از جدايي
كنند همزمان در  ها آن را نمايندگي مياست. مبارزه عليه استبدادي كه اين شورش
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داري در اين منطقه و در اين مفهوم در مبارزات عليه شوراي  ي سرمايه توسعه ي نحوه
  .همكاري توسعه يافته است
طور بالقوه در بطن اين چالش با   چه به ها دقيقاً در آن ويژگي نمايان اين شورش

شود. منطق اين مبارزات  اي است يافت مي هاي شوراي همكاري و سيستم منطقه دولت
بندي برخاسته از استعمار كه  تر خاورميانه و بازگشت از تقسيم تردهاهميت وحدت گس

تراز منطقه شكل داده مطرح  شدت ناهم ي به هاي ملي را تنها براي تقويت توسعه دولت
 ساخته است.

اي مشاهده كرد  توان در لحظه كورسويي از اين نگاه قدرتمند را ـ هرچند مختصر ـ مي 
اي  ها در راستاي انقالبيِ پيوسته ي آن و ليبي، همه رسد مصر و تونس كه به نظر مي

كنند و براي نخستين بار طي چند دهه امكان افريقاي شمالي متحد و  حركت مي
ي خاورميانه  شدن هرچه حادتر ثروت را كه مشخصه كنند. قطبي پيوسته را مطرح مي

ن اقتصادي آمدهاي بحرا به طور كلي است ـ كه چنان كه در باال بحث شد به سبب پي
ي واحدي مطرح ساخت.  توان از طريق چنين خاورميانه تنها مي  جهاني تشديد شد ـ

ي خاورميانه را تحت  اين امر مستلزم فرايندي ذاتاً انقالبي است كه منابع گسترده
دهد. اين  كنترل دموكراتيك و مردمي طبقات كارگر و فرودست اين منطقه قرار مي

هاست كه تمركز ثروت و قدرت  بستي به قدمت دهه ت از بنرف نگرش، يگانه امكان برون
هاي  تركيب نظام ي امپرياليسم و در دستان نخبگان حاكم بر خليج فارس را به پشتوانه

استبدادي در سرتاسر خاورميانه رقم زده است. اين نتيجه نه تنها نشانگر گسست از 
همكاري در امتداد و در گيري شوراي  ي امپرياليستي دقيقاً به سبب روش شكل سلطه

داري در مقياس جهاني است. اين  دل بازار جهاني، كه چالشي بنيادي با سرمايه
ترين  هاي عربي براي بازار جهاني به طور كلّي است كه در بيش پتانسيل انقالبي شورش
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هاي امپرياليستي تبلور يافته  هراس طبقات حاكم شوراي همكاري و تمامي دولت
  است.
  اي است از: ال ترجمهي با مقاله

 Gulf the and crisis global the uprisings: Arab the and oil ‹Finance, Hanieh, Adam (2012)

. 48, Register Socialist states.›  
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  ها يادداشت
مصر (عربستان سعودي  علي و مبارك در تونس و هاي بن ازجمله كمك به رژيم ]1[

طرف اصلي صحبت   سرانجام ميزبان بن علي بعد از سقوط شد)؛ ايفاي نقش به عنوان
پرده براي مقابله با به چالش  بين دولت امريكا و رژيم صالح در يمن (كوشش بي

كشيدن نقش يمن به عنوان دولت كارگزار امريكا)؛ و درخواست صريح از ناتو براي 
ن ابتكارات نماي عمومي سياست كشورهاي شوراي همكاري را مداخله در ليبي. اي

هاي  ي مكالمات تلفني، تلگراف خانه تشكل داد ـ احتماالً بسيار بيش از آن در نهان
محرمانه و ديدارهاي ديپلماتيكي بود كه امريكا، اروپا و اين كشورها را در مسيري كه 

 تا حد زيادي واحد بود هماهنگ كرد.

ي بين امپرياليسم و نفت را نشان  اديكال رابطهطيفي از متفكران ماركسيست و ر ]2[
اي براي قدرت امريكا در محيط كاهش  اند كه نفت اهميت فزاينده اند: برخي گفته داده

اي دارند كه  تري بر منافع بالقوه عرضه و محدوديت عرضه دارد، برخي ديگر تأكيد بيش
هاست كه  ز استداللي سومي ا توان از كنترل اين كاال به دست آورد، و مجموعه مي

  دانند. مي» هاي بزرگ ي ساير قدرت ابزار كنترل بالقوه«نفت را به عنوان 
Alex Callinicos, ‘Iraq: Fulcrum of World Politics’, Third World Quarterly, 26, 2005, p. 599  

 ي نفت و امپرياليسم ن.ك. براي آگاهي از رويكردهاي ديگر در مورد مسئله
Simon Bromley, American Hegemony and World Oil, Cambridge: Polity Press, 1991;  
Simon Bromley, ‘The United States and the Control of World Oil’, Government and 
Opposition, 40(2), 2005, pp. 225–55; 
Michael Klare, Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict, New York: Owl 
Books, 2002; 
John Bellamy-Foster, ‘The New Age of Imperialism’, Monthly Review, 55(3), 2003; 
David Harvey, The New Imperialism, Oxford: Oxford University Press, 2003, pp. 593–608; 
Doug Stokes, ‘Blood for Oil? Global Capital, Counter-Insurgency and the Dual Logic of 
American Energy 
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Security’, Review of International Studies, 33(2), 2007, pp. 245–64. 

هشدار » وارگي كااليي بت«ي نفت بايد نسبت به شكلي از  براي رهيافت به مسئله ]3[
ـ به تأسي از » شگفت«و » رازآميز«كااليي   داد كه از خالل آن سرشت خاورميانه را

 ز مناسبات اجتماعي كه در آن تبلور يافته شكل داده است.ماركس ـ منفك ا

دگرساني كار تبلوريافته در محصول به كار «كند كه  مثالً ماركس توجه مي ]4[
پذير} است. اين  تنها برمبناي تجارت خارجي و بازار جهاني {امكان …اجتماعي

  »داري است آمد توليد سرمايه شرط و پي سره پيش يك
Karl Marx, Theories of Surplus-Value, Volume III, Moscow: Progress, 1971 [1862-3], p. 
253;  

هاي ماركس در مورد استعمار متكي بر  گونه ديدگاه براي بحث در اين مورد كه چه
دار امريكا به عنوان بخشي از اقتصادي واحد  هاي برده مفهوم بريتانيا، ايرلند و ايالت

 بوده است، ن.ك.

   
Kevin Anderson, Marx at the Margins: On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western 
Societies, Chicago: University of Chicago Press, 2010 

ي زير سهم بسيار مهمي در درك ديدگاه ماركس در مورد بازار جهاني دارد كه  مقاله
اري د هاي ماركس در مورد استعمار و جوامع پيشاسرمايه ها و يادداشت متكي بر نوشته

 دارد.
Lucia Pradella, ‘Imperialism and Capitalist Development in Marx’s Capital’, Historical 
Materialism (forthcoming 2012)  

ي  ي ماركسيستي در زمينه كفايت از مباحث گسترده جا مجالش نيست كه به در اين ]5[
ي گفته شدن و معنايش در ماهيت تشكيل طبقه و دولت در سطح بازار جهان المللي بين

شدن را نبايد صرفاً با حركت  المللي ي مهم تأكيد آن است كه بين شود. اما نكته
هاي ملّي تفسير كرد. همچنان كه كريستيان  ي سرمايه بر فراز مرزهاي دولت فزاينده

گاه چنين تعريفي به طور كامل توصيفي است، نه  آن«توجه كرد:  1970ي  پالوا در دهه
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ي احتماعي با اين واقعيت رقم زده  خودگستري سرمايه» شدن المللي بين«نظري. 
كاركردي به شكل كااليي و به شكل توليدي (و » پول«شود كه فرايند تبديل  مي

داريِ واحد به طور  توان درون يك فرماسيون اجتماعي سرمايه برعكس) را ديگر نمي
، ديكر در يك كامل محقق كرد. در حقيقت، عنصر اصلي در اين فرايند دگرساني، كاال

توان آن را بدين نحو محدود كرد. كاال، يا نه گروه  شود. ديگر نمي كشور توليد نمي
 »پردازي، توليد و محقق كرد توان در سطح بازار جهاني مفهوم كااليي، را تنها مي

Christian Palloix, ‘Conceptualizing the Internationalization of Capital’, Review of Radical 
Political Economics, 9(2), 1977, p. 20. 
[6] Karl Marx, Grundrisse, Harmondsworth: Penguin Books, 1973, p. 539. 

[7] Ibid., p. 534. 
 است.» گردش بدون زمانِ گردش«هدف اعتبار، در اين مفهوم وقوع  ]8[

Roman Rosdolsky, The Making of Marx’s Capital, London: Pluto Press, 1977, p. 393. 
[9] Leo Panitch and Sam Gindin, ‘Finance and American Empire’, Socialist Register 
2005, p. 64. 
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  مالي، كانون بحران است: اضافه توليد، نه سقوط
  آمريكا، آسياي شرقي و جهان

  برگردان: ن. شيرازي
  ح. آزاد

اند، آيا لمداد كردهمالي ق گران بحران اخير را به عنوانها و تحلياكثر رسانه: جيونگ
  شما با اين توصيف موافقيد؟

بازار اوراق  ها وان فروپاشي بانكگران بحر: قابل درك است كه تحليلرابرت برنر
ها از اين فراتر جاست كه آناين اند، اما مشكلدار را نقطه عزيمت خود قرار دادهبها

هاي گرفته تا رده برنانكيرئيس بانك مركزي  و پلسونداري اند. از رئيس خزانهنرفته
به مشكالت  توان با توجهكه بحران موجود را به سادگي مي كنندپايين استدالل مي

 پايه از كنند كه اقتصاد واقعيتوضيح داد. در عين حال، ايشان ادعا مي بخش مالي
  .قتصادي در وضعيت خوبي قرار دارندو به عبارتي مباني ا برخوردار استقوي 

 كاهش تحرك تر از اين وجود ندارد. منشاء اساسي بحران كنوني،كنندهنظري گمراه
ميالدي است. عملكرد  2003و به خصوص از سال 1973اقتصادهاي پيشرفته از سال 

چرخه) ژاپن به طور پيوسته از يك دور ( و اقتصادي در اياالت متحده، اروپاي غربي
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شده تر هاي رايج اقتصاد كالن وخيمبرحسب تمامي شاخص اقتصادي به يك دور ديگر
  .است

همه گوياتر دور  ز) اگذاري، دستمزدهاي واقعي و غيره(توليد ناخالص داخلي، سرمايه
، با تفاوت زياد ميالدي ادامه داشت) 2007آغاز و تا سال  2001كه از سال اقتصادي (

ترين محرك اقتصادي كه با رغم بزرگبود و علي ي پس از جنگترين دورهضعيف
  زمان صلح انجام گرفته است. كمك دولت آمريكا در

 دهيدميتوضيح  را 1973سال از  : شما چگونه تضعيف درازمدت اقتصاد واقعيجيونگ
  ايد؟ ناميده" ركود طوالني"در اثرتان آن را كه 

و پايدار نرخ  : آنچه عمدتا مسئول بروز اين وضعيت است، كاهش عميقرابرت برنر
تنزل قابل توجه رشد  است. با توجه به 60گذاري از اواخر دهه بازدهي سرمايه

 گيرتر است.ر بهبود نرخ سود چشمد دستمزدهاي واقعي طي اين دوره، عدم موفقيت
مداوم به ظرفيت  گرچه نه تنها عامل) ، كاهش نرخ سود، گرايشعامل عمده و اصلي (

هاي صنعتي اين بود كه قدرت مازاد در صنايع توليدي جهاني است. آنچه كه رخ داد
شدند. آلمان و ژاپن و كشورهاي تازه صنعتي  يكي پس از ديگري به بازار جهاني وارد

ببرهاي جنوب شرقي آسيا و نهايتا هيوالي چين. اين  ده شمال شرقي آسيا،ش
 كردند كه قبال توسط توليدحال توسعه، كاالهاي مشابهي را توليد مي اقتصادهاي در

تر بودند. ارزان كنندگان اوليه توليد شده بودند، تنها تفاوت اين بود كه كاالهاي جديد
بود و بدين ترتيب اين امر  يكي بعد از ديگري نتيجه عرضه بيش از تقاضا در صنايع

هايي كه وجود فشار عالوه، شركته شد. ب ها و به تبع آن سودهاموجب كاهش قيمت
ها كرده بودند، با خونسردي صنايع خود را رها نكردند. آن به سودهاي خود را تجربه

 گذاري دريهبا رجوع و اتكاء به ظرفيت خود براي ابداع و تسريع سرما تالش كردند
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امر تنها به  واقع اين هاي جديد، جايگاه و مكان خود را حفظ كنند. اما درآوريفن
  افزايش بيش از حد ظرفيت منجر شد.

كمترين مازاد را  شانهايگذاريعلت سقوط نرخ سود خود، از سرمايهه داران بسرمايه
كردن نرخ رشد ندو كُ اي جز كاهشها هيچ گزينهدست آوردند. بنابراين آنه ب

ها براي احياي سودآوري، درعين حال، آن .، تجهيزات و استخدام خود نداشتندكارخانه
هاي اجتماعي ها نيز رشد هزينهكه دولتداشتند در حاليمي مزد كاركنان را پايين نگه

تقاضاي  ها مشكل درازمدتن هزينهداده بودند. اما نتيجه حذف تمامي اي را كاهش
مدت اقتصاد ضعف دراز يي بالواسطهف مدام تقاضاي انبوه سرچشمه. ضعانبوه بود

  بود.
شد كه يك دهه  : در واقع بحران موجود با تركيدن حباب تاريخي مسكن آغازجيونگ

  اين موضوع چيست؟ كامل در حال توسعه بود. نظر شما در مورد اهميت
قيمت دارايي  ايهبايستي در ارتباط با توالي حباب سازي: مسئله حباب خانهبرنر

نقش به ويژه روست، هميالدي با آن روب فهميده شود موردي كه اقتصاد از اواسط دهه
از آغاز ركود  ها بسيار مهم است.گيري اين حبابمتحده در شكل بانك مركزي اياالت

ي دولتي و گيرترغيب به وام اند از طريقطوالني، مقامات اقتصادي دولت تالش كرده
كسري بودجه دولتي روي آوردند و از اين طريق  ها به، آنند. نخستخصوصي غلبه كن
 هاي اقتصادي واقعا عميق جلوگيري كردند. اما به مرورعميق بحران از ركودهاي واقعا

يافتند. در نتيجه، تري دست ميها با همان مقدار وام، به رشد هر چه كمزمان، دولت
داري مبدل آفت نظام سرمايه تاريخ بههاي عميقي كه در طول به منظور دفع بحران

هاي ، دولت90در اوايل دهه  پذيرفتندركود را مي ها بايد سقوط به سويشده بودند، آن
، تالش كردند با كنار گذاشتن كلينتون اروپايي و ايالت متحده آمريكا به رهبري

ار آزاد هاي متعادل حركت كنند. نظر اين بود كه به بازبودجه سياست بدهي، در جهت
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نيافته بود،  دهي هنوز بهبودكه سوددهند بر اقتصاد حكومت كند. اما به دليل آن اجازه
منجر به بروز بدترين ركودها  ي بزرگي به تقاضا وارد كرد وكاهش كسري بودجه ضربه

ميالدي) شد. مقامات  95و  91هاي بين سال( ندترين رشد در دوران پس از جنگو كُ
توسعه مجدد اقتصادي، به اتخاذ رويكردي كه ژاپن در اواخر  ظوراياالت متحده به من

هاي نرخ ميالدي پيشگام آن بود، روي آوردند. بانك مركزي با پائين آوردن 80دهه 
هاي مالي بخش دارايي گذاري دربهره، وام گرفتن را آسان كرد تا افراد را به سرمايه

-ها و خانوارها با افزايش چشمشركت ها،ي داراييالعادهترغيب كند. با افزايش فوق

- ها ميكم روي كاغذ). بدين ترتيب آندست( گيري در ثروت خود مواجه شدند

گذاري و مصرف خود را به طور وسيع وام بگيرند، سرمايه توانستند به ميزان هنگفتي
  دهند و اقتصاد را به پيش برانند. افزايش

 توانرا كه مي دولتي شد. آنچه هايهاي خصوصي جايگزين بدهيبدين شكل بدهي
 12شد. بنابراين ما طي  "سنتي كينزگرايي"ناميد جايگزين "كينزگرايي قيمت دارايي"

ايم كه در آن تداوم ي يك اقتصاد جهاني بودهالعادهسال اخير شاهد نمايش فوق
گزاران دولتي به دقت سبب تاريخي احتكار است و سياست انباشت سرمايه تابع امواج

ميالدي،  90 گر آن بودهاند. نخست حباب تاريخي بازار سهام در اواخر دههتوجيه ز وسا
  .ميالدي 2000هاي بازار مسكن و اعتبار از اوايل سالسپس حباب

 2001سال  چنين بحران اقتصاديبيني بحران كنوني و هم: شما در پيشجيونگ
چگونه است؟ آيا پيش از  انداز شما در ارتباط با اقتصاد جهانيپيشگام بوديد. چشم

جهاني بدتر خواهد شد يا بهتر؟ آيا انتظار داريد  ميالدي وضع اقتصاد 2009پايان سال 
  باشد؟  "بحران بزرگ"وخامت كه بحران كنوني به

 82و  79هاي سال بينبدترين بحران پيشين پس از جنگ ( : بحران كنوني ازرابرت برنر
توان به كند، گرچه نميبرابري مي بحران بزرگتر است و احتماالً با ، جديميالدي)



 تفسيرهاي ماركسيستي از بحران كنوني

 287

ان وخامت اين بحران، كنندگان اقتصادي به ميزبينيطور واقعي به آن پي برد . پيش
 ها قدرت اقتصاد واقعي را دست باال گرفته و ميزان وابستگيچرا كه آن .اندكم بها داده

اند. در نگرفته ت، در نظرهاي قيمت دارايي استوارسهايي كه به حبابآن به انبوه وام
ميالدي) نرخ رشد  2007تا  2001هاي بين سالياالت متحده طي دور تجاري اخير (ا

از جنگ را داشته است. در ميزان اشتغال در  ندترين رشد پستوليد ناخالص داخلي كُ
ها و ماشين آالت شود. افزايش تعداد كارخانهافزايشي ديده نمي بخش خصوصي هيچ

عمدتا ثابت  ي واقعيطح پس از جنگ بوده است. دستمزدهاترين سينسوم پاي يك
متوسط خانواده افزايش  ماندند. براي نخستين بار از زمان جنگ دوم جهاني درآمد

گذاري در امر مسكن شخصي و سرمايه نيافته و رشد اقتصادي كامال از طريق مصرف
پذير شده است. كاركرد و افزايش قيمت خانه امكان الوصول بودني سهلبه وسيله

 هاي قوي اقتصادي از طرف حباب مسكن و كسر بودجه عظيممحرك رغماقتصاد علي
توليد ناخالص  سازي به تنهايي موجب يك سوم رشددولت بوش ضعيف بود. خانه

ميالدي بوده است .  2005تا  2001هايي سالداخلي و نيمي از افزايش اشتغال در فاصله
گذاري كاهش تركيدن حباب مسكن مصرف و سرمايه رفت كه بابنابراين انتظار مي

  ناگهان سقوط كند. يابند و اقتصاد
با  "مينسكي بحران" : بسياري ادعا مي كنند كه بحران كنوني يك نمونه ازجيونگ

تركيدن حباب احتكار مالي نقشي  اين استدالل كهبا  Marxianاست نه ماركسي 
  است. نظر شما چيست؟ محوري در اين بحران ايفا نموده

و مالي بحران  هاي واقعيكنم كه در مقابل هم قراردادن جنبه: گمان نميرابرت برنر
است، چراكه ريشه  بحراني ماركسي ،گونه كه تاكيد كردم، اين بحرانمفيد باشد. همان

در سقوط و شكست عدم افزايش درازمدت نرخ سود دارد كه منشاء اصلي كاهش 
هاي شركت ، نرخ سود براي2001ايه تاكنون است. در سال انباشت سرم گسترده
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 1980جنگ، به استثناء سال  ترين ميزان پس ازغيرمالي اياالت متحده آمريكا به پائين
گذاري و استخدام نداشتند كه توقف سرمايه جزه ها هيچ راهي برسيد. بنابراين شركت

كرد. اين امر تر ميصادي را تيرهاقت جو مجموع تقاضا را تشديد و ي خود مشكلبه نوبه
  العاده كُند در خالل دوراقتصادي است كه به پايان رسيد.رشد فوق علت

اقتصاد واقعي و  ي بين ضعفمعهذا، به منظور درك سقوط اقتصادي كنوني، بايد رابطه
تر اقتصاد براي حفظ هرچه بيش ي اصلي، وابستگيفروپاشي مالي را نشان داد. حلقه

-ي وامافزايش قيمت دارايي جهات ايجاد امكان ادامه تر دولت بهاتكاي بيشواگشت و 

 شرط اصلي براي ايجاد حباب مسكن تداوم وام كم هزينه است. ضعف گيري است.
عالوه ه ب –2001-2003 و 1997 –1998هاي به خصوص پس از بحران -اقتصاد جهاني

پائين نگاه داشتن ارزش خريد وسيع دالر توسط كشورهاي آسياي شرقي به منظور 
-موجب كاهش غيرعادي و درازمدت نرخدر اياالت متحده  ارزهاي خود و رشد مصرف

  شد. هاي بهره
ترين سطح بعد پائين هاي بهره كوتاه مدت را بهعين حال، بانك مركزي آمريكا نرخ در

هاي وامارزان تمايل داشتند به محتكران  ها به علت وامميالدي رساند. بانك 50از دهه 
هاي متفاوت و گوناگون را ها قيمت داراييگذاري آنسرمايه تري عرضه كنند كهبيش

 داد.رخ بهرهي اوراق قرضه) را كاهش ميني دولتي (ي قرضهبهره برد وباال مي
اوراق قرضه  درنتيجه، به طور مشخص قيمت خانه افزايش يافته و بازده مربوط به

  ت.خزانه اياالت متحده كاهش ياف
كه در سراسر  يافت موسساتيي اوراق قرضه دائماً كاهش مياما به دليل آنكه بهره

هاي شدند. صندوقرو ميهروب تريجهان به اين سود وابسته بودند با مشكالت بيش
وستمنت ) و اين1فاندها (ضرر كردند، اما هج هاي بيمه به سختيبازنشستگي و شركت

 گذاري، اين موسسات آماده سرمايهل شدند. بنابراينضررهايي متحم ) نيز2ها (بانك
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علت ه مسكن بود كه ب هن مشكوكرها ي آنوسيع در اوراق بهاداري بودند كه پشتوانه
اين موسسات اين  ،همين دليله ب العاده بااليي داشتند وهاي فوقريسك زياد، قيمت

د به ميزان كافي از اين توانستنها نميواقع آن . درگرفتندريسك زياد را ناديده مي
ي رهني به صادركنندگان كنند. خريد اوراق بهادار با پشتوانه اوراق بهادار خريداري

بدهند.  تري با ضمانت و صالحيت كمتر وامداد كه با افراد بيشاجازه مي اين اوراق
  پيدا كرد. ي اقتصادي ادامهحباب مسكن به ابعاد تاريخي رسيد و توسعه

كه هنگامي توانست براي مدت زماني طوالني ادامه يابد.ين توسعه نمياما در واقع ا
بخش مالي دچار بحران  قيمت خانه سقوط كرد، اقتصاد واقعي با ركود مواجه شد و

مسكن وابسته بود. امروزه ركود، بحران  ها به حبابگرديد، چرا كه رشد هردوي آن
بخشد. بحران مالي نيز به شدت مي سازيبحران خانه كند، چرا كه بهمالي را بدتر مي

تعامل  . اينكند، ركود اقتصاد واقعي را تشديد ميدستيابي به اعتبارات علت دشواري
پايين را براي  يابنده بين بحران در اقتصاد واقعي و بخش مالي سقوط بهشدت

  سازد.فاجعه را آشكار مي كند و امكان بروزگذاران غيرقابل كنترل ميسياست
وارد دوران  70ي دوره داري پس از جنگ، درحتي اگر كسي بپذيرد كه سرمايه :جيونگ

داري نئوليبرالي از دهه آيد تهاجم سرمايهركود اقتصادي طوالني شده است، به نظر مي
  شدن ركود غيرقابل انكار باشد. در جلوگيري از وخيم 80

زدايي مقررات مالي و: اگر منظور شما از نئوليبرال چرخش به طرف امور رابرت برنر
اگر منظورتان حمله  . اماكنم به اقتصاد كمكي كرده باشداست من فكر نمي

دستمزدهاي كارگران، شرايط كاري و دولت  ها بهي كارفرمايان و دولتتشديديابنده
ترديدي وجود ندارد كه از بدترشدن سقوط نرخ سود جلوگيري  ترينرفاه است كم

نئوليبرال  است تهاجم كارفرمايان نه در دوران به اصطالحاست. اگر منظور اين  كرده
عالوه، مورد ه سوددهي آغاز شد. ب ميالدي بلكه كينزگرايي و در آغاز سقوط 80در دهه 
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تنها به معضل تقاضاي انبوه دامن زد. در نهايت،  مذكور منجر به بهبود نرخ سود نشد و
  ترا به اشكال موثرتر و خطرناكاخت تمراجع اقتصادي را وادار س تضعيف تقاضاي كل،

  ي كنوني شد.كه منجر به فاجعه" گرائي قيمت دارائيكينز" هاي اقتصاديمحرك
داري با سرمايه"يا  "سازيمالي" برخي استدالل كردهاند كه الگوي جديد جيونگ:

به قول ژرار (" احياءشده سرمايه" موجب تقويت باصطالح "هدايت بخش مالي
و  "سازيمالي"ارتباط با تز كنوني شده است . شما در و زمان 80بين دهه  منيل)دو
  كنيد؟ چه فكر مي "مالي داري با هدايت بخشسرمايه"

 كه به طور كل استثناءهاي مذكور يك تناقض است، چرا ي: در واقع ايدهرابرت برنر
مالي دائم به سودآوري  كنندگان وجود دارد. سودآوريگرفتن مصرف مهمي مانند وام

واكنش  ها به رهبري اياالت متحده دراقتصاد واقعي وابسته است. برخي دولت دائم در
چرخش به طرف بخش  زداييمقررات نسبت به سقوط نرخ سود در اقتصاد واقعي با

ي اصلي ركود در اقتصاد واقعي نتيجه يا به دليل ادامهاند. اممالي را ترغيب كرده
مالي بوده است كه سودآوري را دشوارتر تشويق بخش  زدايي تشديد رقابت درمقررات

  تر كرده است.ريسك را بيش به احتكار و
اي هاي افسانهفاندها توانستند به به ثروتها و هجوستمنت بانكمديران اجرائي اين

ها قادر بودند از وابسته بود. آن ها به سودهاي كوتاه مدتدست يابند، چون حقوق آن
اعتبار و افزايش ريسك، سودهاي موقتاً بااليي  ي شركت يا دادنهاطريق توسعه دارائي

روش اقتصادي دير يازود، به زيان سالمت مالي درازمدت خود  را تضمين كنند. اما اين
ها در بانك ومست منتترين اينگير بزرگها انجاميد و باعث سقوط چشمشركت آن

 ميالدي، به سرعت با 70دهه هر رشد و توسعه به اصطالح مالي از  شد. وال استريت
دولت براي كاهش  يي قابل مالحظهيك بحران مالي نابودكننده پايان يافت و مداخله

 افزايشي دنبال داشت. اين امر دربارهرا به  Bailout بحران يا جلوگيري از ورشكستگي
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اندازها و وام جنون خريد سهام ميالدي، پس 80و  70ي هاي جهان سوم در دههقرض
بازار سهام در  ؛ حباب80ي ترين ميزان سپرده و حباب امالك تجاري در دههكم اب

هاي مسكن و اعتبارات در سال هاي بازارميالدي؛ و البته حباب 90ي ي دوم دههنيمه
ها آماده آمد كه دولتتنها از اين نظر پويا به نظر مي بخش مالي ، صادق بود.2000
 كنند.تا هرجايي از آن حمايت  بودند

دولت در اقتصاد دوباره رواج پيدا  آيد كينزگرائي يا افزايش نقشبه نظر مي جيونگ:
چيست؟ آيا  گرائيي كينزگرائي يا دولتكلي شما از احياي دوباره كرده است. ارزيابي

  از بين برده يا حداقل تعديل كنند؟ توانند بحران اخير راها مياين سياست
اينكه براي نجات اقتصاد به  جز اي ندارندها چارهتدر واقع امروزه حكوم برنر:

گيري پيش بياورند. سرانجام بازار آزاد نشان داد كه اصالً قادر به كينزگرائي و دولت رو
. ثبات و رشد را تضمين كند چه رسد به آنكه ي اقتصادي نيست، تايا مقابله با فاجعه

زدائي از بازارهاي ديروز مقررات همين علت است كه رهبران اقتصادي دنيا، كه تا به
جاي ترديد  اند. اماگرفتند، حاال يكباره همگي طرفدار كينز شدهمالي را جشن مي

هاي هنگفت دولتي و اعتبار آسان براي بودجه است كه كينزگرائي به معناي كسر
-امتأثيري را كه بسياري انتظار دارند برآورده كند. آخر به بركت و افزايش تقاضا بتواند

بود و كسر  بانك مركزي) موجب آن شدههائي كه حباب مسكن فدرال رزرو (خرج ها و
ترين محرك اقتصاد بزرگ بودجه حكومت بوش، ما شاهد چيزي بوديم كه احتماالً

ترين دور اقتصادي بعد از اكنون با ضعيف . اما ماآيدكينزي در زمان صلح بشمار مي
  جنگ روبرو هستيم.
شدن دسترسي  تر است. با تركيدن حباب مسكن و مشكلر بزرگامروزه مشكل بسيا

اند. در نتيجه مسكن را كاهش داده گذاري رويوام، خانوارها مصرف خود و سرمايهبه 
كنند و كارگران را به باشند. بنابراين مزدها را كم ميها شاهد سقوط سود ميشركت
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 ولي از كاهش تقاضا و كاهشي خود يك مارپيچ نزكنند، كه به نوبهمي سرعت اخراج
شان حساب هايها روي افزايش قيمت خانهشود. خانوارها مدتسودآوري را سبب مي
شان اندازهاياز پس بگيرند و يبيشتر داد وامها امكان ميكرده بودند كه به آن

تر بايد كمتر وام بگيرند و بيش هاعلت افزايش قرض آنه استفاده كنند. اما اكنون ب
ها اقتصاد بيش از هرزمان ديگر به مصرف آن داز كنند، درست هنگامي كهانپس

ي را كه حكومت در تربيش داشته باشيم كه خانوارها پول احتياج دارد. بايد انتظار
 دشواري دره هاي كينزي بانداز كنند. سياستگذارد خرج نكنند و پسها مياختيار آن

 1930ركود بعد از  د باشند، پس ما در بدترينتوانند محركي براي اقتصادوران رونق مي
  ها داشته باشيم؟توانيم از آنچه انتظاري مي

باشد احتماالً بايد  اقتصاد داشته راي بكه بتواند تأثير قابل مالحظهدولت اوباما براي آن
در  غيرمستقيم دولتي را در نظر بگيرد، گذاريهاي مستقيم وموجي عظيمي از سرمايه

اما انجام اين كار به حل موانع بزرگ سياسي و  داري دولتي.سرمايهواقع نوعي 
شدت مخالف است. در ه فرهنگ سياسي آمريكا با اقدامات دولتي ب اقتصادي نياز دارد .

حال ه ب تا ،تواند دالر را به خطر بياندازدمي -و الزم دولتي -حال سطح مخارج  عين
حكومتي آمريكا خرسند  خارجي وهاي آسياي شرقي از تأمين كسري هاي حكومت

يدن بحران حتي كرد. اما با رستضمين مي ها رابودند چون مصرف آمريكا و صادرات آن
هاي آمريكا را از ممكن است توانائي خود براي تأمين كسري هابه چين، اين حكومت

 اندازچشم .اي پيدا كنندسابقهها ابعاد بيخصوص وقتي كه اين وامه بدهند، ب دست
پشت صحنه خودنمائي  ها درترسناك افزايش عرضه دالر در بازار و كاهش ارزش آن

  كند.مي
رياست جمهوري  ي پيروزي اوباما در انتخابات اخيرارزيابي عمومي شما درباره جيونگ:

است؟  "شّرِ كمتري"با حكومت بوش كنيد كه اوباما در مقايسهچيست؟ آيا فكر مي
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نيوديل " دانند، اوباما يكمي 21فرانكلين روزولت قرن  عنوانه بسياري اوباما را ب
توانند داري ميكنيد كه افراد مترقي و ضدسرمايهاست. فكر مي  را وعده داده "جديد
  انتقاد داشته باشند؟  و در عين حال حمايتاو " نيوديل جديد " به نسبت
و پيروزي حزب  كينمك  : بايد از پيروزي اوباما در انتخابات استقبال نمود. پيروزيبرنر

ي سياسي ترين نيروها در صحنهاي براي ارتجاعيالعادهخواه، پيشروي فوقجمهوري
گري افراطي و عنوان حمايت از نظامي توانست بهآمريكا بود. اين پيروزي مي

ها، بردن بقاياي اتحاديه بين ي آشكار او براي ازبرنامه ي بوش وامپرياليسم دارودسته
 كه گفته شود اوباما مثلحفاظت از محيط زيست محسوب شود. اين ه ودولت رفا

براي دفاع از  تواندرو است، به اين معني نيست كه او ميروزولت يك دموكرات ميانه
كارگراني كه در معرض حمله  منافع اكثريت وسيع كارگران كار زيادي انجام بدهد،

شان در صدد كاهش ت سودهايجبران اف هائي قرار دارند كه برايفزاينده شركت
هاي عظيم براي باشند. اوباما از كمكاين قبيل مي اشتغال، بازخريد و اقداماتي از

 -ترين غارت مالياتورشكستگي بخش مالي حمايت كرد كه شايد بزرگ جلوگيري از
عامل  خصوص اينكه اين كمك با هيچه دهندگان در طول تاريخ آمريكا باشد، ب

 ها همراه نبود. او از كمك براي جلوگيري ازي كنترل بانكي برااكنندهمهار
طور وسيع از ه ب كه اين صنعتورشكستگي صنايع اتومبيل نيز حمايت كرد، در حالي
امكان اين است كه اگر اوباما  پرداخت بازخريد كارگران اخراجي امتناع كرد. حداقل

-زير فشار قرار گيرد، مي يافته از پائينسازمان مثل روزولت از طريق عمل مستقيم و

اقدام قاطعي در دفاع از كارگران انجام دهد. دولت روزولت  توان انتظار داشت كه
به  ي اجتماعي را موقعيي واگنر و بيمهقوانين مترقي نيوديل مثل اليحه تريناصلي

بود. از اوباما هم  اي قرار گرفتهتصويب رساند كه زير فشار موج بزرگ اعتصابات توده
  توان انتظاري مشابه داشت.مي
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برگرايشات  داريرگ و اخيراً ديويد هاروي، سرمايه: طبق نظر رزا لوكزامبوجيونگ
به قول هاروي اين امر غالباً  .آيداز طريق گسترش جغرافيايي فائق ميزاي خود بحران

شود. در دولتي در امور زيربنائي تسهيل مي هاي وسيعگذاريي سرمايهبه وسيله
گذاري مستقيم خارجي. فكر مي ايهخصوصي و اغلب سرم گذاريت از سرمايهحماي
هاروي، از  ري پيدا كند، با اصطالحاتفتواند از بحران كنوني مرمايهداري ميس كنيد

   ؟ "ثابت مكاني زماني"طريق يك
حقيقت دارد و  كنم، قبل از هر چيز ايناي است. من فكر مياين موضوع پيچيده برنر:

بزرگ از انباشت جغرافيائي براي هر موج  نتقادي مهم است كه بگوئيم گسترشاز نظر ا
ي نيروي كار و رشد فضاي توانيد بگوئيد كه رشد اندازه. ميسرمايه اساسي است

-مي داري اساسي به شمارنظام الزم و ملزوم يكديگرند و براي رشد سرمايه جغرافيائي

گير ي چشمتوسعه ي آنمشخصه از جنگ نمونه خوبي است كه روند. رونق بعد
نِ آسيب ديده از جنگ غربي و ژاپ سرمايه در جنوب و جنوب غربي آمريكا و در اروپاي

هاي آمريكائي در اين دوره نه تنها در آمريكا، بلكه گذاري توسط شركتاست. سرمايه
 يي نيروي كار و حوزهنقش مهمي بازي كرد. بدون ترديد، اين توسه در اروپاي غربي

جنگ چنين  هاي باالي سود كه به رونق بعد ازداري براي نرخجغرافيائي سرمايه
يك موج كالسيك انباشت  پويائي بخشيد ضروري بود. از نقطه نظر ماركسيستي، اين

شد. عظيم كار از خارج به درون نظام مي هايسرمايه بود و ضرورتاً شامل جذب توده
 ژاپن و ادغام يا ادغام مجدد فضايآلمان و  داريسرمايه ي پيشهاخصوص از روستاه ب

الگوي  طور كليه كنم كه باضافي به ميزاني عظيم. با اين وجود، من فكر مي جفرافيائي
است. اين حقيقت دارد  متفاوت بوده 70ي و اوائل دهه 60ي ركود طوالني از اواخر دهه

و تالش براي خارج پاسخ داده است  كه سرمايه به كاهش سودآوري با گسترش به
  ارزان. تركيب تكنيك پيشرفته با كار
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تاريخي و يك  ي جهانيالبته آسياي شرقي مورد اصلي است و بدون ترديد يك لحظه
گسترش به آسياي شرقي  دهد. گرچهداري را نشان ميتحول اساسي براي سرمايه

كنم كه اين يك راه حل ولي من فكر مي واكنشي در برابر كاهش سودآوري است،
گير در كاالهاي تازه توليدشده كه به اين شكل چشم كافي نيست. چون سرانجام

اند، به ميزان وسيع كاالهاي توليد شده در جاي ديگر بازار آمده آسياي شرقي به
نظام  جاست كه در سطحتر. مشكل ايناند، هرچند با قيمت بسيار ارزانكرده دوبرابر
سخن ديگر، جهاني  اند. بهاند، بلكه بدتر كردهنكردهتوليد را نه تنها حل  ي مازادمساله

چون صنايع جديد اساساً مكمل  شدن پاسخي به كاهش سودآوري بوده است، اما
چنان روند، مشكل سودآوري همشمار ميه اضافي ب تقسيم كار جهاني نيستند . بلكه

 اي مدتيكنم كه حداقل الزم حل مشكل سودآوري است كه برمي ادامه دارد. من فكر
انباشت سرمايه و  كُند شدن  .داري را تخريب كرده استچنين طوالني نظام سرمايه
تر قرض براي حفظ ثبات اين نظام به بحران نياز دارد كه توسل به ابعاد هرچه وسيع

افتاده بود. چون مشكل مازاد توليد است كه به  براي مدتي چنين طوالني به تعويق
 فزوده شده. طبق ديد كالسيك راه حل الزم خالص شدنوخامت آن ا افزايش قرض به

 و كاهش بهاي هاي پرهزينه و كم سود، ارزان شدن و شامل توليدنظام از شر شركت
نرخ سود را احياء كرده و  داري از طريق بحرانكار است. به طور تاريخي، سرمايه

  برقرار كرده است. شرايط الزم براي انباشت پوياتر سرمايه را
ناتواني در احياء  ي اين اقدامي بعد از جنگ، بحران مرتباً دفع شده، هزينهرهطي دو

يك خانه تكاني است كه تا اكنون  شدن ركود است. بحران كنوني ترسودآوري و وخيم
  اتفاق نيافتاده بود.

اين يك پاسخ  كنيد كه تنها بحران راه حل بحران است!: بنابراين شما فكر ميجيونگ
  ي است.كالسيك ماركس

نالي، ژوزف چونارا، الكس كالينيكوسديويد مك  

 296

مقايسه: در ابتدا، در  . به عنوانكنم كه احتماالً راه حل همين است: من فكر ميبرنر
بودند. درواقع، به رغم طول بحران  ، نيوديل و سياست كينزي بي اثر30ي اوائل دهه

طور كه شرايط يك رونق جديد وجود داشت، همان مشكلي براي برقراري 30ي دهه
 نشان داد. اما احتماالً در اثر بحران طوالني 1937 - 38ميق ركود ع برگشت اقتصاد و به

شرايط اساسي براي  وسائل توليد پرهزينه و كم سود از دور خارج شدند و 30ي دهه
توان گفت كه ميالدي مي 30ي وجود آمد. بنابراين در پايان دههه نرخ باالي سود ب

براي افزايش تقاضا نياز داريم.  است و تنها به محركي شرايط براي نرخ سود باال مساعد
 ي مخارج هنگفت تسليحات براي جنگ دوم جهاني فراهمبه وسيله البته اين تقاضا

شرايط الزم  هاي باالهاي باالي سود وجود دارد و اين نرخشد. پس طي جنگ نرخ
هاي كينزي در كنم كه كسريكند. اما من فكر نميبراي رونق بعد از جنگ را آماده مي

شدند، كارساز بودند، چون به بيان ماركسي ما كار گرفته ميه اگر هم ب 1932 سال
  داريم كه نظام را پاك و تصفيه كند. مقدمتاً به بحراني نياز

اياالت متحده  كنيد كه بحران كنوني به چالشي در برابر هژمون: آيا فكر ميجيونگ
لرشتاين كه نشريه هانيكوره وا پردازان نظام جهاني مثل امانوئلشود؟ نظريهمنجر مي

كه هژموني امپرياليسم آمريكا در حال افول  با او نيز مصاحبه كرده است، اعتقاد دارد
  است.
كنم كه فكر مي كنم، اما: اين مجدداً سوالي است بسيار پيچيده. شايد اشتباه ميبرنر

آمريكا را افول است، هژموني  آمريكا در حال ياند هژمون بسياري از كساني كه معتقد
دانند. از اين نقطه در نهايت نيروي آمريكا مي عمدتاً تجلي قدرت ژئوپليتيك آمريكا و

شود، قدرت آمريكا بر و در آمريكاست كه موجب رهبري او مي ياين اساساً سلطه نظر،
 آمريكا را اين دهد. من هژمونيهاست كه آمريكا را در رأس قرار مساير كشور مقابل

رهبران كشورهاي  خصوصه كنم كه رهبران جهان، بمن فكر مي بينم.طور نمي
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هستند. چون اين بدين معنا است كه  داري از هژموني آمريكا راضيمركزي سرمايه
كنم كه اين عهده گرفته است. من فكر ميه جهاني را ب ي پليسآمريكا نقش و هزينه

  .در مورد رهبران كشورهاي فقير نيز صادق است امر امروزه حتي
كشورهاي ديگر  كند؟ هدف حمله بهپليس جهاني بودن آمريكا چه هدفي را دنبال مي

يط جهان است، ايجاد شرا طور عمده، هدف حفظ نظم اجتماعي در سطحه نيست ب
-هاي مردمي در برابر سرمايهاصلي دفع چالش . هدفامن براي انباشت سرمايه جهاني

ط طبقاتي. بخش اعظم دوران پس از رواب ساختارهاي موجود داري است، حمايت از
بودند،  هاي مستقل مليمبارزاتي اختصاص داشت كه خواهان ايجاد دولت جنگ به
  كردند.هائي از پائين كه حركت آزاد سرمايه را مختل ميجنبش

ي هاي سلطهجلوه تريني قدرت آمريكا و عريانترين چهرهها بدون ترديد با خشنآن
در بين كشورهاي مركز، آمريكا هژموني دارد اما خارج از اين  رو شدند.هآمريكا روب

ويتنام راه  روش آمريكا اعمالِ سلطه است. اما با سقوط اتحاد شوروي، چين و حوزه
رهائي بخش ملي در نقاطي  هايا شكست جنبشداري را در پيش گرفتند. و بسرمايه

ري در جهانِ در حال توسعه، دابرابر سرمايه مثل آفريقا و آمريكاي مركزي، مقاومت در
ها و رهبران ضعيف شد. بنابراين امروز نه تنها حكومت حداقل براي مدتي بسيار

 اكثر و كره، بلكه برزيل و هندوچين نيزاروپاي غربي و شرقي، ژاپن  كشورهاي
دهند. هژموني آمريكا به كشورهاي قابل ذكر تداوم هژموني اياالت متحده را ترجيح مي

تر جهاني است، سقوط نخواهد كرد. مهم يشور ديگري كه مدعي سلطهلت ظهور كع
اي براي حمله به چين دهد. آمريكا برنامهآمريكا را ترجيح مي از هر چيز، چين هژموني

نقش  تاكنون بازارهاي خود را براي صادرات چين باز گذاشته است. باوجود ندارد و
ها، چين حركت سرمايه ه آزادتر وعنوان پليس جهاني و حفظ تجارت هرچه آمريكا ب
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توليد رقابت كند و اين امر به شكل  ياست در شرايط برابر از نظر هزينهتوانسته 
  امكان ندارد. ]براي چين[بهتر از اين  باورنكردني به نفع چين بوده است.

  تواند ادامه پيدا كند؟ آيا با وجود بحران كنوني هژموني آمريكا مي: جيونگ
آري  كنم كه پاسخ اين سوال مقدمتاًرسش دشوارتري است. اما فكر ميپ اين: برنر

ظ شدن حف جهاني خواهند كه نظم كنونياست. رهبران جهان بيش از هر چيز مي
خواهد كه از بحران و رهبران جهان نمي . هيچ يك ازشود و آمريكا كليد اين نظم است

موني اين كشور را به چالش ژآمريكا استفاده كند و ه العاده اقتصاديمشكالت فوق
آمريكا  هايي تداوم ولخرجيخواهيم هزينهما ديگر نمي" كه اعالم ميكند . چينبطلبد

ي تراز بازرگاني آمريكا را در سابقهكه چين كسري بيبا اشاره به اين "را بدوش بكشيم
عظيم آمريكا در حال حاضر. اما فكر  ي اخير تحمل كرده است و كسري بودجهدهه

چنان به مضيقه خواهد گذاشت؟ به هيچ وجه. چين هم كنيد كه چين، آمريكا را دريم
بماند  بازارهاي آمريكا ادامه خواهد داد تا چرخ اقتصاد آمريكا در گردش پول در تزريق

مطلوب است ممكن  و چين نيز رشد خود را حفظ كند. اما، البته هميشه آنچه كه
-ي كسريباشد كه نتواند از عهده قدر زياد نيست. عمق بحران چين ممكن است آن

تر و انتشار اسكناس توسط بانك هاي بيشكسري هاي آمريكا بربيايد. يا آمريكا با قبول
دالر و انفجار يك فاجعه واقعي شود. در هردو حالت نتيجه منفي  مركزي باعث سقوط

  است.
اما در شرايط  بود. حل، ايجاد يك نظم جديد خواهدث اتفاق بيفتد، راهدار اين حواگ

چنين شرايطي آمريكا و ساير  . در واقع دران عميق اين امر بسيار دشوار استبحر
  حمايتي ناسيوناليسم و جنگ متوسل شوند. توانند به سياستها به راحتي ميدولت

چنين راه حلي  كنم، تا اين لحظه رهبران جهان هنوز سعي دارند كه ازمن فكر مي
خواهند بازارها و تجارت آزاد مي هابراي اين كار آمادگي ندارند. آن هااجتناب كنند. آن
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ها به سياست حمايتي براي حل بار كه دولت دانند كه آخرينها ميباشد، چون آن
تر كرد چون زمان ركود بزرگ بود و اين اقدام ركود را وخيم مشكل دست زدند، در

-پيش مي آن را ]اهدولت[د، همه كننوقتي چند دولت اين سياست را آغاز مي درعمل

شود. گري و جنگ آغاز ميشود. البته بعد از اين نظاميگيرند و بازار جهاني بسته مي
ها و رو حكومتآميز خواهد بود، و از اينامروزه بسته شدن بازارها بدون شك فاجعه

ولتي كنند كه از سياست حمايتي، توسل به اقدامات دمي رهبران نهايت تالش خود را
-مي گري جلوگيري كنند. اما سياست بازتابي از آنچه كه رهبرانو نظامي گرائيو ملت

  .كنداست رهبران در طول زمان تغيير ميخواهند نيست و خو
ه بنابراين ب .سياست استقالل دارند در وتي دارند وعالوه رهبران معموالً مواضع متفاه ب

اگر بحران به سمت  .را كنار گذاشت توان چنين امكانيسختي ميه عنوان نمونه ب
هاي راست بازگشت به سياست وخامت برود، كه در حال حاضر خيلي بعيد نيست،

گرائي ضدمهاجرت. گري و ملتحمايتي، نظامي يعني سياست افراطي ديده نشود
 هايشود، بلكه بخش روهتواند با استقبال وسيع مردمي روبتنها مي چنين سياستي نه

شان سقوط بازارهاي داران ممكن است اين را تنها راه براي خروج ازرمايهوسيعي از س
-براي حمايت در برابر رقابت و يارانه ها ممكن است نيازو ركود نظام ببينند؛ چون آن

هاي نظامي قابل حل بدانند. البته، طريق هزينه هاي دولتي براي افزايش تقاضا را از
 ]جهاني[پا و ژاپن طي بحران بين دو جنگ اروبخش اعظم  اين راه حلي بود كه در

  .رايج شد
بوش و بحران در  هاي حكومتخاطر شكست سياسته راست ب ]جناح[در حال حاضر 

قادر به مقابله با سقوط اقتصادي  وضع بسيار بدي قرار دارد. اما اگر حكومت اوباما
-كه دموكراتنخصوص ايه تواند به صحنه برگردد، براست بسادگي مي ]جناح[نباشد، 

  كنند.ارائه نمي ها بديل ايدئولوژيكي
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ي وضع كنوني ي احتمال بحران در چين صحبت كرديد. دربارهشما در بارهجيونگ: 
  كنيد؟چين چه فكر مي

بدتر است و به دو  چه كه مردم انتظار دارندكنم كه بحران چين از آن: من فكر ميبرنر
طور عمومي بسيار ه جهاني ب ريكا و بحراندليل اصلي، دليل اول، اينكه بحران آم

در تحليل نهايي، سرنوشت اقتصادي چين  كنند وتر از آنست كه مردم فكر ميجدي
سرنوشت اقتصاد آمريكا و اقتصاد جهاني دارد. اين تنها به  ناپذيري باوابستگي تفكيك

  است.نيست كه چين تا حدي زيادي به صادرات به بازار آمريكا وابسته  اين دليل
اقتصاد آمريكا  ست كه بخش اعظم از بقيه جهان نيز بهخاطر اينه طور باين امر همين

-اشتباه نكنم، اروپا اخيراً به بزرگ . اگرشودخصوص شامل اروپا ميه اند، و اين بوابسته

وقتي بحران آغازشده از آمريكا، دامن اروپا را  ترين بازار صادرات چين تبديل شد. اما
كاالهاي چيني محدود خواهد شد. بنابراين موقعيت چين  بازار اروپا براي نيز بگيرد،

-تصور آن تر از حدر دارند، چون بحران اقتصادي وخيمآنست كه مردم انتظا بدتر از

گير چين، اقتصادي واقعاً چشم هاست. دليل دوم، اينكه ابراز احساسات مردم براي رشد
ساً از طريق صادرات گيرد. چين اساناديده ميچين  ها را در پيشبرد اقتصادنقش حباب

 خصوص يك مازاد تجاري فزاينده با آمريكا. حكومت چين به خاطره ب .رشد كرده است
نگه دارد و  اين مازاد بايد به اقدامات سياسي متوسل شود تا نرخ ارز خود را پائين

مقادير هنگفتي بدين منظور با انتشار  تري داشته باشند.كاالهايش قدرت رقابتي بيش
شان هائي كه ارزش، يعني ارز چين به خريد دارائي]شودمي يوان هم خوانده[رنمينبي 
نتيجه  . امام در سطحي بسيار وسيعه شود اقدام كرده است، آنهتعيين مي به دالر

طوالني باعث ارزان  تزريق مقادير هنگفتي پول در اقتصاد چين است كه براي مدت
هاي محلي از اين اعتبار حكومت ها ود. از يك طرف، شركتشوشدن اعتبارات مي

-اند. اما اين سرمايههاي وسيع استفاده كردهگذاريارزان براي تأمين مالي سرمايه
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ها با اين شوند. و از طرف ديگر، آنتر ميظرفيت مازاد بيش گذاريها همواره سبب
اند، هاي مالي اقدام كردهدارائيبه خريد زمين، خانه، سهام و ساير اشكال  اعتبار ارزان

شود، كه نظير مي ها و تشكيل حبابكه باعث افزايش بيش از حد قيمت اين دارائي
-كند. با تركيدن اين حباببازي مي ايتر نقش عمدهآمريكا در اخذ وام و مخارج بيش

مشخص خواهد شد. تركيدن اين حباب مثل ساير نقاط  ها در چين عمق ظرفيت مازاد
خواهد  كنندگان و ايجاد بحران مالي انفجاري تأثير عظيميتقاضاي مصرف ن برجها

بسيار جدي است، و  ست كه بحران چيني حداقل اينداشت. بدين ترتيب، نتيجه
  تواند بحران جهاني را شديدتر كند.مي

چين نيز صادق  دارانه مازاد توليد در موردكنيد كه منطق سرمايهپس فكر مي جيونگ:
  است؟

قرن [ 90ي دهه بله، درست نظير كره و اكثر كشورهاي آسياي شرقي در اواخر برنر:
هنوز اتفاق نيفتاده تغيير نرخ ارز  ، مورد چين تفاوتي ندارد. تنها چيزي كه]بيستم

را نابود كرد. دولت چين براي اجتناب از چنين  است كه در واقع توسعه صنعتي كره
  د.شومتوسل مي اي به هركاريحادثه
اقتصاد بازار " ي چين به عنوان نوعيبندي جامعه: پس شما با خصلتجيونگ

  موافق نيستيد؟  "غيرسرمايه داري
  : به هيچ وجه.برنر

  دارانه است؟: پس به نظر شما چين نقداً سرمايهجيونگ
شود كه چين  دارانه است. ممكن است گفتهكنم كه كامالً سرمايه: من فكر ميبرنر

- كه شركتداري بوده است. وقتيداراي يك اقتصاد بازار غيرسرمايه 80شايد طي دهه 

شهر و روستا مالكيت هاي اي داشتند. شركتهاي شهر و روستا رشد قابل مالحظه
هاي محلي قرار داشتند، اما براساس بازار تحت مالكيت حكومت ها. آنعمومي داشتند
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داري سرمايه تصادي آغاز گذار بهتوانيد بگوئيد كه اين اَشكال اقكردند. ميمي عمل
- نوعي جامعه بازار غيرسرمايه ، چين هنوز90ي بودند. پس شايد احتماالً تا اوائل دهه

زرگ اقتصادي تحت هاي بچنين بخش خصوص از اين جهت كه هنوزه داري بود، ب
ر ي گذامركزي قرار داشتند. اما از اين مقطع به بعد مرحله ريزي دولتمالكيت و برنامه

  شود كه تاكنون قطعاً كامل شده است.داري محسوب ميبه سرمايه
كنيد؟ آيا فكر مي ي شدت بحران اقتصادي در شرف وقوع در كره چه: در بارهجيونگ
ديدتر خواهد ش 1997-98المللي پول كنيد كه از بحران وابسته به صندوق بينفكر مي

گذاري دولتي ي سرمايهران شيوهباك براي مقابله با اين بح بود؟ حكومت لي ميونگ
ه . است، بي پارك چونگ هي احياء كردهزيربناي اجتماعي وسيع به شيوه در ايجاد

  "رشد سبز"سياستهاي او در اين كار از ".گراندكانال"ايي كرهخصوص در شبه جزيره
ي زدايانههاي مقرراتكند. اما حكومت لي ميونگ  باك هنوز از سياستاوباما تقليد مي

خصوص در چرخش به سوي موافقت ه كند، بهواداري مي 1997نوليبرالي بعد از بحران
ناميد كه يك  توان اين را يك ديدگاه التقاطيتجارت آزاد بين آمريكا و كره. مي نامه

هي را  ي پارك چونگبه شيوه هاي توسعه با هدايت دولتبازگشت نابهنگام به سياست
  .كندمي با نوليبراليسم معاصر تركيب

مؤثر  آيا اين سياست در مقابله با بحران در حال وقوع و يا تخفيف شدت آن: جيونگ
  خواهد بود؟

داري سرمايه من ترديد دارم كه مؤثر باشد. اين ترديد الزاماً بخاطر بازگشت به برنر:
نوليبراليسم نيست، بلكه به اين  ي پارك يا قبوليافته با هدايت دولت به شيوهسازمان

اش در زماني كه بحران جهاني باعث انقباض داخلي لت است كه كره عليرغم مشكلع
 ي چينشدن وابسته است. ما در باره چنان به جهانيجهاني شده، هم العاده بازارفوق

روست. اما در هروب حرف زديم و نظر من اين بود كه چين احتماالً با مشكالت جدي
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ظرفيت زيادي دارد، پس در طول  و بازار داخلي چين مزدها در سطح پائيني قرار دارد
از كره خواهد داشت، گرچه من در اين مورد  زمان در مقابله با بحران وضع بهتري

كنم كه كره ضربه سنگيني متحمل خواهد شد. صدمات مي مطمئن نيستم. من فكر
ات، اعتبار نيز سنگين بود، اما با حباب بازار بورس آمريكا و رشد 1997 -98بحران 

كه حباب بازار هنگامي مصرف و واردات ناشي از آن اين صدمات كاهش يافت . اما
شد.  1997 - 98دچار بحراني شديدتر از  تركيد، كره 2002 تا 2000هاي سهام طي سال

هاي اخير كره را نجات داد. اما اكنون دومين حباب سال اين بار حباب مسكن در
 وجود ندارد كه كره را از بحران كنوني نجات فروپاشيده و حباب سومي آمريكا نيز

اين بدين علت  .دهدل نيست كه كره كار غلطي انجام ميدهد. اين لزوماً به اين دلي
ري هاي متقابل براي هيچ كشوداري جهاني با وابستگياست كه در يك نظام سرمايه

  نيست. ايخروج از بحران جهاني كار ساده
  از گذشته است؟ المللي) خيلي بدتربينرايط بيروني (گوئيد كه ش: پس شما ميجيونگ

  ي اصلي همين جاست.: نكتهبرنر
مترقي نسبت به  : پس وظايف مبرم نيروهاي مترقي در كره چيست؟ نيروهايجيونگ

ها معموالً از رشد دولت رفاه و آن باك انتقادات شديدي دارند. هاي لي ميونگسياست
گذاري در ساختن مقابل برنامه لي براي سرمايه ي درتوزيع مجدد درآمد به عنوان بديل

كنند. در حال حاضر اين سنگين و زائد اجتماعي است، دفاع مي كانال، كه يك سرمايه
كه گرچه  كنندرود. نيروهاي مترقي كره اشاره ميشمار ميه مسأله حاد در كره ب يك

اني او تمام محيط ساختم برنامه كند، اماصحبت مي "رشد سبز" لي ميونگ  باك از
  موافقيد؟ كند. شما با اين نظرزيست را نابود مي

بار است فاجعه محيطيهائي كه از نظر زيست: البته شما بايد با چنين برنامهبرنر
  مخالفت كنيد.

نالي، ژوزف چونارا، الكس كالينيكوسديويد مك  

 304

ژي معقول استرات كنيد كه ايجاد يك دولت رفاه به شكل سوئد يكفكر مي: جيونگ
  گرماگرم بحران اقتصادي؟ هم در رود. آنشمار ميخ براي نيروهاي مترقي كره ب

دهند، تحكيم  توانند انجامترين كاري كه اين نيروها ميكنم كه مهم: من فكر ميبرنر
ي كارگرِ بازسازي جنبش طبقه ي كارگر در كره است. فقط بامجدد سازماندهي طبقه

را مطرح  نظر از اينكه چه خواستيكند، صرف تواند قدرت الزم را كسبكره، چپ مي
واقعي كارگران، ايجاد سازماندهي جديد در جريان مبارزه است و  كند. تنها راه رشدمي
در واقع  توانند به يك سياست مترقي دست يابند، ياتنها در جريان مبارزه مي هاآن

  تواند باشد.مي تصميم بگيرند كه در شرايط كنوني يك سياست مترقي چه
به افرادي كه از  سازي يك پاسخ سياسي چپاي زمينهكنم بهترين راه برمن فكر مي

هاست و اينكه بتوانند از نظر آن اند كمك به سازماندهياين سياستها آسيب ديده
جاي ه كند. بنابر اين بها را تأمين ميمنافع آن جمعي تصميم بگيرند كه چه اقدامي

ي راحي كنيم، نكتهساالرانه از باال پاسخ مناسب را طفن اينكه از حاال و به شكل
 چپ تسريع در بازسازي قدرت كارگران است. جنبش كارگري كره از كليدي براي
هاي پيشرو در براي نيرو ظاهراً تضعيف شده است. الويت حداقل 1997 - 98زمان بحران 

ي سازماندهي كارگران و قدرت گرفتن دوباره حال حاضر اينست كه فضا را براي
اي در گوشه و كنار امر نه تنها براي كره، بلكه براي هر نقطه ينها بهتر كنند. ااتحاديه
به  الزم است. اين هدف اصلي است. بدون احياي قدرت طبقه كارگر، چپ جهان

در واقع مسائلي  هاي حكومتييابد كه اكثر مسائل مربوط به سياستسرعت در مي
هاي بر سياستقرار است چپ  شوند. منظورم اين است كه اگراكادميك محسوب مي

  وجود بيايد.ه بزرگي در توازن قواي طبقاتي ب دولت تاثيري داشته باشد، بايد تغيير
توان نوليبراليسم مي هاي مصيبت باراي متأثر از سياستنظر شما در دنيه : بجيونگ

  براي نيروهاي مترقي پيشرفتي را انتظار داشت؟
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بوجود آورده است كه  براي چپ هاي مساعدي را: شكست نوليبراليسم قطعاً فرصتبرنر
استقبال بخش وسيعي از مردم قرار  گاه مورددر قبل وجود نداشت. نوليبراليسم هيچ

آزاد و مسائلي از اين قبيل هرگز ميانه خوبي  نگرفت. كارگران با بازار آزاد، ماليه
هاي وسيعي از مردم قانع شده بودند كه اين كه بخش كنماند. اما فكر مينداشته

وجود  بديلي" ها متقاعد شده بودند كهتنها راه ممكن است، آن ]نوليبرالي هاسياست[
ي سازماندهي نوليبرالي اكنون، بحران ورشكستگي كامل شيوه اما  ".)TINA(ندارد

ي را ببينيد. اين تغيير خود را در مقابله توانيد تغييراقتصاد را آشكار ساخته است. و مي
ها و بخش كمك براي جلوگيري از ورشكستگي بانك ربرابري كارگر آمريكا دطبقه

هاي مالي و  دهند كه نجات بنگاهبه ما وعده مي": ها اكنون ميگويندآن .مالي نشان داد
-نداريم. ما نمي بازارهاي مالي كليد احياي اقتصاد و شكوفائي است. اما ما اين را باور

پس يك خالء  "شود ل پرداختاند، پوخواهيم به افرادي كه ما را غارت كرده
هاي چپ. ايدئولوژيك بزرگ وجود دارد. و به اين دليل گشايش بزرگي براي ايده

-اند و تأثير سياسي ندارند. پس مي كارگري بسيار كوچك مشكل اينست كه تشكالت

ه ب فرصت بسيار مساعدي براي تغيير در فضاي سياسي و ايدئولوژيك توان گفت كه
  شد. ي مترقي ختم نخواهدخودي خود به نتيجهه اين ب وجود آمده است، اما

-در محل فعاليت  پس، يكبار ديگر اولويت اصلي براي نيروهاي پيشرو هر فعال چپ

است. بدون بازسازي قدرت طبقه  ي كارگري طبقهشان، تالش براي احياي سازمانده
سيج براي عمل بود، و تنها راه بازسازي قدرت، ب كارگر امكان پيشرفت ناچيز خواهد

تواند به اي ميكارگر صرفاً از طريق عملِ جمعي و توده يمستقيم است. طبقه
 قدرت دست يابد، قدرت الزم براي ايجاد يك بنيان اجتماعي در جهت دهي وسازمان

  كردن سياست. ايتحول آگاهي خويش و ريشه
  ده است.برگرفته شسامان نو  از مجلهاين متن 

نالي، ژوزف چونارا، الكس كالينيكوسديويد مك  
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  ها:اشتيادد
Hedge Fund -1 هنگفت كه از طرف  هايخصوصي با سرمايههاي مالي موسسه :دهج فان

 ها خريد و فروشموسسه . هدف اينشودتأمين مي هابسيار ثروتمند يا بانك افراد
 احتكاري) كه همراه با ريسك معامالتمالي، ارز و غيره... ( سهام، اوراق قرضه، مشتقات

هج فاند وجود داشت با  127در سراسر جهان،  1990سال  . دراستزياد و منافع فراوان 
عدد رسيد و   9000ها به تعداد آن 2006ميليارد دالر. اما تا سال  5/8 هايي معادلسرمايه
 شد. بيليون دالر مي 1/1شان بالغ برسرمايه
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ر آن در و تحت تأثي 1929بحران بعد از  : Investment Banks گذاريهاي سرمايهبانك 2-

وجود   Act Glass Steagalها به تقسيم كاري بين بانك استيگال قانون گالسطبق  1933سال 
به دريافت سپرده و دادن اعتبار  Commercial  يهاي بازرگانبانكآمد كه پيرو آن 

-ههاي سرمايبانككردند. اما كنترل بانك مركزي كار مي اختصاص يافتند و تحت
پرداختند و تحت نظارت به نشر و معامله اوراق بهادار مي Investment Banks گذاري

تر مختص انگلستان و بيش بانك مركزي قرار نداشتند. اين تقسيم خدمات بانكي
ي اروپا اين دوم آن را پذيرفت. در قاره آمريكا بود و ژاپن هم بعد از جنگ جهاني

كليه  Universal Banks  مهاي عابانكشود و ديده مي كمتر تقسيم كار در نظام بانكي
معامالت  با گسترش بازارهاي مالي جهان و 80دهند. در دهه بانكي را انجام ميخدمات 

كه تحت كنترل بانك  هاي بازرگاني نيز با ايجاد موسسات وابستهاوراق بهادار بانك
  اقدام كردند. مركزي نبودند به نشر و معامالت اوراق بهادار

  منبع:
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