رﻛﻮد ﺟﻬﺎﻧﻲ :ﺑﺤﺮان ﻛﺮوﻧﺎوﻳﺮوس ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺮود؟
رﻣﯽ ﮔﺮوﻣﻞ

اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ زودی ﻧﺎم آن را »ﺑﺤﺮان » ،«۲۰۲۰ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ« ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴـﺖ .آﻧﭽـﻪ ﻣﺴـﻠﻢ اﺳـﺖ اﯾـﻦ
ﮐﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ وارد ﺑﺤﺮان ﺑﺰرﮔﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ .ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾـﮏ دوران
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ روﯾﺪادﻫﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ اﻓـﺰود ﭼـﺮا ﮐـﻪ از ﯾـﮏ ﻃـﺮف ﻃﺒﻘـﺎت ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل
راهﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺰاف آن را ﺑﺮ دوش ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺸﻢ و ﺗﻨﻔﺮی ﮐﻪ
از ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد را ﺗﻌﻤﯿﻖ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﺘﺮﮐـﺪ راه
را ﺑﺮ ﻫﺮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮕﺸﺎﯾﺪ .ﺣﺘﯽ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮوﻧﻮ ﻟﻮﻣﺮ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮔﻔﺘـﻪ  » :ﺑﺤﺮاﻧـﯽ ﮐـﻪ دارد
ﮔﺮﯾﺒﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻠﯽ را ﻣﯿﮕﯿﺮد ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺳﺎل  ۱۹۲۹ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس اﺳـﺖ «.ﺳـﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﻤـﻖ
اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد؟
ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﻗﻪ
رﺷﺪ اﭘﯿﺪﻣﯽ در ﭼﯿﻦ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را وادار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ را در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﻗﺮﻧﻄﯿﻨـﻪ ﮐﻨـﺪ .اوﻟـﯿﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﻮﺑﯽ)اواﺧﺮ ژاﻧﻮﯾﻪ( ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ و ﻋﺮﺿـﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ :ﺷﻬﺮ ووﻫﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ،ﻣﯿﺎن ﯾﺎﻧﮕﺘﺴﻪ)ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ رود آﺳﯿﺎ( ﻣﺤﻮر ﺟﺎدهای ﺷﻤﺎل-ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ را ﺑﻪ ﭘﮑﻦ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ﺑﺨـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﮐﺎﻻﻫـﺎ و ﻣﺮاﺳـﻼت ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺷـﺪ .ﺑـﺎ
اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺎهﻫﺎی ژاﻧﻮﯾﻪ و ﻓﻮرﯾـﻪ ﻣﯿﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﭼـﯿﻦ ﺷـﺎﻫﺪ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﭘﺴـﺮﻓﺖ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ در  ۳۰ﺳـﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﺴﺮﻓﺘﯽ ۱۳،۵درﺻﺪی در ﯾﮏ ﺳﺎل!
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭼﯿﻦ از ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۹۰ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐـﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ داﺷـﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺨﺼـﻮص در ﺣـﻮزه
ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت .اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد» :ﺷﻮک ﻋﺮﺿـﻪ« در
ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﺑ ـﺮای آن ﺻــﻨﺎﯾﻌﯽ در ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐــﻪ ﺑ ـﺮای ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑــﻪ اﺟ ـﺰا و ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﭼــﯿﻦ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ،و »ﺷﻮک ﺗﻘﺎﺿﺎ« ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺧﺎم ﮐﻪ ﭼـﯿﻦ ﯾﮑـﯽ از ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﻟﯿـﺪات
آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﮐﻨﺪ ﺷـﺪن ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨـﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎ در اداﻣـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻘﻮط ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﺷـﺪه و اﯾـﻦ ﺧـﻮد در اداﻣـﻪ ﺑـﺮ
ﺷﺪت رﮐﻮد ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
رﺷــﺪ ﺗﺼــﺎﻋﺪی اﻧﺘﺸــﺎر وﯾــﺮوس در ﭼــﯿﻦ و ﺳــﭙﺲ در ﺗﻤــﺎم ﻗﺎرهﻫــﺎ ﻫﻤـﺮاه ﺑــﺎ »ﺷــﻮکﻫﺎﯾﯽ« ﮐــﻪ ﺑــﻪ آﻧﻬــﺎ اﺷــﺎره ﺷــﺪ وﺣﺸــﺖ
ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﻪای را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧـﻮد را ﻋﻤـﺪﺗﺎً در ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺳـﻬﺎم ﻧﺸـﺎن داد .ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎی اﺻـﻠﯽ ﺑـﻮرس در
ﺟﻬﺎن ﯾﻌﻨﯽ Nasdaq،Nikkei ،Dow Jones ، CAC 40و  Daxﻫﻢ اﯾﻨﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻘﻮط ﺧﻮد را از ﺑﺤﺮان  ۲۰۰۷-۲۰۰۸ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮف ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﺎﺧﺺ  CAC 40از  ۲۰ﻓﻮرﯾﻪ ﺗﺎ  ۱۲ﻣـﺎرس  ۳۴درﺻـﺪ از ارزش ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ
داد .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در روز  ۱۲ﻣﺎرس  ۱۲درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ در ﺗـﺎرﯾﺦ آن ﺑﯿﺴـﺎﺑﻘﻪ ﺑـﻮد .ﺗﻤـﺎم ارزﺷـﯽ ﮐـﻪ از ﺳـﺎل ۲۰۱۶
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮرس ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد در ﻋﺮض ﻓﻘﻂ دو ﻫﻔﺘﻪ دود ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻮا رﻓﺖ!
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ﭘﺎﯾﻪ  ۱۰۰از  ۲۷ﻣﺎرس (۲۰۱۵
ﻬﺎم )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻪ
ی اﺻﻠﯽ ﺑﻮرس ﺳﻬﺎ
رﺷﺪ ﺑﻬﺎی ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی

ﺸﮑﻪ ﺑﺎروت ﺗﻀﺎددﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدداری زاﻣﺒﯽ
 ...روی ﺑﺸﮑ
ﺑﺤـﺮان ﺻــﺮﻓﺎً ﯾــﮏ »ﺷــﻮک ﺑﯿﺮوﻧــﯽ« ﮔﺬراﺳــﺖ ،ﺑـﻪ
ـﻪ
ﺑﺮﺧــﯽ از اﻗﺘﺘﺼــﺎدداﻧﻬﺎی ﻟﯿﺒﺒـﺮال ﻫﻤــﯿﻦ ﭼﻨــﺪﺪی ﭘــﯿﺶ ﻣﯿﮕﻔﺘﺘﻨــﺪ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺤ
ﺖ
درﺳـﺖ
ﺷـﺪ .اﯾـﻦ
ﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺮان ﺑﺰررﮔـﯽ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺷ
ﺷـﯽ ﻧﺸـﺪه و ﻣﻨﺠ
ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺎﺷ
دﯾﮕﺮ از ﺗﻀﺎدﻫﺎی دروﻧﯽ اﻗﺘﺼـﺎد ﺳ
ﻋﺒﺎرت ﺮ
در ﭘـﯽ ﺳـﻘﻮط ﺑـﻮررس اﻟﺰاﻣـﺎً رﮐـﻮد ﻋﻤﯿـﻖ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﺤﻠـﯽ ﻧﻤﯽآﯾـﺪ؛ ﻣﺜـﻞ ﺳـﻘﻮط ﺑـﻮﻮرس در اﮐﺘﺒـﺮ  ۱۹۸۷۷ﮐـﻪ ت
ﻣـﺪت
اﺳﺖ ﮐـﻪ ر
در ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻪ ۱
۱۹۹۰
ﺼﺎدﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ر
اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺳﻮدآوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﻗﺘﺼ
ﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ د
دوام ﻧﯿﺎورد و ﻣﻮﻗﻌﯽ
زﯾﺎدی م
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اووج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ.
ﻘﻮط  ۲۰۰۷-۲۰۰۸در دوره ﺳﻘﻮط ﺳﻮدآوری ﺳﺮﻣﺎﺎﯾﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺘﺪ :ﻧﺮخ ﺳﻮد ر
در
ﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻘﻮ
ﺳﻘﻮط ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﺎ درﺳ
ﺑﺎری ،ط
ر
اﻧﺘﺸـﺎر
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﺪه از ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﺳﯿﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺳﻘﻮط ﮐﺮﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘـﯽ ﭘـﯿﺶ از
وارد رﮐﻮد رﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻨﺪ ﺷﺪه و ژاﭘﻦ د
وﯾﺮوس اﻗﺘﺼ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺟﻠﻮی ﻧﺰﺰول ﻧﺮخ ﺳـﻮد ارا
ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺨﺶ ﻗﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺳﻮد ﺷ
در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼ
ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ ر
ﯽ
ﺻـﻨﻌﺘﯽ
رﺷـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﺑﻪ اﯾﻨﻄﺮف ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺪ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ااﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﺘﻮان اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﻬﺎ را اداﻣﻪ داد .از ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻪ
و ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﮐﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﭼﺮﺧﻪ »ﺑﻬﺒﻮد« ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهای رﺳﯿﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ از ﺳﺎﺎل  ۲۰۱۶ﺗﺎ  ۲۰۱۸در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد.
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 ٥٠ﻧﺰول ﮐﻨﺪ ن
ﻧﺸﺎن
ﻣﺤﻮر آﺑﯽ ررﻧﮓ ﺷﺎﺧﺺ  PPMIرﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ)ﺻﻨﺎﻨﺎﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت( ﺟﺟﻬﺎﻧﯽ :وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ زﯾﺮ ٥
ﺳﺖ
رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ
دﻫﻨﺪه ﺪ
ﺴﺘﺮی ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪهه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﻣﺤﻮر ﺧﺎﮐﺴ

ـﻪ ﺗﻮاﻧــﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﻫ ــﺎ در ﺟــﺬب ﮐﺎﻻﻻﻫــﺎ و ﺗﺠﻬﯿ ـﺰ ت
ات
ﭘﺪﯾــﺪه »اﻧﺒﺎﺎﺷــﺖ ﻣــﺎزاد ﺳــﺮﺮﻣﺎﯾﻪ« ﺑﻮﺿــﻮح دﯾــﺪه ﻣﯿﺸــﻮد :در ﺷ ـﺮاﯾﻄﯽ ﮐـ ﻪ
ﺳﺖ .رﺷﺪ ﭼﺸﻤﻤﮕﯿﺮ اﻋﺘﺒﺎرات و
ﺷﺪه زﯾﺎد ﺑﻮده اﺳ
ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻠﻖ ﺷ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ش
ﻪ
ﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺪﯾﯾﺪ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
ﻗﺒﻞ از ﺑﺤـﺮان ۲
۲۰۰۷
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻞ
ﺑﺪﻫﯽ را  -ﮐﻪ ﺖ
ﮐﺘﻬﺎی زاﻣﺒﯽ« در ﺑﺎززﭘﺮداﺧﺖ ﯽ
ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺎﺗﻮﻮاﻧﯽ »ﺷﺮ ی
ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ در ﺳ
اﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ  -ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 ۲۰۰۸ -اﻓﺰ ﺶ
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ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ .از  ۳۰ﺳﺳﭙﺎﻣﺘﺒﺮ  ۲۰۱۸ﻫﯽ
درﺻﺪی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺺ
ی
ﻣﺘﺤﺪه :ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺑﺮ اﺳﺎس
ه
اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه از اوج ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﺮﮐﮐﺘﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺮان  ۲۰۰۷-۲۰۰۸ﮔﮔﺬر ﮐﺮده ﺑﻮد.
ه
اﯾﺎﻻت

ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺎﭘﺎﻻﯾﻨـﺪه ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۰۷-۲۰۰۸ﻧﺘﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘـﺶ ﺧ
ی
ﺷﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﮐﻪ ﺑﺤﺮان
اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدداری زاﻣﺒﯽ ﻧﺎﺷ
ﺮ
ﻣﻘـﺎدﯾﺮ
ﺑﺤـﺮان ﺑﺎﯾـﺪ
از ﺑﺤـﺮان ﺧـﻮد را اﺣﯿـﺎء ﮐﻨـﺪ ﺮ
داری ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﭘـﺲ ز
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﻤﺎم و ﮐﻤـﺎل اﯾﻔـﺎء ﮐﻨـﺪ :ﺑـﺮای آﻧﮑﮑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ی
ی
ﻣﻌﻨـﺎداری
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﯽارززش ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ﺗﺎ ﻧﺮﺧﻬﻬﺎی ﺳﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺳـﺮﻣﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریاﻧـﺪ ﺑﺑﻄـﻮر
ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ از ﺳ
ﺟﻬــﺎﻧﯽ .در دوره ااﺧﯿــﺮ دوﻟﺘﻬــﺎ و ﺑﺑﺎﻧﮑﻬــﺎی ﻣﺮﮐـ ی
ـﺰی
ﺑــﺎر دﯾﮕــﺮ ﺑــﺎﻻ روﻧــﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨــﺪ دورهﻫــﺎی ﭘـﺲ ااز ﺑﺤـﺮان  ۱۹۲۹و ﺟﻨــﮓ دوم ﻬ
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻧﯽ را در اﻧﻘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻮﻟﯽ در آآوردهاﻧـﺪ و اﯾـﻦ ﮐـﺎر را ﺑـﺎ ﭘـﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮﺮه راﻫﻨﻤـﺎ ١و ﺑـﺎ ﺗﺰﺰرﯾـﻖ ﭘـﻮل ن
ارزان
ﺗﯿﺐ ﺑـﺪﻫﯿﻬﺎ ﺑـﻪ ﺷـﺪﺪت اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓــﺖ .رﺷـﺪ ش
ارزش
راﻫﻨﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮ ﺐ
اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .در ﻣﻮاردی ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻤﺎ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻖ
ﺗﺰرﯾﻖ
ﻣﯿﺘﻮان ﺗﺎ ﺣﺪی ﯽ
ن
ﺧﻮد رﺳﯿﺪ را
ﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺮان ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اوج د
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻬﻬﺎم از ﺳﺎل  ۲۲۰۱۲ﺗﺎ درﺳﺖ ﺶ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ داﻧﺴﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯿﻬﻬﺎ ،از اﯾـﻦ اﻋﺘﺒـﺎررات آﺳـﺎن ﺑـﺮای ﺳـﻔﺘﻪ ﺑـﺎزی ر
در
ﮕﯽ
زﯾﺎد
ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦ ِ
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ از اﯾﻦ ﻧﻘﺪﯾﯾﻨﮕﯿﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺳـﺮﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ر
در
ﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯽ
ﺳﻮد ﺑﺨ
ﺮدﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ خ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮررس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه ر
در
ﯽ
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﺘﻨﺪ »ﺳﻮدﻫﺎی ﻣﻣﻮﻫﻮم« و ﺟﺪا از ارزش
۲
۲۰۰۷ﺨﺎﻃﺮ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻧﯿﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﮐﻮد ﭘﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ از ﺑﺤﺮان
اﻗﺘﺼﺎد واﻗﻌﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوررﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨ
ن
ﻫﻤﺰﻣـﺎن
ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ،
ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ در اﯾﻦ ده ﻪ
ﺎ
اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻀﺎدﻫﺎﯾﯾﯽ ﮐﻪ
آﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻦ
 ۲۰۰۸ﻣﯽ ﺪ
ﺮ
ﺑﯿﺸـﺘﺮ
داری ﻫـﺮ ﭼـﻪ
ﺗﯿـﺐ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ی
دﻫـﺪ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮ ﺐ
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﯾﮑﺒﺎره ﻧﺸﺎن ـ
ﺎ
ﺷﺪن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﻬﺎ ،ﻧﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ ﺷ
ﺿـﺮوری ﺟﺎﻣﻌــﻪ و
ﺑﺘـﻮان ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺿ
ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯿﺶ در ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻃﻃـﻮری ﮐـﻪ ن
ﯿﺶ
ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ ﺧـﻮد را ﻧﺸـﺎن ﻣﻣﯿﺪﻫـﺪ:
ﯽ
اﻗﻠﯿﻤﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد.
ﺑﺤﺮان ﻤﯽ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه راﻫﻨﻤﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺐ
ﺗﺠﺎری را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑ
١ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه راﻫﻫﻨﻤﺎ ﻧﺮﺧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺎﺑﺎ آن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ی
اﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﻮدآوری ﺳﺮﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮ ﯽ
ﺴﺘﺠﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬااری ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﮔﺮدش در ﺟﺴ
ﯽ
ﺣﺠﻢ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎددار ﺷﻮد.
ی
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻧﻧﺮخ ﺑﻬﺮه راﻫﻨﻤﺎ ﻣﯿﺘﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ارزش
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻒ
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»ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ«؛ دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻣﺮوز ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی در ﺷﺮاﯾﻄﯽ وارد اﯾـﻦ ﺑﺤـﺮان ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺮان  ۲۰۰۷-۲۰۰۸اﺑﺘﮑـﺎر ﻋﻤـﻞ ﺧﯿﻠـﯽ ﮐﻤﺘـﺮی
ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﺒﻌﺎت آن دارﻧﺪ .ﻧﺮﺧﻬﺎی ﺑﻬﺮه راﻫﻨﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﻨﺪ .ﻧﺮخ ﺑﻬـﺮه راﻫﻨﻤـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی اروﭘـﺎ
 ۰،۵درﺻﺪ اﺳﺖ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮد اﻣـﺎ دﯾﮕـﺮ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬـﺎی ﺧـﻮد را اﺳـﺘﻔﺎده
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺘﯽ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺎﻻ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﻋـﺚ ﺻـﻌﻮد ﺟﺮﯾـﺎن ﺑـﻮرس و ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﻮد .ﺑـﺎ وﺟـﻮد
اﯾﻦ ،ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺿﺪﻫﻨﺪه ﻧﻬـﺎﯾﯽ و ارﺑـﺎب ﺧﻠـﻖ ﭘـﻮل ﻗﺎدرﻧـﺪ ﺣﺠـﻢ زﯾـﺎدی ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ وارد ﭼﺮﺧـﻪ
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .اﻋـﻼم آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی اروﭘـﺎ ﺑـﺮای ﺗﺰرﯾـﻖ  ۷۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﯾـﻮرو اﻋﺘﺒـﺎر ﻧﺸـﺎن ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎی ﻣﺮﮐـﺰی
ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﭘـﻮل ﺑـﺪون ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ ﭼـﺎپ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺟﻠـﻮی آﻧﭽـﻪ ﺑـﯿﺶ از ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰ از آن ﻣﯿﺘﺮﺳـﻨﺪ را ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ :ﯾﻌﻨـﯽ
ﺟﻠﻮی اﻧﺘﻘﺎل وﺣﺸﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮرس ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﭼﻨـﯿﻦ ﺷـﻮد ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎی ﺗﺠـﺎری دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮض ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﻨﺪ ﮐـﻪ ﻧﺎﭼـﺎر ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ اﻋﺘﺒـﺎرات
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ را اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮپ را در زﻣﯿﻦ دوﻟﺘﻬﺎ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ دوﻟﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد .در ﺳـﺎل  ۲۰۱۲دﯾـﺪﯾﻢ ﮐـﻪ ﻣـﺎرﯾﻮ
دراﮔﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘـﺎ اﻋـﻼم ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت ﺣـﻮزه ﯾـﻮرو »ﻫـﺮ ﮐـﺎری ﻻزم ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯿﮑﻨـﺪ« ،ﺣـﺎﻻ ﻣﮑـﺮون را
ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎدوﯾﯽ » ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ« را ﺗﮑﺮار ﻣﯿﮑﻨﺪ! ﻫﺪف ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی ﺑﻮرژوا در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾـﮏ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ورﺷﮑﺴﺘﮕﯿﻬﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎن را ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺨﺼﻮص ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﯾﯽ »ﺑﺮای ﺳﻘﻮط زﯾﺎدی ﺑﺰرﮔﻨﺪ«
و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯿﺸﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ؛ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳـﻮدآورﻧﺪ .و
ﻫﻤـﻪ اﯾﻨﻬـﺎ در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ روﻧـﺪ »ادﻏـﺎم و ﺗﺼــﺎﺣﺐ« ﺑﻨﮕﺎهﻫـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ :ﻫﻤﯿﺸـﻪ در دورهﻫـﺎی رﮐــﻮد و
ﺳﻘﻮط اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺪت ﻣﯿﮕﯿﺮد .از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ ﺗﻌـﺪاد اﻧﮕﺸﺖﺷـﻤﺎری ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﭼﻨـﺪﻣﻠﯿﺘﯽ و ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗـﺎﺑﻊ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺰاع ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
از اﯾﻦ رو ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺧﺴﺎرت و ﺷﺪت رﮐﻮد ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد:
 دادن ﺿﻤﺎﻧﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒـﺎراﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ در اﯾـﻦ دوره ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﻫﻤـﺎن ﺳﯿﺎﺳـﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮوﻧـﻮ ﻟـﻮﻣﺮ ،وزﯾـﺮاﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑـﺎ ﺑﻮدﺟـﻪ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﯾـﻮروﯾﯽ ﻗﺼـﺪ اﻧﺠـﺎﻣﺶ را دارد .اﮔـﺮ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ واﻣﻬـﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﭘـﺲ از
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ را ﺑﺎز ﭘﺲ دﻫﻨﺪ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ واﻣﻬـﺎ را ﺑﺎزﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯿﮑﻨـﺪ .رﺋـﯿﺲ دوﻟـﺖ اﺧﯿـﺮاً
ﮔﻔﺖ »ﻧﻤﯿﮕﺬارﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد« ،اﻣﺎ ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸـﺘﺮ ﻣﺸـﮑﻼت
ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺧﯿﻠﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
 ﻣﻠــﯽ ﮐــﺮدن ﺑﻨﮕﺎهﻫــﺎی ﺑــﺰرگ ﺑﺨﺸــﻬﺎی »اﺳــﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ« ﮐــﻪ در ﻣﻌــﺮض ورﺷﮑﺴــﺘﮕﯽ ﻗـﺮار دارﻧــﺪ .ﻣﺼــﺪاق ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﻌــﺮوف»ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺳﻮد و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن زﯾﺎن« .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻣﻠـﯽ ﮐـﺮدن ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜـﻞ رﻧـﻮ ،اﯾﺮﻓـﺮاﻧﺲ و اﯾﺮﺑـﺎس
درﯾﻎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﯽﺳﺎزیﻫﺎی ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪان( اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺮدن ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺣﻔـﻆ ﺗـﺮاز ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ .اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮراﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ »اﺻﻮل« ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻬـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ از  ۳درﺻـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ آﻧﻬـﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﻣﺤﺮﮐﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﯽ رﮐﻮد ﭘﯿﺶ رو ﺑﯽاﺛﺮ اﺳﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ در اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺷﻮک ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﻨﻔﮕﺘﯽ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻄـﻮر ﯾﮑﺼـﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ  ۲۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد )ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از  ۸درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر( دﻻری را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .ﺣﮑﻮﻣـﺖ آﻟﻤـﺎن ﮐـﻪ
ﺑﻪ »اﻧﻈﺒﺎط ﺑﻮدﺟﻪای« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮآورد اﻧﻘﺒﺎض  ۵درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در دوره ﺑﺤﺮان ،در ﺣـﺎل
ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺗﻘــﻮﯾﺘﯽ  ۱۵۶ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﯾــﻮروﯾﯽ ﻫﻤـﺮاه ﺑــﺎ ﺗﺨﺼــﯿﺺ  ۷۵۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﯾــﻮرو ﺿــﻤﺎﻧﺖ اﻋﺘﺒــﺎری اﺳــﺖ .ﺑـﺮای وزﯾــﺮ
اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮوﻧﻮ ﻟﻮﻣﺮ  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ) ۲درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ( ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﻣـﺮوز ﺻـﺤﺒﺖ آن ﺑـﻮده
ﺻﺮﻓﺎً »ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز« اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﻌﯿـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی ﺗﻘـﻮﯾﺘﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﭘﺴـﻨﺪ اﻗﺘﺼـﺎدداﻧﺎن ﻟﯿﺒـﺮال و ﮐﯿﻨـﺰﯾﻦ ﻧﯿـﺰ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ را از رﮐﻮد ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ ،ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی ﺑﻮرژوا ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻔﻆ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدیاﻧﺪ ،در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ
و وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر ﻧﻈﺎم درﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﮐﺎﺳـﺘﻦ از ﺑﻮدﺟـﻪﻫﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﺳـﺖ ،ﻧﺎﭼﺎرﺷـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻣﺮﮔﺒــﺎر و از دﺳــﺖ رﻓــﺘﻦ اﻋﺘﺒــﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽﺷــﺎن ،آﻧﻬــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ دﺳــﺖ ﺑــﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨــﻪ زدهاﻧــﺪ)ﻓﺮاﻧﺴــﻪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿــﺎ،
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز آن را اﺟﺮا ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ )اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،آﻟﻤﺎن ،اﻧﮕﻠـﯿﺲ ،ﺑﺮزﯾـﻞ( ﺑـﻪ زودی
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮد ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ رﮐﻮد را ﺗﺸـﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد ،ﺑﺨﺼـﻮص در ﮐﺸـﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ و ﭼـﯿﻦ
ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺪﻟﯽ ﮐـﻪ ﭘﯿـﺮ اوﻟﯿﻮﯾـﻪ ﮔﻮرﻧﯿﺸـﺎی
اﻗﺘﺼﺎددان ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﺛﺮات دو ﻣﺎه ﻗﺮﻧﻄﯿﻨـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت زﯾـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد :ﺳـﻘﻮط  ۶،۵درﺻـﺪی رﺷـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ؛ اﮔﺮ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ اﯾﻦ ﺳﻘﻮط ﺑﻪ  ۱۰درﺻﺪ ﻣﯿﺮﺳﺪ!
ﺳﭙﺲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ )ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺰاف آﻧﻬﺎ از ﺟﯿﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ( ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ ﻣﺴﻠﺴـﻞ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ )و ﺣﺘﯽ ﺑﺰرگ( را ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯿﻬﺎ رﮐـﻮد را ﺗﺸـﺪﯾﺪ ﮐـﺮده و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺑﯿﮑـﺎری ﺑـﻪ
ﯾﮑﺒــﺎره ﺟﻬــﺶ ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐــﺮد .اﮔــﺮ ﻫــﻢ ﺑﻬﺒــﻮدی در ﮐــﺎر ﺑﺎﺷــﺪ ﺗﻨﻬــﺎ ﭘــﺲ از ارزﺷــﺰداﯾﯽ از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑــﺖ )ﻣﺎﺷــﯿﻦآﻻت و
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ( ﺧﻮاﻫــﺪ آﻣــﺪ؛ ﭼـﺮا ﮐــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﭘــﺲ از ارزﺷــﺰداﯾﯽ از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳــﺖ ﮐــﻪ دﺳــﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺳــﻘﻮط ﮐــﺮده و ﻧــﺮخ ﺑﯿﮑــﺎری
اﻓ ـﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫــﺪ ﯾﺎﻓــﺖ؛ دو ﻋــﺎﻣﻠﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﻋــﺚ ﻣﯿﺸــﻮﻧﺪ ﻧــﺮخ ﺳــﻮد ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﻓــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑــﺪ؛ و ﻧــﺮخ ﺳــﻮد ﻧﯿــﺰ ﻣﻮﺗــﻮر اﺻــﻠﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻣﺘﺤﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ رﮐﻮد ﭘﯿﺶ رو ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ اداﻣـﻪ ﭘﯿـﺪا
ﮐﻨﺪ.

ﺑﺤﺮان ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی »ﻧﻮﻇﻬﻮر« در ﺻﻒ اول آن
ﺣﺘــﯽ اﮔــﺮ اﯾــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ ﮐﻤــﯽ از اﺑﻌــﺎد رﮐــﻮد ﺑﮑﺎﻫﻨــﺪ ،ﭼﻨــﯿﻦ »ﺑﻬﺒــﻮدی« ﺑــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ اﻓــﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﯾﻊ ﺑــﺪﻫﯽ دوﻟﺘﻬــﺎ
ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ دوﻟﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺷﻮک ﺑﺤﺮان ﺳـﺎل  ۲۰۰۸ﻏـﺮق در ﺑﺪﻫﯽاﻧـﺪ .ﭼﻨـﯿﻦ
راهﺣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﺪﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی رﯾﺎﺿﺘﯽ ﮐـﻪ در
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ از ﺟﯿﺐ اردوی ﮐﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﯾﻮﻧﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﯾﻮرو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮه ﺑﺪﻫﯿﻬﺎﯾﺸـﺎن اﻓـﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ
اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺪﻫﯽ آﻧﻬﺎ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه آﻟﻤﺎن ،ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .وﻗﺘـﯽ اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼف
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎن ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋـﺎﻣﻠﯽ
ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ اﺧﺘﻼف .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺣﺪت ﺿﻌﯿﻒ دوﻟﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺣﻮزه ﯾﻮرو و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘـﺎ را
گرايش سوسياليزم انقالبى
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ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﭼﻨـﺪﻣﻣﻠﯿﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ و آﻟﻤـﺎن ﺑـﺮای ﺳـﻮﻮد ﺟﺴـﺘﻦ از ﭼﻨﻨـﺎن وﺿـﻌﯿﺘﯽ ﺎ
ﺑـﺎ
در ﻣﻌﺮض آززﻣﻮن ﺳﺨﺖ رﮐـﻮﻮد ﻗـﺮار داده و ﺷ
ﺷﺪ .ﻫﻤـﺎن ﻃـﻮر ﮐــﻪ در ﻣـﻮرد ﯾﻮﻧـﺎن در ﺳـﺎل ۲
۲۰۱۲
ﺗﺼﺎﺣﺐ زﯾﺮﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﭘﯿﺸﺘﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ وارد ﻋﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺪ
دﯾﺪﯾﻢ.
د
اﻧﻘﯿـﺎد
ﺸـﻮرﻫﺎی ﺑـﻪ اﺻـﻄﻄﻼح »ﻧﻮﻇﻬـﻮر« و آﻧﻬـﺎﯾﯽاﻧـﺪ ﮐﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ
اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﮐـﻪ ﭘﭘـﯿﺶ از ﺑﻘﯿـﻪ درر ﺑﺤـﺮان ﺑـﺪﻫﯽ ﻓـﺮو ﻣﯿﺮوﻧـﺪ ﮐﺸ
ﯽ
ﮐﻨـﻮﻧﯽ
اﯾـﺮ ،ﺳـﻮدان ،ﻧﯿﺠﺮﯾـﯾـﻪ ،آﻓﺮﯾﻘـﺎی ﺟﻨـﻮـﻮﺑﯽ ،و (...؛ ﮐﻨــﺪ ﺷـﺪن
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽاﻧﺪ)ﻣﮑﺰﯾﮏ ،آررژاﻧﺘﯿﻦ ،ﺷﯿﻠﯽ ،ﺑﺮزﯾـﻞ ،اﻟﺠﺰ ،
ﯽ
ﯽ
ﻣﻬﻤـﯽ
ﮓ ،ﻣﺲ و ﻧﻔﺖ ﻣﯿﺸﻮد؛ اﯾﻦ ﻣﻮﻮاد ﺑﺨﺶ
ﺧﺎﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ذﻏﺎلﺳﻨﮓ
ﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﯽ
ﺼﺎدی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼ
ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ .ر
در
از ﺑﻘﯿـﻪ ﺑـﺪﻫﮑﺎر ﺷ
ان  ۲۰۰۸ﺑﯿﺸـﺘﺮ ز
ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ .ﻫﻤـﯿﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﻫﺎ ﭘـﺲ از ﺑﺤـﺮ ن
ﺪ
از ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ از ﻦ
اﯾـﻦ
ﻓـﺮار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻞ
ﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺪﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﻫﺎ ﺑﻪ دﻻر اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮﺮوز ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺮ
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺨ
ی
ﻧﺮﺧﻬـﺎی
ﺸﺘﺮ ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺘﻬﻬﺎی اﯾﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﻫﺎ ﻣﯿﺸـﻮد و آﻧﻬـﺎ ﻧﺎﭼـﺎر ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد ﺑـﺎ
ﺴﺘﯿﻢ؛ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺮی ﺑﯿﺸ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺴ
ﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﺎرﮔﺮان ﺎﺑﺎ
ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﺘﻬﺎی رﯾﺎﺿﺘﯽ ﺧ
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮض ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ...اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺚ
ی
ﺑﻬﺮه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻫﺪف ﺑﻪ ﺗﻌﺎﺎدل رﺳﯿﺪن ﺗﺮازز ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﻦ

ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط آن در ﺑﺤﺮاان
ﺷﺪت ﺳﻘﻮط ﯽ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۰۷ﺗﺎ  ۲۴۴ﻣﺎرس :۲۰۲۰ﺷﺪ
ﺖ
 ۲۰۰۷-۲۰۰۸ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ
۲

ﺳﻮد آﻧﻬﺎﺳﺖ!
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺑﺎ ارزﺷﺘﺮ از ﺳ
ﺟﻬـﺎﻧﯽ در آورد؛ رﮐـﻮددی ﮐـﻪ ﺣﻤﻠـﻪ ﻃﺒﺒﻘـﺎت ﺣـﺎﮐﻢ ﻪ
ﺑـﻪ
ﯽ
در اﻗﺘﺼـﺎد
اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻣﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﻣﺪت ﺳﺮ از رﮐﻮد ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮی ر
وﻗﺘـﯽ ﮐﯿـﮏ ﺑـﺰرگ ﻧﻧﺸـﻮد »ﺗﻘﺴـﯿﻢ« آن ﺑـﺎ ﺧﺸـ ﺖ
ـﻮﻧﺖ
ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻤـﻮﻣﯽ و دﺳـﺘﻤﺰددﻫﺎ و ﺳـﺎﻋﺎت ﮐﮐـﺎر را ﺗﺴـﺮﯾﻊ ﺧﻮﻮاﻫـﺪ ﮐــﺮد .ﯽ
،
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ،
ﻣﯿـﺎن ﻗـﺪرﺗﻬﺎی گ
ﺑـﺰرگ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد! ﺑﺤﺮان ﭘﯿﺶ رو ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻌﺎدل ژﺋﻮﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿـﮏ ن
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻤﺮ
اﯾـﺪ .در ﺷـﺮاﯾﻂ اﻓـﺰﺰاﯾﺶ ﻣﺨـﺎﻃﺮ ت
ات
ﺠﺎری و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑـﺎز ﻫـﻢ ﺑﯿﺎﻓﺰ ﺪ
ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺗﻨﺸﻬﺎی ﺗﺠ
ی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ه
ﯿﺎﻧﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻣﯿﺎ

سياليزم انقالبى
گرايش سوس
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ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ و اﻗﻠﯿﻤــﯽ ،ﻧﻈــﺎم از ﻧﻔــﺲ اﻓﺘــﺎده ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺣﺘﻤــﺎﻻً ﻧﺸــﺎن ﺧﻮاﻫــﺪ داﺷــﺖ ﻗــﺎدر اﺳــﺖ از دل ﺧــﻮد ﺑﺮﺑﺮﯾــﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﯿﺰ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ و دوﻟﺘﻬـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨـﺪ از اﯾـﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده و دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳـﺮﮐﻮب ﺧـﻮد را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﻤﯽ ،ﺷﻌﺎر »زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ارزﺷـﺘﺮ اﺳـﺖ از ﺳـﻮد آﻧﻬـﺎ« ﺑـﯿﺶ از ﭘـﯿﺶ ﻣﻌﻨـﯽ ﺧـﻮد را ﻧﺸـﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺮاﺑﺮی در درﻣﺎن در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪای ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﭼﺎرﮔﻮﺷﻪ دﻧﯿﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﭘـﺲ از
آﻧﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﺷـﻮد و »ﺳـﺮﺑﺎزان« و »ﻗﻬﺮﻣﺎﻧـﺎن« اﯾـﻦ »ﺟﻨـﮓ« از ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ دادن ﺑﯿﺸـﺘﺮ
دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮی ﺧﻮد را در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﻮج آﺧﺮ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺷﯿﻠﯽ ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﻫﻮﻧﮓ ﮐﻨﮓ(ﺧﻮد را ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ.
اﯾــﻦ ﺧﻮاﺳــﺖ در ﻣﯿــﺎن ﻃﺒﻘــﺎت ﮐــﺎرﮔﺮ ﺟﻬــﺎن وﺟــﻮد دارد اﻣــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ ﯾــﮏ اﺳــﺘﺮاﺗﮋی و ﯾــﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺑـﺮای ﺧــﺮوج از ﺑﺤـﺮان و
ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﻬﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻧﯿـﺰ
در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﮔﺬار اﻗﻠﯿﻤﯽ در آورد.

رﻣﯽ ﮔﺮوﻣﻞ از آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ )ﮔﺮاﯾﺸﯽ درون ﺣﺰب ﻧﻮﯾﻦ ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری(

ﺗﺮﺟﻤﻪ ج.ص
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