ﺑﺣران ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺟﻬﺎن ﺳرﻣﺎﻳﻪ داری
وﺟﻧﮓ ارزﻫﺎ )(۱
ﭼ ار ﻧﺷﺳت ﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت  ۲۰ﮐﺷور ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺟﻬﺎن ،ﺑرای ﺣﻝ اﺧﺗﻼﻓﺎت و اﺗﺧﺎذ ﻳﮏ راﻫﺑرد

ﻫﻣﮕن ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺣران ﺳرﻣﺎﻳﻪ داری ﺟﻬﺎن ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧدارد؟ دﻟﻳﻠش ﺳﺎدﻩ اﺳت .اوﺿﺎع ﺟﻬﺎن ﮐﻧوﻧﯽ
ﺑﺎ دﻫﻪ ﻫﺎی ﭘﻳﺷﻳن ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫوی دارد .در ﭘﻳﺎﻣد ﭘﻳروزی اش در ﺟﻧﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﺑﻪ ﭘﺷﺗواﻧﻪی ﻗدرت

اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرﺗر ،اﻣﭘرﻳﺎﻟﻳﺳم آﻣرﻳﮑﺎ طرح ﺗوﺳﻌﻪ ی اﻗﺗﺻﺎد ﺟﻬﺎن ﺳرﻣﺎﻳﻪ داری ﺧﺻوﺻﯽ ار ﺣوﻝ اﻫداف
ﺧود ﺳﺎﻣﺎن داد .ﭼﻧدﻳن ﻣوﺳﺳﻪ ی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺑوﻳژﻩ’ﺻﻧدوق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘوﻝInternational Monetary ،

 ‘Fundﺗﺎﺳﻳس ﺷدﻧد .در ﺻﻧدوق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘوﻝ ،اﻣﭘرﻳﺎﻟﻳﺳم آﻣرﻳﮑﺎ ﺻﺎﺣب ﺣق وﺗو ﺷد ،و ﺑراﺑر ﺑﺎ

ﻧظﺎﻣﻧﺎﻣﻪ ی ﺻﻧدوق ،اﻋﺿﺎی ﻫﻳﺎت رﺋﻳﺳﻪ  -ﺗﺻﻣﻳم ﮔﻳرﻧدﮔﺎن ﺳﻳﺎﺳت ﻫﺎی اﻗﺗﺻﺎدی -ﺑﻪ ﭼﻧد ﮐﺷور

ﻏرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎص ﻳﺎﻓت.

ﺗرﮐﻳب ﻫﻳﺎت رﺋﻳﺳﻪ و ﺣق وﺗو ﺑﻪ اﻣﭘرﻳﺎﻟﻳﺳم آﻣرﻳﮑﺎ ،از ﻳﮏ ﺳو ﻣوﻗﻌﻳت ﺑرﺗر اﻳن ﮐﺷور در درون

ﭼﻧد ﮐﺷور ﻋﻣدﻩی ﻏرﺑﯽ ار ﺗﺎﻣﻳن ﮐرد .از ﺳوی دﻳﮕر زﻣﻳﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻳﺎد اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷورﻫﺎی در ﺷرف
اﺳﺗﻘﻼﻝ و واﺑﺳﺗﻪ  ،در آﺳﻳﺎ ،آﻓرﻳﻘﺎ و آﻣرﻳﮑﺎی ﻻﺗﻳن ،ﺑﻪ اﻣﭘرﻳﺎﻟﻳﺳم آﻣرﻳﮑﺎ و ﺷرﮐﺎ ار ﻧطﻔﻪ ﺑﺳت.
وﻟﯽ در اواﺧر دﻫﻪی ﻫﻔﺗﺎد ،ﺑﺎ ﺗﻌﻣﻳق ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ،ظﺎﻫ ار ﺳرﻣﺎﻳﻪداری آﻣرﻳﮑﺎ ﺑﺎﻫوﺷﻳﺎری

راﻫﮑﺎر ﺑروﻧرﻓت از ﺑﺣران ار ﻧوﻳﺎﺑﯽ ﮐرد .اﻣﭘرﻳﺎﻟﻳﺳم آﻣرﻳﮑﺎ در اﺑﻌﺎد ﻋظﻳم ﺑﻪ ﮐﺷورﻫﺎی در ﺣﺎﻝ ﺗوﺳﻌﻪ
و ﺑوﻳژﻩ ﭼﻳن ﺳرﻣﺎﻳﻪ ﺻﺎدر ﮐرد) .(۲اﻳن ﺗﻐﻳﻳررﻳﻝ ،ﻳﺎ ﺻدور ﺳرﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﺻﻧﻌﺗﯽ ،اﻣﭘرﻳﺎﻟﻳﺳم آﻣرﻳﮑﺎ
ار از ﮐﺷوری ﺑﺎ ﺗوﻟﻳد ﻏﺎﻟب ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﻠط ﺗﺑدﻳﻝ ﮐرد .ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت در ﻫﻳﺎت ﺑﺎﻧﮑداری

و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺳﺑت ﮔذﺷﺗﻪ ﻏوﻝ آﺳﺎ رﺷد ﮐردﻧد .از اﻳن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌد ،آﻣرﻳﮑﺎ ﮐﻣﺗر ﺗوﻟﻳد ﮐرد ،وﻟﯽ ﺑﻳﺷﺗر
ﻣﺻرف ﮐرد .ﮐﻣﺗر ﺻﺎدر ﮐرد ،اﻣﺎ ﺑﻳﺷﺗر وارد ﮐرد .ﺻﺎدرات ﮐﺎﻫش ﻳﺎﻓﺗﻧد و دﻫﺎن درﻩی واردات ﺑﻳﺷﺗر

و ﺑﻳﺷﺗر ﮔﺷودﻩ ﺷد .آﻣرﻳﮑﺎ ﺑﺎ ﮐﺳری ﻣوازﻧﻪ ﭘرداﺧت ﺗﺟﺎری روﺑرو ﮔردﻳد .در دﻫﻪی ﺷﺻت ﻣﻳﻼدی
ﻧوآوری »ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری ،ﮐردﻳت ﮐﺎرت« ﻧﻘش ﻳﮏ وﺳﻳﻠﻪی ﺗﺟﻣﻠﯽ ﺑرای طﺑﻘﺎت ﺳرﻣﺎﻳﻪدار ﺗﻌرﻳف ﺷد .ﺑﺎ
ﺗﻐﻳﻳر رﻳﻝ از ﺗوﻟﻳد ﺻﻧﻌﺗﯽ ،ﻳﻌﻧﯽ ﺗوﻟﻳد ارزش اﺿﺎﻓﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﻠط» ،ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری،

ﮐردﻳت ﮐﺎرت« واﺳطﻪی دﻫﺎن ﺑﺎز ﮐردن ﻫﻳوﻻی ﻣﺻرف در آﻣرﻳﮑﺎ ﺷد .از ﺳوی دﻳﮕر ،ﺑﻣوازات

ﺗﺣوﻻت ﺑﺎﻻ ،ﻧﻘش ﮐﺎرﮐرد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ دﮔرﮔون ﮔردﻳد:
اﻟف -ﻓﻌﺎﻟﻳت ﺳﻧﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ .در اﻳن ﺑﺧش ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ از طرﻳق ﺣﺳﺎب ﭘس اﻧداز وﺟوﻩ ﻣﺷﺗرﻳﺎن ار

ﺟذب و از ﺳوی دﻳﮕر ﺑﻪ ﻣﺗﻘﺎﺿﻳﺎن ﻗرض ﻣﯽ دﻫﻧد.

ب -ﺑﺧش ﺳرﻣﺎﻳﻪﮔذاری ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ .ﺑﺎ ﺗﻌدﻳﻝ ﻗواﻧﻳن و ﻣﻘررات ﻧﺎظر ﺑر ﮐﻧش ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم-

در ﭘﻳﺎﻣد ﺳﻘوط ﺑورس ﻧﻳوﻳورک در ﺳﺎﻝ  -۱۹۲۹زﻣﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدی ﻗﻣﺎرﺑﺎزی ﺑﺧش ﺳرﻣﺎﻳﻪﮔذاری

ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺑورس ﻓراﻫم ﮔردﻳد .اﻧواع ﮔوﻧﺎﮔون اﺑزار ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ،ﭼوﻧﺎن »ﻫﺞ
ﻓﺎﻧد » ،«Hedge Fund ،درﻳوﺗﻳو «Derivative ،ووو ﻧوآوری ﺷدﻧد.

پ -ﻳﮏ ﺧﺻﻠت وﻳژﻩ ی اﻳن دورﻩ از ﮐﺎرﮐرد ﻣوﺳﺳﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ آﻣرﻳﮑﺎ) (۳ﭘﻳدا ﺷدن درﻩی ﻋظﻳم

ﺑﻳن داراﺋﯽ واﻗﻌﯽ و داراﺋﯽ اﺳﻣﯽ ﮔردﻳد .در ﻧوﺷﺗﻪ ﻫﺎی ﭘﻳش ﺷرح دادﻩ ﺷد ،ﮐﻪ ﻣوﺳﺳﻪی ﻣﺎﻟﯽ اﻟف در
آﻣرﻳﮑﺎ ،ﺑﺳﺗﻪی اﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺷﮑﻝ از اوراق ارزﺷدار و اوراق ﻣﺷﮑوک»ﺳﺎب ﭘراﻳم «Subprime ،ار ﺑﻪ

ﻣوﺳﺳﻪی ب و اﻳن دوﻣﯽ ﺑﻪ ﻣوﺳﺳﻪی ت ،،،ﻓروﺧﺗﻧد .ﺑﺎ اﻳن ﺷﮕرد ﺑﻪ اﺻطﻼح ﮐﺷﺎف ،ﺳرﻣﺎﻳﻪداری

آﻣرﻳﮑﺎ ﮐوﻩ ﻋظﻳﻣﯽ از ارزش اﺳﻣﯽ ﺑوﺟود آورد .ﭘﺷﺗواﻧﻪی اﻳن ﮐوﻩ اورﺳت ارزش ﻫﺎی اﺳﻣﯽ ﺻﻧﻌت
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺧن دﻳﮕر ارزش ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی رﻫن ،ﺑود .از ﺳﺎﻝ  ،۲۰۰۷زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻧﻌت ﻣﺳﮑن،

ﻣوﺗور روﻧق اﻗﺗﺻﺎدی آﻣرﻳﮑﺎ ،ﺑدﻳوان ﺑﺣران ﺧورد ،ﺟدا ﻧﻔس وﺟودی ﺳﺎﻣﺎن ﻣﺎﻟﯽ آﻣرﻳﮑﺎ ﺗﻬدﻳد ﮔردﻳد.
»ﻫﻧری ام ﭘﻠﺳن «Henry M Paulson ،وزﻳر ﺧزاﻧﻪداری وﻗت و ﻣدﻳر ﮐﻝ ﺳﺎﺑق ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻼن

»ﮔﻠدﻣنﺳﺎﮐس «Goldman Sachs ،ﻫﻣﭼون دﻳﮑﺗﺎﺗوری) (۴ﺑﺎ ﻳﮏ ﺳﻧد ﺳﻪ ﺻﻔﺣﻪای وارد ﮐﻧﮕرﻩی
آﻣرﻳﮑﺎ ﺷد ،ﺗﺎ اﺣﮑﺎم ﺧداﻳﺎن واﻝ اﺳﺗرﻳت ار ﺑﻪ ﮐﻧﮕرﻩی آﻣرﻳﮑﺎ دﻳﮑﺗﻪ ﮐﻧد .ﺑﻣﺟرد اراﺋﻪی اﻳن ﺳﻧد ﺳﻪ

ﺻﻔﺣﻪای ﻏوﻏﺎﺋﯽ ﺑرﭘﺎ ﺷد و ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧراب ﺷدﻩ ﻫﺎ ﺟﻠو واﻝ اﺳﺗرﻳت دﺳت ﺑﻪ ﺗظﺎﻫرات زدﻧد.
در ﭘﯽ ﺧﺷم ﻣردم ،ﭘﻠﺳن ﻣﺟﺑور ﺷد ﺳﻧد ﺳﻪ ﺻﻔﺣﻪای اش ار ﺑﻳﺷﺗر ﺑﺳط دادﻩ و ﺷراﺋط اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﺑﺎز
ﭘرداﺧت اﻋﺗﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در آن ﺑﮕﻧﺟﺎﻧد.

ﺧزاﻧﻪداری آﻣرﻳﮑﺎ ﺑﺎ دادن اﻋﺗﺑﺎر ﮐﻼﻧﯽ ﺑﻪ ارزش ﺑﻳش از  ۷.۵ﺗرﻳﻠﻳون دﻻر ﺑﻪ ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ

داد ﻣرﻳض در ﺣﺎﻝ اﺣﺗﺿﺎر رﺳﻳد .ﺑﻳﻣﺎر از ﻣرگ ﻧﺟﺎت ﻳﺎﻓت ،وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻬﺑود ﮐﺎﻣﻝ .ﭼ ار ﮐﻪ ﻣﻌﺿﻝ

اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻝ ﻧﮕردﻳد .ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﮐﺎرﺑرد ﺣﺳﺎﺑداری ﭘﻳﭼﻳدﻩ ،از آﺷﮑﺎر ﮐردن ﺗراز دﻓﺎﺗر
ﻣﺎﻟﯽ طﻔرﻩ رﻓﺗﻧد .ﻳﮏ ﻧﻣود ﺳﺎدﻩ ی اﻳن ﺳﻳﺎﺳت اﻳن ﺑود ﮐﻪ ،ﻋﻠﻳرﻏم ﮐﻣﮏ دوﻟت ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﭘﯽ

ﺑروز ﺑﺣران ﺳﺎﻝ  ،۲۰۰۸ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ از دادن وام ﺑﻬﻣدﻳﮕر ﭘرﻫﻳز ﻣﯽ ﮐردﻧد) .(۵ﻣطﺎﺑق ﺑرآوردﻫﺎ ،ﻫم
اﮐﻧون »داراﺋﯽ اﺳﻣﯽ «Nominal Asset ،ﺑﺎﻧﮏ ﺑزرگ »ﺟﯽ ﭘﯽ ﻣورﮔﺎن «J P Morgan ،ﺑراﺑر ﺑﺎ

 ۹۶ﺗرﻳﻠﻳون دﻻر و داراﺋﯽ اﺳﻣﯽ ﭼﻧد ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ اﻧﺿﻣﺎم ﻫﻣﻳن ﺑﺎﻧﮏ ﺑراﺑر ﺑﺎ ۲۲۰ﺗرﻳﻠﻳون دﻻر ﺑرآورد
ﺷدﻩ اﻧد!!!).(۶

ﺗﺎ ﺑروز ﺑﺣران ﺳرﻣﺎﻳﻪداری در ﺳﺎﻝ  ،۲۰۰۸اﻣﭘرﻳﺎﻟﻳﺳم آﻣرﻳﮑﺎ در راس ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ  ۷ﮐﺷور ﺗوﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺗﻪ،

ﺳﻳﺎﺳت ﻫﺎی اﻗﺗﺻﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ار در ﭼﻬﺎر ﭼوب ﺗﻘدم ﻣﻧﺎﻓﻌش رﻫﺑری ﻣﯽ ﮐرد .اﮔر ﻧﻳﺎزی ﺑﻪ ﻧﺷﺳتﻫﺎی

اﻗﺗﺻﺎدی ﭘﻳش ﻣﯽ آﻣد؛ اﻣﭘرﻳﺎﻟﻳﺳﻳم آﻣرﻳﮑﺎ و ﺷرﮐﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑرد ﺷﻳوﻩﻫﺎی » ﻗﻠدری و ﺗطﻣﻳﻊthe carrot ،
 ،«and the stickدر ﭘﺷت درﻫﺎی ﺑﺳﺗﻪ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺷورﻫﺎی در ﺣﺎﻝ ﺗوﺳﻌﻪ ار ﺑﻪ دادن رای و ﻳﺎ

ﺗواﻓق ﺑﺎ ﺳﻳﺎﺳتﻫﺎی دﻳﮑﺗﻪ ﺷدﻩ در ﻧﺷﺳتﻫﺎ وادار ﻣﯽ ﮐردﻧد(۷).

ﺑﺣران ﺳرﻣﺎﻳﻪداری  ۲۰۰۸ﭘﻳﺎﻣد ﻫﺎی وﻳژﻩاش ار آﺷﮑﺎر ﮐرد .ﻫم ﺑﺣران و ﻫم ﺗدﺑﻳر ﺑرای ﻣﻬﺎرش

اﺑﻌﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻳﺎﻓت .ﭼ ار ﮐﻪ ،ﺗﺎﺛﻳرات ﻳﺎ ﺳوﻧﺎﻣﯽ ﺳﻘوط ﺻﻧﻌت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺑدون ﭘﺷﺗواﻧﻪ ،ﻳﺎ
»داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﻣﯽ ،«Toxic Asset،ﻓراﺳوی آﻣرﻳﮑﺎ ،ﺟﻬﺎن ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ار در ﻧوردﻳدﻧد) .(۸اﮐﻧون
اﻣﭘرﻳﺎﻟﻳﺳم آﻣرﻳﮑﺎ ﺗوان اﻗﺗﺻﺎدی ﭘﻳﺷﻳن ار ﻧداﺷت ﺗﺎ ﻫﻣﻪ ار ﭘﺷت ﺳر ﺳﻳﺎﺳت ﻫﺎﻳش ﺑﻪ ﺧط ﮐﻧد).(۹

ﺑﺣران ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ،ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ  ۷ﮐﺷور ﻣﻘﺗدر و در راﺳش اﺑرﻗدرت آﻣرﻳﮑﺎ ار ﺑزﻳر ﺳﺋواﻝ ﺑرد .ﺑدﻳن ﺗرﺗﻳب،

اﻋﺿﺎء ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ  ۲۰ﮐﺷور ﮔﺳﺗرش ﻳﺎﻓﺗﻪ و در ﺣﺎﻝ ﺗوﺳﻌﻪ اﻓزاﻳش ﻳﺎﻓت .ﻫﻣﭼﻧﻳن ﺗﻐﻳﻳراﺗﯽ در ﺗرﮐﻳب
ﻫﻳﺎت رﺋﻳﺳﻪ رخ داد ،و دو ﻋﺿو ﺟدﻳد ﺑﻪ آن ﭘذﻳرﻓﺗﻪ ﺷدﻧد .اﮐﻧون در ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ  ۸ﮐﺷور ﺗوﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺗﻪی

ﭘﻳﺷﻳن ﻗدرتﻫﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺎزﻩای ﻫﻣﭼون ﭼﻳن ،ﻫﻧدوﺳﺗﺎن ،ﺑرزﻳﻝ) (۱۰وارد ﺷدﻧد .ﮔذﺷﺗﻪ از اﻳن ،دﻳﮕر
روﺳﻳﻪ ﻧﻘش ﻧﺧودی ﭘﻳﺷﻳن در ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ  ۸ﮐﺷور ار اﻳﻔﺎ ﻧﻣﯽ ﮐرد .روﺷن ﺑود ﮐﻪ اﻳن ازدﻳﺎد اﻋﺿﺎء ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ

و راﻩ ﻳﺎﻓﺗن ﻏوﻝ ﻫﺎی ﺟدﻳد ﻧﻪ ﺻرﻓﺎ ﻳﮏ اﻓزاﻳش ﭼﻧدی ،ﺑﻠﮑﻪ ﻳﮏ دﮔردﻳﺳﯽ ﻣﻬم ﺑﻪ زﻳﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ

 ۷ﮐﺷور ﻣﻘﺗدر ﭘﻳﺷﻳن ﺑود .در اﻳن ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻧوﻳن ،ﻗدرت ﻫﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺟدﻳد ﻗدرﺗﻣﻧدان دﻳروز ار ﺑﻪ
ﭼﺎﻟش ﻣﯽﮐﺷﻳدﻧد:

-۱ﻳﮑﯽ از ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺣوری اوﻟﻳن ﻧﺷﺳت ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ  ۲۰ﮐﺷور اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﻬﺎن ﻟﮕﺎم زدن ﺑﻪ ﮐﺎرﮐرد
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑورس  -آﻣﺎﺟش آﻣرﻳﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن -ﺑود .ﺑﺎ رﻋﺎﻳت ﻧﻘش ﮔﺳﺗردﻩی ﻣوﺳﺳﺎت

ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑورس آﻣرﻳﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،اﻳن دو ﮐﺷور ﺑﺎ اﻋﻣﺎﻝ ﺳﻳﺎﺳت ﻫﺎی ﮐراﻣﻧد ﮐﻧﻧدﻩ ﺑر
ﻓﻌﺎﻟﻳت اﻳن ﻣوﺳﺳﺎت ﻣواﻓق ﻧﺑودﻧد)(۱۱

از اﻳﻧرو ،ﻋﻠﻳرﻏم ﻧﺷﺳت ﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ،ﻫﻧوز ﺗواﻓق ﻣﻠﻣوﺳﯽ ﺑرای ﮐراﻣﻧد ﮐردن ﻓﻌﺎﻟﻳت ﻫﺎی

ﺳوداﮔری ﻳﺎ ﻗﻣﺎرﺑﺎزی ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺻوﻳب ﻧرﺳﻳدﻩاﺳت .ﻫم ﭼﻧﻳن ،ﻳﮏ ﺟزء از ﻣﻬﺎر ﮐردن ﻓﻌﺎﻟﻳت

ﻫﺎی ﻗﻣﺎرﺑﺎزی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺟﻠوﮔﻳری از دادن ﭘﺎداش ﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﻪ ﻣدﻳران و دﻻﻻن ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑود .ﺷﺎﻳﺎن

ذﮐر اﺳت ﮐﻪ در ﺳﺎﻝ  ،۲۰۰۹ﻣدﻳران ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ آﻣرﻳﮑﺎ ﻣﺑﻠﻎ  ۱۴۴ﻣﻳﻠﻳﺎرد دﻻر ﭘﺎداش ﮔرﻓﺗﻧد .ﻳﮏ
ﺗﻌﺑﻳر ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ دادن ﭘﺎداشﻫﺎی ﮐﻼن ار ﺑﻪ ﺧﺻﻠت آزﻣﻧد ﻣدﻳران ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دﻫد) .(۱۲ﺣﺎﻝ

آﻧﮑﻪ ،ﺳوداﮔری ﻳﺎ ﻗﻣﺎرﺑﺎزی ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺟزء ذاﺗﯽ ﭼﻧﻳن ﮐﺎرﮐرد ﺳرﻣﺎﻳﻪداری اﺳت .اﮔر اﻳن ﺧﺻﻠت

از ﻓﻌﺎﻟﻳت ار از ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﻳرﻳد ،ﺷﻣﺎ ﮐﺎرﮐرد آﻧﻬﺎ ار ﻣﺧﺗﻝ ﮐردﻩاﻳد .روﻧق ﮔرﻓﺗن دوﺑﺎرﻩی ﺑﺎزار

ﺑورس ﻧﻳوﻳورک و ﭘﺎداش ﻫﺎی اﻓﺳﺎﻧﻪای ﻳﺎدﺷدﻩ در ﺑﺎﻻ ﮔوﻳﺎی ﺧﺻﻠت دروﻧﯽ اﻳن ﮔوﻧﻪ از ﻣوﺳﺳﺎت
ﻣﺎﻟﯽ اﺳت).(۱۳

 -۲ﭼﺎپ ﺑدون ﭘﺷﺗواﻧﻪی ﭘوﻝ
در ﺳراﺳر دﻧﻳﺎی ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ،دوﻟت ﻫﺎ ﺧﻼﻓﮑﺎران ﭼﺎپ ﭘوﻝ ار ﻣﺟﺎزات ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .دﻟﻳﻠش ﺳﺎدﻩاﺳت.
ﭼﺎپ ﭘوﻝ ﻣﺷﺎﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ زدن ،ﻳﺎ ﺟواﻫر از طﻼ ﻓروﺷﯽ دزدﻳدن ووو اﺳت .ﺑزﻫﮑﺎران ﺑﺎ ﭼﺎپ ﭘوﻝ ﺟزﺋﯽ

از ارزش ﺗوﻟﻳد ﺷدﻩی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ار ﻣﯽ دزدﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﻳن ،اﻳن ﭘرﺳش ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود ،ﭘس ﭼ ار دوﻟت ﻫﺎ ﭘوﻝ
ﺑدون ﭘﺷﺗواﻧﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻳﺎ ﻫﻣﺎن ﮐﻧش ﺑزﻫﮑﺎران ار ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷوﻧد؟ ﺟواﺑش ﻳﺎ رازش ،در

ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت راﺑطﻪی ﺗوﻟﻳد ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ﻳﺎ ﺗوﻟﻳد ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳت .ﻣﺎرﮐس ﻓراﻳﻧد ﺗوﻟﻳد ﻋﺎم ار ﺑﻪ راﺑطﻪی

ﻋﺎم ﺑﻳن ﺗوﻟﻳد ،ﺗوزﻳﻊ ،ﻣﺑﺎدﻟﻪ و ﻣﺻرف ﺗﻘﺳﻳم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻪ ﺳﺧن دﻳﮕر ،ﺑروز ﻫر ﺗﻧﮕﻧﺎﺋﯽ در ﻫر ﻳﮏ
از ﭼﻬﺎر ﭼرﺧﻪی ﺗوﻟﻳد ﺑﻪ ﻓراﻳﻧد ﻫﺎی دﻳﮕر ﻣﻧﺗﻘﻝ ﻣﯽ ﺷود.

ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺣران و ﮐﻣﺑود ارز در ﭼرﺧﻪی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻳد از ژاﭘن -در دﻫﻪی ، -۱۹۹۰

دوﻟتﻫﺎی آﻣرﻳﮑﺎ واﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻧرخ ﺑﻬرﻩی ﺑﺎﻧﮑﯽ ار ﺗﺎ ﺣد ﺻﻔر درﺻد ﮐﺎﻫش دادﻧد .وﻟﯽ اﻳن راﻫﮑﺎر
ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺷد .ﻫﻧوز ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﮐراﻩ داﺷﺗﻧد ﺑﻪ ﻣﺷﺗری ﻫﺎ وام ﺑدﻫﻧد .ﺑﻧﺎﭼﺎر ﻫر دو ﮐﺷور اﻗدام ﺑﻪ ﭼﺎپ

ﭘوﻝ ﮐردﻧد .اﻟﺑﺗﻪ ﺑﺎ ﺧﺟﻠت و ﺷرﻣﻧدﮔﯽ اﻳن ﮐﻧش ار ﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﭼﺎپ ﭘوﻝ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺻطﻼح »آرام ﮐردن
ﭼﻧدی «Quantitative Easing ،ﻧﺎﻣﮕذاری ﮐردﻧد .آﻣرﻳﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،اوﻟﯽ ﭼﻧدﻳن ﺗرﻳﻠﻳون و دوﻣﯽ
ﺑﻳش از ﻳﮏ ﺗرﻳﻠﻳون دﻻر ،ﭘوﻝ ﻳﺎ » «Q Eﭼﺎپ ﮐردﻧد .اﮔر ﻣطﻠﺑﻣﺎن ار ﺑﻪ اوﻟﯽ ﮐﻔﺎﻳت ﮐﻧﻳم ،اﻳن اﻗدام

اﻗﺗﺻﺎدی اﻫداف ﭼﻧدی ار ﻣد ﻧظر داﺷﺗﻪ اﺳت:

اﻟف -ﺑﺎ زﻣﻳن ﻟرزﻩی ﻣﻬﻳب ﺑﺣران  ۲۰۰۷ارزش دﻻر ﭘﺎﺋﻳن آﻣد و در ﺑﺎزار ارزﻫﺎ آﺷوب اﻓﺗﺎد .ﺑﻪ اﻳن
دﻟﻳﻝ ﺳﺎدﻩ ،ﮐﺎﻫش ارزش دﻻر ﻧﺗﻳﺟﻪی ﺗﺻﻣﻳم و اﻋﻼم رﺳﻣﯽ دوﻟت آﻣرﻳﮑﺎ ﻧﺑود .ﺳﭘس ،ﺑﺎ رﻋﺎﻳت
ﻣوﻗﻌﻳت دﻻر ﺑﻪ ﻋﻧوان ارزی ﺑرای ﻣﺑﺎدﻻت ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑرای ﻣﺛﺎﻝ ﮐﺎﻻی ﻧﻔت ،ﭘﺎﺋﻳن آوردن ارزش دﻻر

اﻗدام آﺳﺎﻧﯽ ﺑرای اﻣﭘرﻳﺎﻟﻳﺳم آﻣرﻳﮑﺎ ﻧﺑود .دوﻟت آﻣرﻳﮑﺎ ،ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﻳری ﭼﻧﻳن ﺳﻳﺎﺳت اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﺎﺷﻳﺎﻧﻪ،
دﺷﻣﻧﯽ ﻫﻣﻪ ار ﺑرای ﺧود ﻣﯽ ﺧرﻳد .ﺑﻧﺎﺑراﻳن ،ﭼﺎپ ﭘوﻝ ﻳﺎ » ،«Q Eﺳﻳﺎﺳت اﻗﺗﺻﺎدی ﻋﺎﻗﻼﻧﻪای ﺑود.

ب-ﭼﺎپ ﭘوﻝ ﺑدون ﭘﺷﺗواﻧﻪ ،ﺑراﺑری ﺣﺟم ﭘوﻝ و اﻧدازﻩی ارزش ﺗوﻟﻳد ﺷدﻩ ی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ار ﺑﻬم زد و
ﺗﺎﺛﻳراﺗﯽ ﻓ ارﻣﻠﯽ اﻳﺟﺎد ﻧﻣود.

پ -اﻗدام ﺑﻪ »ﭘﺎﺋﻳن آوردن ارزش دﻻر «Dollar depreciation ،ﺷﺎﻳد اﻓزاﻳش ﺻﺎدرات و ﮐﺎﻫش
واردات ار ﺗﺎﻣﻳن ﻣﯽ ﮐرد ،وﻟﯽ اﻫداف ﺧزاﻧﻪداری آﻣرﻳﮑﺎ ﺑﻳش از اﻳن ﺑودﻧد.

ت -ﺑﺎ ﭼﺎپ اﺳﮑﻧﺎس ،ﺧزاﻧﻪداری آﻣرﻳﮑﺎ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑﻝ ﺗوﺟﻬﯽ ارز در اﺧﺗﻳﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ،

در ﺷرف ورﺷﮑﺳت ﺷدن ،ﻗرار داد .از ﻳﮏ ﺳو ،ﻣﺷﮑﻝ ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺣطﯽ زدﻩی ارز ﺗﺎ ﺣدی

ﺑرطرف ﮔردﻳد؛ و از ﺳوی دﻳﮕر ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﭘوﻝ درﻳﺎﻓﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﻬرﻩی ﺻﻔر در ﺻد ار ﺑﺎ ﺑﻬرﻩﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗر،

وﻟﯽ ﺑﺎ اﮐراﻩ و آﻫﻧﮓ آﻫﺳﺗﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺷﺗرﻳﺎن ﻗرض دادﻧد.

ث -ﺑرای ﺗﺣرک دادن ﺑﻪ ﮐﺳﺎدی ﺑﺎزار ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ از ارز ﺑﯽ ﭘﺷﺗواﻧﻪ ﺑﻪ طرق ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗزرﻳق

ﺷد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﻪ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﻪ ﭘرداﺧت وﺟوﻫﯽ ﮐم ﺑﻪ ﮐﺎرﮔران زﻳر ﺧط ﻓﻘر ،ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﺗﺷوﻳق ﺧرﻳد
ﻣﺎﺷﻳن ﻧو و ﭘﺎﺋﻳن آوردن »ﻣﺎﻟﻳﺎت اﻓزودﻩ« اﺷﺎرﻩ ﮐرد.

د .اﻧﺗﺷﺎر ﭘوﻝ ﺑدون ﭘﺷﺗواﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺋﻳن آوردن ارزش واﺣد ﭘوﻝ ﮐﺷوری ،ﺑﻪ ﻫﻣﺎن اﻧدازﻩ دﺳﺗﻣزد ﮐﺎرﮔران ار
ﭘﺎﺋﻳن آورد.

.
.

وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟود ﺗﻣﺎم اﻳن ﺗداﺑﻳر ،ﺑﺣران ﻫﻣﭼﻧﺎن ﮔﻠوی ﻓراﻳﻧد اﻗﺗﺻﺎد آﻣرﻳﮑﺎ ار ﻓﺷﺎرداد .و ﻫم ﭼﻧﺎن

ﻣﻌﺿﻝ ﮐﺳری ﮐﻼن واردات ﺑر ﺻﺎدرات روی زﻣﻳن ﻣﺎﻧد .در اﻳﻧﺟﺎﺳت ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣوﺿوع ﺟﻧﮓ ارزﻫﺎ

ﻣﯽرﺳﻳم .اﮐﻧون ،آﻣرﻳﮑﺎ ﻣدﺗﯽ اﺳت ﮐﻪ ﭼﻳن ار ﻣﺗﻬم ﻣﯽ ﮐﻧد ﻋﻣدا و ﺑﺎ دﺳﺗﮑﺎری ارزش »ﻳوان« ،واﺣد

ﭘوﻟش ار ﭘﺎﺋﻳن ﻧﮕﺎﻫداﺷﺗﻪ ،و ﺑﺎ اﻳن ﺗﻣﻬﻳد ﺻﺎدرات ﭼﻳن ﺑﻪ آﻣرﻳﮑﺎ ارزان ﺗر و ﺑرﻋﮑس واردات از آﻣرﻳﮑﺎ

ﺑﻪ ﭼﻳن ﮔراﻧﺗر ﮔردﻳدﻩاﺳت .ﺑر ﭘﺎﻳﻪی اﻳن ادﻋﺎ ،آﻣرﻳﮑﺎ از ﭼﻳن ﻣﯽ ﺧواﻫد ارزش واﺣد ﭘوﻟش ار اﻓزاﻳش

دﻫد .وﻟﯽ ،دﻳﮕر ﺳﻧﺑﻪ ﭘرزور ﻧﻳﺳت .آﻣرﻳﮑﺎ ﻗدرت ﺗﺣﻣﻳﻝ ﺳﻳﺎﺳت اﻗﺗﺻﺎدی ﻋﻠﻳﻪ ﭼﻳن ار ﻧدارد .ﭼﻳن
ﻫﻣﭼﻧﺎن در ﺑ ارﺑر ﺧواﺳت آﻣرﻳﮑﺎ اﻳﺳﺗﺎدﮔﯽ ﮐردﻩ ،و ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ آﻣرﻳﮑﺎ ار ﻣﺗﻬم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺎپ اﺳﮑﻧﺎس
ﺑﯽﭘﺷﺗواﻧﻪ ﻋﻣدا ﻳﺎ ﻳﺎزﺷﯽ ﺗﻼش دارد ارزش دﻻر ار ﭘﺎﺋﻳن آوردﻩ و ﻗﻳﻣت »ﻳوان« ار ﮔراﻧﺗر و ﺑﻪ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺑﻪ

ﺻﺎدرات ﭼﻳن آﺳﻳب رﺳﺎﻧد.

وﻟﯽ ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﻪ ،ﺟﻧﮓ ارزﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮐﺷور آﻣرﻳﮑﺎ و ﭼﻳن ﻣﺣدود ﻧﻣﺎﻧدﻩ اﺳت .ﭼﺎپ اﺳﮑﻧﺎس

ﺑدون ﭘﺷﺗواﻧﻪ ﻳﺎ ﮐﻧش»  « QEاز طرف آﻣرﻳﮑﺎ ،ﺑﻪ ﺳﺧن دﻳﮕر ،ﺗﻧزﻝ ارزش دﻻر ،ﻗﻳﻣت ارزش »ﻳن«

واﺣد ﭘوﻝ ژاﭘن ار اﻓزاﻳش داد .ژاﭘن ﺑﺎ ﮔراﻧﺗر ﺷدن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اش ﺑﻪ آﻣرﻳﮑﺎ ،ﺑﺎ ﻓروش ﻣﺑﺎﻟﻎ
ﻋظﻳﻣﯽ »ﻳن« ،ارزش آﻧ ار ﭘﺎﺋﻳن آورد و ﺑﺎ آﻣرﻳﮑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺛﻝ ﮐرد .وﻟﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻣﺗﺣد ﻧزدﻳﮏ،
آﻣرﻳﮑﺎ ﺑﻪ اﺟﺑﺎر ﺧﺷﻣش ﻋﻠﻳﻪ ژاﭘن ار ﻓرو ﺧورد .اﻓزون ﺑر ﺟﻧﮓ و دﻋوای ﭼﻳن ﺑﺎ آﻣرﻳﮑﺎ ،اﮐﻧون آﻟﻣﺎن

ﮐﻧش آﻣرﻳﮑﺎ در ﭼﺎپ ﮐردن اﺳﮑﻧﺎس ﺑدون ﭘﺷﺗواﻧﻪ ار ﺑﺎﻋث ﺗﻧش ﺑﻳﺷﺗر در اﻗﺗﺻﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧد )!(۱۴

وﻟﯽ ﻫﻧوز دﻋوا اداﻣﻪ دارد .در ﺗﺎزﻩ ﺗرﻳن ﻧﺷﺳت  ۲۰ﮐﺷور ﺗوﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺗﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  ۲۲اﮐﺗﺑر ۲۰۱۰

در ﺷﻬر »ﺗرﻧﺗو ،«Toronto ،وزﻳر اﻗﺗﺻﺎد آﻣرﻳﮑﺎ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎد ﮐرد ﺑرای ﮐﺎﻫش دادن ﺑﻪ ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎد
ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ،ﮐﺷورﻫﺎی ﭼﻳن ،ﺑرزﻳﻝ ،روﺳﻳﻪ و ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﺻﺎدراﺗﺷﺎن ار ﮐﺎﻫش دﻫﻧد .اﻟﺑﺗﻪ،
ﻫﻣﺳﺎن ﻓﺷﺎر ﺑﯽ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻳن ﺑرای ﺑﺎﻻ ﺑردن ارزش »ﻳوان« ،اﻳن ﭘﻳﺷﻧﻬﺎد آﻣرﻳﮑﺎ ﻧﻳز ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﮐﺷورﻫﺎی ﻣﺧﺎطب روﺑرو ﮔردﻳد.

از ﺳوی دﻳﮕر ،اﺗﺣﺎدﻳﻪی اروﭘﺎ ﻗرار اﺳت ﻣﻘررات ﺳﺧﺗﯽ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳت ﻣوﺳﺳﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و دادن
ﭘﺎداشﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻳرد .وﻟﯽ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،ﺑﻧﺎ دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺷرح دادﻩ ﺷد ،ﭼﻧﻳن راﻫﮑﺎری ار ﻧﻣﯽ

ﭘﺳﻧدد .آﻗﺎی »ﻣﺎرک ﻫوﺑﺎن «Mark Hoban ،وزﻳر دون ﭘﺎﻳﻪی ﺧدﻣﺎت ﻣﻠﯽ اﻳن ﮐﺷور ﺿﻣن ﻫوﺷدار

دادن ﺑﻪ ﻧظرات اﺗﺣﺎدﻳﻪی اروﭘﺎ :ﮔﻔﺗﻧد ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷدﻳدا ﺑﻪ ﭼﻧﻳن راﻫﮑﺎری واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﺧواﻫﻧد داد.

ﻣﻧظو آﻗﺎی وزﻳر اﻳن اﺳت ﮐﻪ ﺳرﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ ﺣوزﻩ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﺗرﻳن ﮐراﻧﻣﻧد ﻣﻬﺎﺟرت ﺧواﻫﻧد ﮐرد.
ﻫم ﭼﻧﻳن ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدی از »ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺟﺎرت» ،«WTO ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺗﺻﺎدی و ﻫﻣﮑﺎری ﺑرای

ﺗوﺳﻌﻪ « OECD،و »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻝ «UN ،ﻗرار اﺳت ،در ﻧﺷﺳت زودآﻳﻧدﻩی  ۲۰ﮐﺷور ﺗوﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺗﻪ و

درﺣﺎﻝ ﺗوﺳﻌﻪ ،ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻬدﻳد ﺟﻧﮓ ارزﻫﺎ و ﺳﻳﺎﺳت »ﺣﻣﺎﻳت از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ،«Protectionism ،ﺑﻪ
ﺳﺧن دﻳﮕر ﺧﻼف ﻧﺎدﻳدﻩ ﮔرﻓﺗن ﺗﺟﺎرت آزاد ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،اﺧطﺎر دﻫﻧد .ﺑﺎﻻﺧرﻩ ،و ﻣﻬﻣﺗر از ﻫﻣﻪ اﻳﻧﮑﻪ،
آﻗﺎی

»راﺑت زوﻟﻳﮏ «Robert Zoellick ،رﺋﻳس ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ روز دوﺷﻧﺑﻪ، ۲۰۱۰ /۱۱/۰۸ ،

ﻣﻘﺎﻟﻪای در »ﺗﺎﻳﻣز ﻣﺎﻟﯽ «Financial Times ،ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد .ﺑراﺑر ﺑﺎ اﻳن ﻣطﻠب ،ﻧﺎﻣﺑردﻩ ﻗرار اﺳت در
ﻧﺷﺳت  ۲۰ﮐﺷور ﺗوﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺗﻪ و در ﺣﺎﻝ ﺗوﺳﻌﻪ  ،در روزﻫﺎی ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﻪ و ﺟﻣﻌﻪی اﻳن ﻫﻔﺗﻪ ،درﺧواﺳت

ﮐﻧد ﮐﻪ ﺳﻳﺳﺗم ﺟﺎری ﻣﻌﻳﺎر ﻣﺑﺎدﻻت ارزﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻧﻳﺎدی اﺻﻼح ﺷود؛ ﻧﻘش دﻻر ﮐﻣﺗر ﮔردد و ﻳﮏ

ﺳﻳﺳﺗم اﺳﺗﺎﻧدارد ارز طﻼی ﺗﻌدﻳﻝ ﺷدﻩ ﭘذﻳرﻓﺗﻪ ﺷود.

وﻟﯽ ﺟﻧﮓ ارزﻫﺎ اﺑﻌﺎدی ﺑس ﭘﻳﭼﻳدﻩ ﺗر و ﻓراﺗر از ﻣوارد ﻳﺎد ﺷدﻩ در ﺑﺎﻻ دارد .در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺗﻪ ﺷد ﮐﻪ

ﻧرخ ﺑﻬرﻩی ﺧزاﻧﻪداری آﻣرﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﺻﻔر درﺻد ﮐﺎﻫش ﻳﺎﻓت .وﻟﯽ ،ﻫﻣﭼﻧﺎن ﺑﺣران اداﻣﻪ ﻳﺎﻓت .ﺑﺧﺷﯽ از
ﺳرﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑ اری ﮐﺳب ﺳود ﺑﺎﻻﺗر ﺑﻪ ﻋرﺻﻪ ﻫﺎی ﺳودآور ﺑﻪ ﺧﺎرج از آﻣرﻳﮑﺎ ﺻﺎدر ﺷدﻧد .ﺑرزﻳﻝ

ﻣﺷﺎﺑﻪ ﭼﻳن و ﻫﻧدوﺳﺗﺎن ،از ﮐﺷورﻫﺎی در ﺣﺎﻝ ﺗوﺳﻌﻪ ،رﺷد ﺑﺎﻻﺋﯽ ار ﺗﺟرﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻳن ﺳﺎﻟﻬﺎی
 ،۲۰۰۷ -۲۰۰۹ﻣﺑﻠﻎ ۱۰۵ﺑﻳﻠﻳون دﻻر ارز در ﺟﺳﺗﺟوی ﺑﻬرﻩی ﺑﺎﻻ ﺑرای ﺧرﻳد »اوراق ﺑﻬﺎدار«Bond ،

ﺑﻪ ﺑرزﻳﻝ ﺳ ارزﻳر ﺷدﻩاﺳت .ﺑراﺑر ﺑﺎ ﺑرآوردﻫﺎی اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن ﺑورژواﺋﯽ ،اﻣﺳﺎﻝ ﺣﺟم ﺻدور ﺳرﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ

ﺑرزﻳﻝ در ردﻳف ﺳوم ﺑﻌد از ﭼﻳن و ﻫﻧدوﺳﺗﺎن ﺧواﻫد ﮔردﻳد .اﻓزاﻳش ﺑدﻫﯽ دوﻟت ﺑرزﻳﻝ ،اﺟرای ﺳﻳﺎﺳت

ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺧت از ﻳﮏ طرف ،و ﺑﻬرﻩی ﺑﺎﻧﮑﯽ دورﻗﻣﯽ ازﺳوی دﻳﮕر ،ﮐﻧش ﺳوداﮔری از ﻧوع » Carry
 «Tradeار ﺑوﺟود آوردﻩ اﺳت .ﺗﺣت ﺷراﺋط ﺟﻧﮓ ارزﻫﺎ ،ﺧرﻳد داراﺋﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﺎ ارزﻫﺎی

ارزاﻧﺗر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ در اروﭘﺎ ،ژاﭘن و آﻣرﻳﮑﺎ ﻋﻣﻝ ﮐردﻩ و ﺷراﺋط ﮐﺳب ﺳودﻫﺎی
ﺑﺎﻻﺗر ار ﺑﻪ طﺑﻘﻪی ﮐﺎرﮔر ﺑرزﻳﻝ ﺗﺣﻣﻳﻝ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮔذﺷﺗﻪ از اﻳن ،ﺑرای ﺟﻠوﮔﻳری از ﮐﺎﻫش ﻧرخ ﺳود

ﺳرﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﺑوﻣﯽ و ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺳطﺢ ﻣﻌﻳﺷت طﺑﻘﻪی ﮐﺎرﮔر ﺑرزﻳﻝ ار اﻟزام آور ﺧواﻫد ﮐرد.
ﺣﺗﯽ ﻗﺑﻝ از اﻳﻧﮑﻪ ﺧﺎﻧم »دﻳﻠﻣﺎ روﺳف ،«Dilma Rouseff،رﺋﻳس ﺟﻣﻬور ﻣﻧﺗﺧب ﺑرزﻳﻝ ،در ﺗﺎرﻳﺦ ا
ژاﻧوﻳﻪ  ،۲۰۱۱رﺳﻣﺎ وظﺎﻳف رﻳﺎﺳت ﺟﻣﻬوری ار ﺑﻪ ﻋﻬدﻩ ﮔﻳرﻧد ،طﺑﻘﺎت ﺑورژوازی ﺑرزﻳﻝ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ

ﭘﺎﻓﺷﺎری از وی اﺟرای ﺳﻳﺎﺳت ﻫﺎی رﻳﺎﺿت اﻗﺗﺻﺎدی و ﮐﺎﻫش ﻣﺎﻟﻳﺎت ﺑر ﺷرﮐت ﻫﺎ ار ﺧواﺳﺗﺎر
ﺷدﻩاﻧد.

 -۳ﺟﻧﮓ ارزﻫﺎ و ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ﭼﻳن
ﺗﻐﻳﻳر ﺳﻳﺎﺳت آﻣرﻳﮑﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﭼﻳن در اواﺧر دﻫﻪی ﻫﻔﺗﺎد ﻣﻳﻼدی و ﺳ ارزﻳر ﺷدن ﺳرﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ اﻳن

ﮐﺷور ،ﻧﻪ ﻣﺣﺻوﻝ زرﻧﮕﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻳﺎزﻫﺎی اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﻳﻪ از دو ﺳو ﺑود .ﺳرﻣﺎﻳﻪداری »ﻋﻣﻠﮕ ار ﻳﺎ
ﭘراﮔﻣﺎﺗﻳﺳت« اﺳت .رﺷد ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ﭼﻳن ﻣﯽ رﻓت ﻧﻪ اﻓق ﻓراﺧﯽ ﺑرای رﺷد ﭘﻳوﺳﺗﻪی ﻓراﻳﻧد ﺳرﻣﺎﻳﻪداری
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻧﮕﻧﺎﻫﺎی ﺟدﻳدی ﺑر ﻓراﻳﻧد ﺑﺣران ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ﺧﻠق ﮐﻧد .ﻫﻣزﻣﺎن ،رﺷد ﭼﻳن رﺷد ﺗﮑوﻳن

زاﻳش ﺑﺣران آﻣرﻳﮑﺎ و ﺟﻬﺎن ﺑود .ﭼﻳن ﮐﺎﻻی ارزان ﺑﻪ آﻣرﻳﮑﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐرد .آﻣرﻳﮑﺎ ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر اوراق
ﺑﻬﺎدار ﺧزاﻧﻪداری وﺳﻳﻠﻪی ﺗداوم اﻳن ﻓراﻳﻧد ار ﻓراﻫم ﻣﯽ ﮐرد .ﺑر زﻣﻳﻧﻪی اﻳن ﻓراﻳﻧد ،ﮐوﻩ دﻻرﻫﺎ وارد ﺑﺎزار

ﺳوداﮔری و ﻗﻣﺎرﺑﺎزی ﻣﯽ ﺷد ووو .وﻟﯽ اﻳن ﻓراﻳﻧد طوﻓﺎن از از ﭼﺷم ﻫ ازران اﻗﺗﺻﺎددان و ﭘرﻓﺳورﻫﺎی
ﺑورژوازی ﭘﻧﻬﺎن ﻣﺎﻧدﻧد .ﻣﺎرﮐس ﻣﯽ ﮔوﻳد :ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ﺗﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑروز ﺑﺣران ﺑﻪ ﺻراﻓت ﺑررﺳﯽ ﻓراﻳﻧد
ﺗوﻟﻳد ﻣﯽ اﻓﺗد)ﮔروﻧدرﻳﺳﻪ( .اﻣروز ،ﻓراﻳﻧد ﺗﺎرﻳﺦ طﻌم ﺗﻠﺦ ﻧﺗﻳﺟﻪی ﮐوﺗﻪﺑﻳﻧﯽ و ﺷﺗﺎب زدﮔﯽ ﺑورژوازی ار ﺑﻪ

او ﻣﯽ ﭼﺷﺎﻧد .از دﻳد ﺑورژوازی ،ﺗﺳﺧﻳر ﺑﺎزار ﭼﻳن و ﺳﭘس ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷوروی ﺳﺎﺑق ،رﺷد ﺑﯽ ﻣﻬﺎر و ﺑﯽ
ﭘﺎﻳﺎن ﺳرﻣﺎﻳﻪ داری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻌﺑﻳر و ﺗﻔﺳﻳر ﺷد .ﺑرﺧﻼف ﻣﺗﻔﮑران و اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن ﺑورژواﺋﯽ ،ﻣﺎرﮐس در

ﺗﻣﺎم دوران ﺣﻳﺎت ﺑﻠوﻏش رﺷد ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ار ﺑﺎ آﻳﻧدﻩ ﻧﮕری اﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﻣﯽ ﮐرد .از ﻣﻧظر ﻣﺎرﮐس ،رﺷد

ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ﻫﻣزادش ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻳن راﺑطﻪی ﺗوﻟﻳدی ار در ﺑطﻧش ﺗﮑوﻳن و ﺗﻘوﻳت ﻣﯽ ﮐرد .ﺑﺎ ﻧﮕرش

ﻣﺎرﮐﺳﯽ ،ﻣﺎ دﻳدﻳم ﮐﻪ ﺣﺗﯽ ،در ﻫﻣﺎن ﻧﻳﻣﻪی اوﻝ ﻗرن ﺑﻳﺳﺗم ،ﺗﻧﮕﻧﺎﻫﺎی ﺟدی ﺳر راﻩ ﻓراﻳﻧد ﺗوﻟﻳد ارزش

اﺿﺎﻓﯽ ﻳﺎ اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﻳﻪ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .و ﺳرﻣﺎﻳﻪ ﻧﺟﺎﺗش ار ﻧﻪ در ﺗﮑرار ﮐﻧشﻫﺎی ﮐﻼﺳﻳﮏ ﺑروﻧرﻓت از

ﺑﺣران ،ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺎرﺑرد ﻫوﻟﻧﺎک آﺗش ،ﺧون ،وﻳراﻧﯽ ﮔﺳﺗردﻩ و ﮐﺷﺗﺎر دﻩ ﻫﺎ ﻣﻳﻠﻳون ﮐﺎرﮔر و ﭼﻧدﻳن ﺑراﺑر
زﺧﻣﯽ ﻧﺎﮔزﻳر دﻳد .ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯽ ﺷود ﮐﻪ رﺷد ﭼﻳن ﻣوﺗور روﻧق و رﺷد ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑودﻩاﺳت .اﻳن

ﻧﻳﻣﯽ ازﺣﻘﻳﻘت اﺳت .اﻣﺎ ﻧﻳﻣﻪی دوم .رﺷد ﭼﻳن ﻫﻣزﻣﺎن زﻣﻳﻧﻪﺳﺎز ﺗﮑوﻳن رﺷد ﻓراﻳﻧد ﺑﺣران ﺳﺎﺧﺗﺎری
ﺳرﻣﺎﻳﻪ ﺑود) .(۱۵ﻓراﻳﻧد رﺷد ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ﭼﻳن ،ﺣداﻗﻝ ﺳﻳﺻد ﻣﻳﻠﻳون ﮐﺎرﮔر ﺟوان ﺧﻠق ﮐردﻩاﺳت .ﻣﺷﺎﺑﻪ
ﻓراﻳﻧد ﮐﺎرﮔری ﺷدن دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺳﻠب ﻣﺎﻟﮑﻳت ﺷدﻩ در روﻧد اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و رﺷد ﺳرﻣﺎﻳﻪداری اﻳران،

ﺑﺧش طﺑﻘﻪی ﮐﺎرﮔر ﺟوان ﭼﻳن دارد ﺧﺻﺎﺋﻝ روﺳﺗﺎﺋﯽ ار از ﺧود ﻣﯽ ﺗﮑﺎﻧد .اﻋﺗﺻﺎب ﻫﺎی ﮔﺳﺗردﻩی

ﺳﺎﻝ ﻫﺎی  ۲۰۰۹و  ،۲۰۱۰ﻫرﮔز ﺑﻪ ﺻﻧﺎﻳﻊ ﻣﺎﺷﻳن ﺳﺎزی و اﮐﺗروﻧﻳﮏ ژاﭘن ﻣﺣدود ﻧﺑودﻩاﺳت .ﺑﺎ وﺟود
ﺳﺎﻧﺳور اﺧﺑﺎر از ﺳوی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔروﻫﯽ طﺑﻘﺎت ﺳرﻣﺎﻳﻪدار ﭼﻳن و ﺟﻬﺎن داﻣﻧﻪی اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺑﺧش
ﻫﺎی دﻳﮕر و از ﺟﻣﻠﻪ ﺗوﻟﻳدات ﭘوﺷﺎک ﮐﺷﻳدﻩ ﺷدﻧد .اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔری ﻧﺷﺎﻧﻪﻫﺎی آﻏﺎزﻳن ﺑﻳداری و

روﻳﺎروﺋﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﭼﻳن ار ﺗﺟﻠﯽ داد .اﺗﺣﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺳرﻣﺎﻳﻪﺳﺎﻻر ﺑﻪ ﭼﺎﻟش ﮔرﻓﺗﻪﺷدﻧد ،و در ﻣﻘﺎﺑﻝ

ﮐﺎرﮔران ﮐﻣﻳﺗﻪﻫﺎی از ﭘﺎﺋﻳن ار ﺳﺎﻣﺎندادﻧد .اﻋﻼم اﻓزاﻳش دﺳﺗﻣزد ﮐﺎرﮔران ﺗﺎ  ٪۳۰از طرف دوﻟت ﭼﻳن،

ﺗﺎﺋﻳد ﺗﮑﺎن ﺑدوی ﻏوﻝ طﺑﻘﻪی ﮐﺎرﮔر ﭼﻳن ﺑود .ﻫﻣﭼون ﻧدﺑﻪی ﺷﺎﻩ ﮐﻪ ﺻدای اﻧﻘﻼب ار ﺷﻧﻳد.

ﻧﺧﺳتوزﻳر ﭼﻳن ﺻدای ﮐﺎرﮔران ار ﺷﻧﻳد .ﮐﻧش اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت و دﺳﺗﺎوردﻫﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺎرﮔران ﺑﻪ ﺷراﺋط
ﺑﻬرﻩﮐﺷﯽ ﻟطﻣﻪ وارد ﮐردﻩ ،و ﻧرخ ﺳود ﭘﺎﺋﻳن ﺳرﻣﺎﻳﻪداران ار ﭘﺎﺋﻳن ﺗر آوردﻩاﺳت)۰(۱۶

ﻋدﻩای از ﺳرﻣﺎﻳﻪدارن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ار ﺑﻪ ﻣﻧﺎطق درون و ﻋﻘب اﻓﺗﺎدﻩ ،ﺑﺎ دﺳﺗﻣزدﻫﺎی ﭘﺎﺋﻳن ﺗر -ﺑﻪ

ﻧﺳﺑت ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوﺑﯽ و ﺳﺎﺣﻠﯽ -ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐردﻩ اﻧد .ﺑﺧﺷﯽ دﻳﮕر ﺳرﻣﺎﻳﻪ ار ﺑﻪ ﺳﻣت ﺣوزﻩی ﺳودآورﺗر

ﺻﻧﻌت ﻣﺳﮑن ﮔﺳﻳﻝ ﮐردﻩاﻧد -آﻓرﻳﻧش زﻣﻳﻧﻪﻫﺎی ﺗرﮐﻳدن ﺣﺑﺎب ﺻﻧﻌت ﻣﺳﮑن در آﻳﻧدﻩ .ﺗﺎﮐﻧون،

طﺑﻘﻪی ﺳرﻣﺎﻳﻪدار آﻣرﻳﮑﺎ ﺗواﻧﺳﺗﻪاﺳت ﮔﻔﺗﻣﺎن آرﻣﺎن ﮐﻣوﻧﻳﺳم ﻳﺎ ﺳوﺳﻳﺎﻟﻳﺳم ار ﮐﺎﻣﻼ از ﺻﺣﻧﻪی ﮔﻔت و
ﮔوی ارﺗﺑﺎطﺎت ﺟﻣﻌﯽ طﺑﻘﻪی ﮐﺎرﮔر آﻣرﻳﮑﺎ ﻣﺣو ﮐﻧد .ﺑرﻋﮑس ،ﺑﻧﺎ ﺑر رﻳﺷﻪ داﺷﺗن آرﻣﺎن ﺳوﺳﻳﺎﻟﻳﺳم در

ﭼﻳن ،طﺑﻘﻪی ﺳرﻣﺎﻳﻪدار ﺑﺎ ﺗﮑﻳﻪ ﺑر ﺳوﺳﻳﺎﻟﻳﺳم ﺑﺎزار ،ﺑﻪ طﺑﻘﻪی ﮐﺎرﮔر اﻓق ﺗﺣﻘق ﺳوﺳﻳﺎﻟﻳﺳم ار ﺟﻬت
دادﻩ اﺳت .طﺑﻘﻪی ﺳرﻣﺎﻳﻪدار ﭼﻳن ،ﺑﻪ ﻫزﻳﻧﻪی اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷدﻳد طﺑﻘﻪی ﮐﺎرﮔر اﻳن ﮐﺷور ۲ /۳ ،ﺗرﻳﻠﻳون

دﻻر ارز ذﺧﻳرﻩ ﮐردﻩاﺳت .اﻳن ﺣﺟم ﻋظﻳم ارز ﻗﺎدر اﺳت در ﺟﻧﮓ ارزﻫﺎ ﺑﻪ اﻗﺗﺻﺎد ﺑﺣراﻧزدﻩی آﻣرﻳﮑﺎ

ﻟطﻣﺎت ﻣرگ ﺑﺎری وارد ﮐﻧد .وﻟﯽ اﻳن اﺳﻠﺣﻪای اﺳت ﮐﻪ ﺧود ﭼﻳن ﻧﻳز از آن ﻣﺻون ﻧﻳﺳت .ﻣوﻗﻌﻳت
اﻗﺗﺻﺎدی آﻣرﻳﮑﺎ و ﭼﻳن در ﺟﻧﮓ ارز ﻫﺎ ﺷﺑﺎﻫت ﺑﻪ ﺳﻧﺎرﻳوی دو ﻓردی ار ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ،ﮐﻪ ﻫر ﻳﮏ

طﭘﺎﻧﭼﻪای روی ﺷﻘﻳﻪی دﻳﮕری ﮔذاﺷﺗﻪ اﺳت .آﻣرﻳﮑﺎ از ﺗﮑﺎن دادن ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ﭼﻳن در اﻣﺎن ﻧﺧواﻫد
ﺑود.

در طوﻝ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﮔذﺷﺗﻪ ،ﺳرﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ دﺳت ﻳﺎزﻳدن ﺑﻪ اﺑزارﻫﺎی ﮐﻼﺳﻳﮏ از ﭼﻧﺑرﻩی ﺑﺣران ﺧﻼص

ﻧﺷدﻩ اﺳت .درﻫم طﻧﻳدن ﺳرﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻫﻣدﻳﮕر ،از ﻳﮏ ﺳو ،و وﺟود زرادﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺳﻠﻳﺣﺎت

اﺗﻣﯽ ،ﻣوﺿوﻋﻳت ﮐﺎرﺑرد دﮔرﺑﺎر ﺗﺳﻠﻳﺣﺎت ﮐﻼﺳﻳﮏ در دو ﺟﻧﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اوﻝ و دوم ار در ﺟواب دادن
ﺑﻪ ﺑﺣران ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺳرﻣﺎﻳﻪ ﺑﯽ رﺑط ﮐردﻩ اﺳت .ﻫﻳﭻ ﺗﺿﻣﻳﻧﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﻪ ﺟﻧﮓ ﮐﻼﺳﻳﮏ وﺣﺷﺗﻧﺗﺎک

ﺑﻪ ﺟﻧﮓ ﻣرﮔﺑﺎر اﺗﻣﯽ ﮐﺷﻳدﻩ ﻧﺷود .آﻳﺎ ﺳرﻣﺎﻳﻪ در ﻫﻳﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ اش ،ﺑﺎ درس آﻣوزی از ﺗﺟرﺑﻪی
ﭘﺎﺷﻧﻪﻫﺎی آﻫﻧﻳن ﻓﺎﺷﻳﺳم و ﺑرﺑرﻳت ﺟﻧﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﺷرﻳت و ﺗﻣدن ار ﻧﺟﺎت ﺧواﻫد داد؟
ﻣراد ﻋظﻳﻣﯽ

۲۰۱۰/۱۱/۰۸

ﺗوﺿﻳﺣﺎت و ﭼﺷﻣﻪ

 -۱مطلب جاری چھارم بخش بحران سرمايهداری را شامل می شود.

 -۲در ﺳﺎﻝ ۱۹۷۱ﺿﻌف دﻻر آﺷﮑﺎر ﮔردﻳد .اﮔر از ﻓردای ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻧﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ارزش دﻻر ﺑﻪ
ﭘﺷﺗواﻧﻪی ﻗدرت ﺑﻼﻣﻧﺎزع اﻗﺗﺻﺎدی آﻣرﻳﮑﺎ ﺑﻪ طﻼ ﭘﻳوﻧد ﺷدﻩ ﺑود ،ﺑﺣران دﻻر ﻧﺷﺎﻧﮕر اﻳن واﻗﻌﻳت ﺑود ﮐﻪ
آﻣرﻳﮑﺎ ذﺧﺎﻳر طﻼی ﮐﺎﻓﯽ ،ﻣﻌﺎدﻝ ارزش اﺳﻣﯽ دﻻر ﮐﺎﻏذی ،ﻧداﺷت؟ ﺑﻧﺎﺑراﻳن ،اﻋﻼم ﺧروج ﺑراﺑری دﻻر
ﮐﺎﻏذی ﺑﺎ طﻼ ،ﺣﺎﮐﯽ از اﻳن ﺑود ﮐﻪ آﻣرﻳﮑﺎ ﺑﺎ ﮐﺳری ﻣوازﻧﻪ ﭘرداﺧت واردات و ﺻﺎدرات ﻣواﺟﻪ ﮔردﻳدﻩ

ﺑود .واردات آﻣرﻳﮑﺎ ﺑر ﺻﺎدراتاش ﭘﻳﺷﯽ ﮔرﻓﺗﻪ ﺑود .ﺧرج آﻣرﻳﮑﺎ ﺑﻳشﺗر از دﺧﻝاش ﺷدﻩ ﺑود.
ﺳرﻣﺎﻳﻪداری آﻣرﻳﮑﺎ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣطﻠوب ﺗوﻟﻳد ﻧﻣﯽﮐرد ،ﻳﺎ اﻧﺑﺎﺷت دﻝﺧواﻩ ﺗﺣﻘق ﻧﻣﯽﻳﺎﻓت.

ﺳﻔر ﭘﻧﻬﺎﻧﯽ ﻫﻧری ﮐﻳﺳﻧﺟر ،ﻣﺷﺎور ﻣﺧﺻوص رﺋﻳس ﺟﻣﻬور آﻣرﻳﮑﺎ ،در ﻧﻬم ﺟوﻻی  ،۱۹۷۱ﺑﻪ ﭼﻳن

و ﻓراﻫم ﮐردن زﻣﻳﻧﻪی دﻳدار رﺋﻳس ﺟﻣﻬور وﻗت آﻣرﻳﮑﺎ» ،رﻳﭼﺎرد ﻧﻳﮑﺳون« ،Richard Nixon ،ﺑﻪ ﭼﻳن

در ﺳﺎﻝ آﻳﻧدﻩ ،از ﺿرورت ﭘﺎﻳﻪای ﮔﻳر و ﮔرﻓﺗﺎریﻫﺎی اﻗﺗﺻﺎدی آﻣرﻳﮑﺎ ﺳرﭼﺷﻣﻪ ﻣﯽﮔرﻓت .در ُﺑﻌد
ﺳﻳﺎﺳﯽ ،ﻧزدﻳﮑﯽ آﻣرﻳﮑﺎ و ﭼﻳن ،ﮐﻪ ﺗﺎ دﻳروز دﺷﻣن آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﻳر ﻫﻣدﻳﮕر ﺑودﻧد ،در ﺳﻳﺎﺳتﻫﺎی ﺟﻧﮓ
ﺳرد ﺑﻪ ﺳود ﻫر دو ﮐﺷور و ﺑﻪ زﻳﺎن روﺳﻳﻪی ﺷوروی ﻋﻣﻝ ﻣﯽﮐرد .وﻟﯽ ﺳﻳﺎﺳت ﻣﻌروف ﺑﻪ »ﭘﻳﻧﮏ
ﭘﻧﮏ« ﺑﻳن آﻣرﻳﮑﺎ و ﭼﻳن ﻗرار ﻧﺑود در ﺣﺻﺎر ﺗواﻓﻘﺎت ﺳﻳﺎﺳﯽ ﻣﺣدود ﺑﻣﺎﻧد .ﺑﻠﮑﻪ ﻫدف ﻏﺎﻳﯽ اﻳن

ﻧزدﻳﮑﯽ ﻣﯽرﻓت ﺗﺎ ﺗرﺟﻣﺎن دﮔرﮔوﻧﯽ ﻋظﻳم اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای ﻫر دو ﮐﺷور ﮔردد .آﻣرﻳﮑﺎ ﺳرﻣﺎﻳﻪ داﺷت،

وﻟﯽ ﺳرﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻝ اﻧﺑﺎﺷت ﻣواﺟﻪ ﺷدﻩ ﺑود .ﭼﻳن ﮐﺷوری ُﭘر ﺟﻣﻌﻳت ،ﻋﻣﻳﻘﺎ ﮐﺷﺎورزی ،ﺑس ﻋﻘب
ﻣﺎﻧدﻩ و ﺑﺎ ﺣﺟم اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﻳﻪی ﺑﺳﻳﺎر ﻧﺎزﻝ ،ظرﻓﻳت ﺑﺎﻟﻘوﻩی ﮐﻼن ﺑرای ﺗوﺳﻌﻪ داﺷت ،وﻟﯽ ﺳرﻣﺎﻳﻪ

ﻧداﺷت .آﻣرﻳﮑﺎی ﻣﺳﺗﺎﺻﻝ ﭼﻳن ار ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﯽﮐرد .ﭼﻳن ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﻩ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﯽﺷد ،ﺗﺎ از ﻳﮏ طرف
آﻣرﻳﮑﺎ ار ﺑﻪ ﻧﻳروی ارزاناش واﺑﺳﺗﻪ ﮐﻧد و از ﺳوی دﻳﮕر ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﻪی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﺎدی ﺳوﺳﻳﺎﻟﻳﺳم

ار ﻓراﻫم ﮐﻧد .رﻩﮔﺷﺎﻳﯽ ﺳرﻣﺎﻳﻪداری آﻣرﻳﮑﺎ در ﺑطناش ﻣﺷﮑﻝ اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﻳﻪ ﻣﯽآﻓرﻳد .ﺑرونرﻓت از
ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﭼﻳن ،ﺟرﺛوﻣﻪی ﺑﺣران ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ﻓردا ار در ﭼﻳن ﻧطﻔﻪ ﻣﯽﺑﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﻳن ،ﻓﺎرغ از ﺑدﻩ

ﺑﺳﺗﺎنﻫﺎی ﺳﻳﺎﺳﯽ ،ﻫر دو ﮐﺷور از دو ﺟﻬت ﻣﺧﺗﻠف ،ﻳﮑﯽ ﺳرﻣﺎﻳﻪ داﺷت ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻝ ﺗﺣﻘق

اﻧﺑﺎﺷت ﻣواﺟﻪ ﺑود ،آن دﮔر ﻓﺎﻗد ﺳرﻣﺎﻳﻪ ﺑرای رﺷد ﻓراﻳﻧد اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﻳﻪ ﺑود .اﻣﺎ ﺗﺣﻘق اﻳن اﻫداف دو
ﺳوﻳﻪ و ﻣﺗﺿﺎد ،ﻣﺳﺗﻠزم اﻧﺟﺎم رﻓرمﻫﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﻳﺎﺳﯽ ﻫم در ﭼﻳن و ﻫم در آﻣرﻳﮑﺎ ﺑود .ﭼﻳن ﻧﻣﯽ-
ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﻗﺎﻟب ﺳﻳﺎﺳﯽ ﻣوﺟود ﭘﺎی در راﻩ ﺗوﺳﻌﻪی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷﺗﺎبآور ﺑﮕذارد .ﭘس ﭼﻳن ﻗﺑﺎی

ﻣﺑﺎرزﻩﺟوﺋﯽ ﻋﻠﻳﻪ اﻣﭘرﻳﺎﻟﻳﺳم ﺗﺟﺎوزﮔر -ﺑﻪ اﺻطﻼح ﺑﺑر ﮐﺎﻏذی و ﻧﻪ ﺳرﻣﺎﻳﻪداری -آﻣرﻳﮑﺎ ار از ﺗن ﺑﻪ

در ﻣﯽﮐرد و دور ﻣﯽاﻧداﺧت .ﭼﻳن ﺑﺎ ﺑرﭼﻳدن ﻣزارع ﮐﺷﺎورزی دﺳﺗﻪ ﺟﻣﻌﯽ ،ﺷراﻳط ﻣﻬﺎﺟرت ﺻدﻫﺎ
ﻣﻳﻠﻳون دﻫﻘﺎن از زﻣﻳن ﮐﻧدﻩ ﺷدﻩ ار ﺑﻪ ﺳوی ﺣوزﻩﻫﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻓراﻫم ﻣﯽﮐرد.

ﺟﺎﻧب آﻣرﻳﮑﺎ ،در ُﺑﻌد اﻗﺗﺻﺎدی ،ﭘروﻧدﻩی دوﻟت رﻓﺎﻩ و دﮐﺗرﻳن اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﻳﻧز ار ﻣﯽﺑﺳت .ﻳﮏ ﺑﺎر
دﻳﮕر ﻟﻳﺑراﻟﻳﺳم اﻗﺗﺻﺎدی  -ﺗﺣت ﻧﺎم ﻧﻳوﻟﻳﺑراﻟﻳﺳم -ﻧﺑش ﻗﺑر ﻣﯽﺷد و در اﻳن ﮔور ﺧﺎﻟﯽ ،دوﻟت رﻓﺎﻩ و
دﮐﺗرﻳن ﮐﻳﻧز ﺧﺎک ﻣﯽﺷدﻧد .ﺳرﻣﺎﻳﻪداری آﻣرﻳﮑﺎ ،در اﻳن ﭼرﺧش ﺟدﻳد ،دوﻟت ار ﻣدﻳر ﺑﯽ ﮐﻔﺎﻳت ﺗﻌرﻳف

ﻣﯽﮐرد و ﺳرﻧوﺷت ﻓراﻳﻧد ﺗوﻟﻳد ار در اﺧﺗﻳﺎر ﻣﮑﺎﻧﻳزم ﺑﺎزار ،ﻳﺎ دﺳت ﻏﻳب آدام اﺳﻣﻳت ،ﻣﯽﮔذاﺷت .در

ﺳطﺢ روﺑﻧﺎﻳﯽ ،ﺳرﻣﺎﻳﻪداری آﻣرﻳﮑﺎ از ﻟﻳﺑراﻟﻳﺳم ﺳﻳﺎﺳﯽ »ﺟﻳﻣﯽ ﮐﺎرﺗر« ،Jimmy Carter ،ﺑﻪ ﺳﻣت

راﺳت ﻣﯽﭼرﺧﻳد .ﺗﺑﻠﻳﻎ ﺧراﻓﺎت اﻳدﺋوﻟوژی ﻣذﻫب دﻳواﻧﻪوار ﺷدت ﻣﯽﮔرﻓت :ارزشﻫﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻋﻠﻣﯽ،
ﻓﻠﺳﻔﯽ ،ﻓرﻫﻧﮕﯽ و ﻫﻧری ﻣورد ﺗﺟدﻳد ﻧظر ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد .ﻫﻧر ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺟزﻳﯽ از ﺗﻼش اﻧﺳﺎن در ﻧﻘد

و ﻧﻔﯽ ﺷراﻳط ﻏﻳراﻧﺳﺎﻧﯽ رواﺑط ﺳرﻣﺎﻳﻪداری از ﻣﺣﺗوا ﺗﻬﯽ ﻣﯽﺷد .اﺟﺗﻣﺎع ﻧﻔﯽ ﻣﯽﺷد و اﻧﺳﺎن ﻫمﭼون

دد ﻣﻧﻔرد ﺗﻌرﻳف ﻣﯽﺷد ،ﮐﻪ ﺑرای زﻧدﻩ ﻣﺎﻧدن ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺑﻪ ﺧود ﺗﮑﻳﻪ ﻣﯽﮐرد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد در ﺑﺎزار ﮐﺎﻻ،

ﻫمﭼون ﮐﺎﻻﻳﯽ ﺧود ار ﺑﻔروﺷد .اﻳن ﭼﻧﻳن روﻳﮑردی ،ﺳﻘوط ﻫر ﭼﻪ ﺑﻳشﺗر اﻧﺳﺎن »ﺑﻳﮕﺎﻧﻪ از ﺧود« ار

در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ﻣﺑﻧﺎی ﺗﺋورﻳﮏ ﻣﯽداد .و ﻣﻬﻧدﺳﺎن ﻓﮑری ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ،اﻳن دوران ار ﻋﺻر
ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻧظم ﻧوﻳن ﺟﻬﺎن و ﻣرگ ﻣﺎرﮐس ﻣﯽﻧﺎﻣﻳدﻧد.

ﮐﺎر ارزان ﻳﺎ ﮐﺎرﮔر ﺑﯽ ﺣﻘوق
ﻧﻳﺎز ﺳرﻣﺎﻳﻪداری آﻣرﻳﮑﺎ ﺑرای ﺻدور ﺳرﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﭼﻳن و ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ وﻟﻊ ﭼﻳن ﺑرای ﺟذب ﺳرﻣﺎﻳﻪی آﻣرﻳﮑﺎ ،ﺑﻪ

ﺗﺣﻘق ﺷراﻳط ﻣﻌﻳن دوﺟﺎﻧﺑﻪ ﻧﻳﺎز داﺷت .ﺳرﻣﺎﻳﻪداری آﻣرﻳﮑﺎ از ﺗﻧﮕﻧﺎی ﺗوﻟﻳد ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻳﺎ اﻧﺑﺎﺷت
ﺳرﻣﺎﻳﻪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑرد؛ ﺻدور ﺳرﻣﺎﻳﻪ ﻗرار ﺑود رﻩﮔﺷﺎی اﻳن ﻣﻌﺿﻝ ﮔردد .ﭼﻳن ﺷراﻳط ﺗﺣﻘق ﺳودآوری
ﺳرﻣﺎﻳﻪﮔذاری آﻣرﻳﮑﺎ ،ﻳﻌﻧﯽ ﮐﺎر ارزان ،ار ﻓراﻫم ﻣﯽﮐرد .اﻣﺎ ﺗﺎﻣﻳن ﺷراﻳط ﮐﺎر ارزان ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻣﻳت ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﺗﺷﮑﻝ ﮐﺎرﮔری ﻣﻧﺎﻓﺎت داﺷت .ﺑﻪ اﻳن دﻟﻳﻝ ،رﻓرم ﺳﻳﺎﺳﯽ ﭼﻳن ﻫﻣﺎن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﭘﻳﺷﻳن دﻳﮑﺗﺎﺗوری
ﺳرﻣﺎﻳﻪداری دوﻟﺗﯽ ار ﺣﻔظ ﻣﯽﮐرد .ﺗﻧﻬﺎ ﺟﻧﺎﺣﯽ از ﺣزب  -ﺑدون اﺟرای رﻓرمﻫﺎی دﻣوﮐرﺗﻳﮏ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﮐﺎرﮔران -ﺷراﻳط ﮐﺎر ارزان ﻳﺎ زﻣﻳﻧﻪی رﺷد ﻓراﻳﻧد ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن ار ﻓراﻫم ﻣﯽﮐرد .در آن ﺳو ،آﻣرﻳﮑﺎ
ﮐﺎرﮔر ارزان ﻧداﺷت .دﺳﺗﻣزد ﻣﺗوﺳط ﮐﺎرﮔر آﻣرﻳﮑﺎﻳﯽ ،ﻳﺎ ﻗﻳﻣت ﺧرﻳد ﻧﻳروی ﮐﺎرش ،ﺑﺳﻳﺎر ﺑﺎﻻﺗر از ﭼﻳن

ﺑود .ﺑﻧﺎ ﺑر ﺗوازن ﻣوﺟود ﺑﻳن ﮐﺎر و ﺳرﻣﺎﻳﻪ ،طﺑﻘﻪی ﺳرﻣﺎﻳﻪدار آﻣرﻳﮑﺎ ﻗﺎدر ﻧﺑود آن ﭼﻧﺎن ﻳورﺷﯽ ﺑﻪ

ﺳطﺢ ﻋﻣوﻣﯽ دﺳﺗﻣزد طﺑﻘﻪی ﮐﺎرﮔر آﻣرﻳﮑﺎ ﺑﺑرد ،ﮐﻪ ﻧﻌﻣت ﮐﺎر ارزان ﻣﺷﺎﺑﻪ ﭼﻳن ار ﺗﺎﻣﻳن ﮐﻧد .ﺑﻪ اﻳن
دﻟﻳﻝ ،آﻣرﻳﮑﺎ ﻣﺟﺑور ﺑود در ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺎر ارزان ﺳراغ ﭼﻳن ار ﺑﮕﻳرد .اﮔر درب ﮐﺎرﮔر ارزان آﻣرﻳﮑﺎﻳﯽ
ﺑﻪ روی ﺳرﻣﺎﻳﻪداری آﻣرﻳﮑﺎ ﺑﺳﺗﻪ ﺷدﻩ ﺑود ،ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ﭼﻳن اﻳن ﮐﻠﻳد ار در اﺧﺗﻳﺎرش ﻣﯽﮔذاﺷت.

ﺳرﻣﺎﻳﻪداری آﻣرﻳﮑﺎ از راﻩ وارد ﮐردن ﮐﺎﻻی ﻣﺻرﻓﯽ ارزان از ﭼﻳن ،ﻗدرت ﺧرﻳد ﮐﺎرﮔر آﻣرﻳﮑﺎﻳﯽ ار
اﻓزاﻳش ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺧن دﻳﮕر ،ﻫزﻳﻧﻪی زﻧدﮔﯽاش ار ﮐﺎﻫش ﻣﯽداد .ظﺎﻫرا ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺑر وﻓق ﻣراد دو طرف

ﻣﻧﻌﻘد ﻣﯽﺷد .ﭼﻳن ،ﺑﺎ رﻓرمﻫﺎﻳش ،ﺷراﻳط ﮐﺎر ارزان ار ﺑرای ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ﺗﺷﻧﻪی ﮐﺎر ارزان آﻣرﻳﮑﺎ ﻓراﻫم

ﻣﯽﮐرد .در آن ﺳوی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺳرﻣﺎﻳﻪداری آﻣرﻳﮑﺎ ﺷراﻳط ﺻدور ﺳرﻣﺎﻳﻪ ار ﻣﯽآﻓرﻳدُ .ﮔﻝ آﻣد و ﭼﻣن

آراﺳﺗﻪ ﺷد!

 -۳ﻣن ﺑﺧﺎطر اﻫﻣﻳت ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ اﻗﺗﺻﺎدی آﻣرﻳﮑﺎ ﺑﻪ اﻳن ﮐﺷور ﮐﻔﺎﻳت ﮐردم ،وﮔرﻧﻪ ،ﻫﻣﻳن ﮐﻧش در
ﮐﺷورﻫﺎی اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،اﺳﭘﺎﻧﻳﺎ ،ﻳوﻧﺎن ،ﭘرﺗﻘﺎﻝ ،ﺟﻣﻬوری اﻳرﻟﻧد ،اﻳﺳﻠﻧد ووو ﻧﻳز ﺗﺟرﺑﻪ ﺷدﻧد.

 -۴اﺻطﻼح دﻳﮑﺗﺎﺗور ﻧﻪ از ﻣن ،ﺑﻠﮑﻪ از طرف ﻣﻌﺗرﺿﻳن ﺧﺎﻧﻪ ﺧراب ﺷدﻩ ﺑﻪ »ﻫﻧری ام ﭘﻠﺳن«
دادﻩﺷد.

 -۵ﭼﺷﻣﻪ ،ﻣﺻﺎﺣﺑﻪی ﻣﺎﮐس  ،Max Keiserﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﮔر اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﻠوﻳزﻳون »آرﺗﯽ ،«RT ،ﺑرﻧﺎﻣﻪی
اﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﺗﻠوﻳزﻳون روﺳﻳﻪ ،ﺑﺎ » رﺟﯽ ﻣﻳدﻟﺗن « Reggie Middleton،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔر ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺣﻠﻳﻝﮔر واﻝ
اﺳﺗرﻳت.

» -۶ﭼﭘﺎوﻝ ،«Plunder ،اﺛر »دﻧﯽ ﺷﮑﺗر «Danny Schechter ،روﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ،ﻧوﻳﺳﻧدﻩ و ﻣﻧﺗﻘد
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔروﻫﯽ آﻣرﻳﮑﺎ .ﺧواﻧﻧدﻩ اﻟﺗﻔﺎت ﺧواﻫﻧد ﮐرد ﮐﻪ ،اﻋداد  ۹۶ﺗرﻳﻠﻳون و  ۲۲۰ﺗرﻳﻠﻳون ارﻗﺎم

ﻧﺟوﻣﯽ اﻧد .ﮐﻝ ﺗوﻟﻳد ﻧﺎﺧﺎﻟص اﻳران ﺑراﺑر ﺑﺎ  ۷۸۰ﻣﻳﻠﻳﺎرد دﻻر و از آن ﺗرﮐﻳﻪ ﮐﻣﯽ ﺑﻳﺷﺗر از اﻳران و
روﺳﻳﻪ ﺑﺎ ۱۵۰ﻣﻳﻠﻳون ﻧﻔر ﺑراﺑر ﺑﺎ  ۱/۶۸ﺗرﻳﻠﻳون دﻻر اﺳت .دا ارﺋﯽ اﺳﻣﯽ ۲۲۰ﺗرﻳﻠﻳون دﻻری ﭼﻧد ﺑﺎﻧﮏ

آﻣرﻳﮑﺎﺋﯽ ،ﺑﯽ اﻏراق ﻧﻣﺎﻳﺎﻧﮕر ﺳﻠطﻪی ﻣطﻠق ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑر ﻓراﻳﻧد ﺗوﻟﻳد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﭼﺷﻣﻪی
ﻣﻌﺿﻝ ﺑﺣران ﺟﻬﺎن ﺳرﻣﺎﻳﻪداری اﺳت.

ﺣﺗﯽ ﺑﻔرض ﻣﺣﺎﻝ ،اﮔر اﻳن رﻗم ﻧﺟوﻣﯽ ﭘﺷﺗواﻧﻪی واﻗﻌﯽ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،در آﻧﺻورت ﺗﻣﺎم ﻳﺎ ﺑﺧش

ﻏﺎﻟب ﮐﺎرﻣردﻩ ،ﻳﺎ اﻣﻼک ووو در اﺧﺗﻳﺎر ﭼﻧد ﺑﺎﻧﮏ ﻗرار دارد .ﻧوﺷﺗﻪی ﺑﺎﻻ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دﻫد ﮐﻪ در دﻫﻪی
دارن ﺗﻌﻠق داﺷت .در دﻫﻪی  ۱ % ،۲۰۰۰از
ﻧود ﻣﻳﻼدی ۵۰%داراﺋﯽ آﻣرﻳﮑﺎ ﺑﻪ  ۱۰%از ﺳرﻣﺎﻳﻪ ا

ﺳرﻣﺎﻳﻪداران ﻣﺎﻟﮏ  ۷۵%از ﮐﻝ ﺛروت ﻳﺎ ﮐﺎرﻣردﻩی آﻣرﻳﮑﺎ ار در اﺧﺗﻳﺎر دارﻧد)*( .ﺑﺎ اﻳن ﺗﻔﺎوت ﺧﻳرﻩ
ﮐﻧﻧدﻩی ﺗﻘﺳﻳم ﺛروت ،ﻳﮏ اﻗﺗﺻﺎدان ﻟﻳﺑراﻝ)**( در اﺛر ﺑﺎﻻ آراﻳش طﺑﻘﺎﺗﯽ در آﻣرﻳﮑﺎ ار ﭼﻧﻳن ﺗﺷﺑﻳﻪ ﻣﯽ
ﮐﻧد :در ﻳﮏ طرف -ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣردم -ﺑدﻫﮑﺎراﻧﻧد و در ﺳوی دﻳﮕر ﻳﮏ اﻗﻠﻳت ﺑﺳﻳﺎر ﻧﺎزﻝ ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر.

)*( ﻣﺎرﮐس ﺛروت ﻳﺎ داراﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ار ﻣﻌﺎدﻝ زﻣﺎن آزاد اﻧﺳﺎن ﻫﺎ -ﻣﻌﺎدﻝ واژﻩی ﺑورژوازی »درآﻣد ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧدﻩ ﺑﻌد ازﺧرج ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ -«Disposable Income ،ﺗﻌرﻳف ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻪ ﺳﺧن دﻳﮕر ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺳﺎن

ﻫﺎ ،ﺑﻌد از ﺻرف زﻣﺎن ﻣﻌﻳﻧﯽ ﺑرای ﺗوﻟﻳد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﻫزﻳﻧﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻓﻌﺎﻟﻳت ﻫﺎی ﺗﻔرﻳﺣﯽ و
ﻫﻧری ووو ﻣﯽ ﺷوﻧد .وﻟﯽ ،اﮐﻧون در ﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ﺑﺳﻳﺎری ﺑﻳﮑﺎر ،ﺧﻳﻠﯽ زﻳر ﺧط ﻓﻘر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد؛ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر طوﻻﻧﯽ اﺳت ووو .ﺑﻧﺎﺑراﻳن ،آن ﺑﺧش از ﮐﺎرﮔراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌد از ﻫزﻳﻧﻪ ﮐردن ﻧﻳﺎزﻫﺎی

ﺿروری ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑراﻳﺷﺎن ﻣﺎزادی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﺧرج ﺗﻔرﻳﺢ و ﻓﻌﺎﻟﻳت ﻫﺎی ﺧﻼﻗﻪ ﻧﻣﺎﻳﻧد درﺻد ﮐﻣﯽ ار
ﺷﺎﻣﻝ ﻣﯽ ﺷوﻧد.

)**( اﮔر ﻟﻳﺑراﻟﻳﺳم در ﻗﺎرﻩی اروﭘﺎ اﺣﺗرام دارد ،در آﻣرﻳﮑﺎ ﺳﺧت آﻣﺎج ﺣﻣﻠﻪی ﺟﻧﺎح راﺳت ﻗرار دارد.

 -۷ﺑﻪ ﭘﺎس ﭼرﺧش ﺣﺎﮐﻣﻳت ﺑوروﮐراﺳﯽ ﺳرﻣﺎﻳﻪداری دوﻟﺗﯽ ﺷوروی ﺳﺎﺑق ﺑﻪ ﺷﻳوﻩی ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ﺑﺎزار

آزاد ،اﻳن ﮐﺷور ﺑﻪ ﻋﺿوﻳت ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ  ۷ﮐﺷور ﻣﻘﺗدر ﭘذﻳرﻓﺗﻪ ﺷد؛ ﻧﻪ اﻳﻧﮑﻪ ،اﻳن ﮐﺷور ﺑﻼواﺳطﻪ ﺑﺎ ﺳﻘوط

ﺷوروی ﺳﺎﺑق ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﺷور ﻣﻘﺗدر ﺗوﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺗﻪ ﻋروج ﮐرد.

 -۸در ﮔذﺷﺗﻪ ﻗدرت ﺑﻼﻣﻧﺎزع اﻗﺗﺻﺎدی آﻣرﻳﮑﺎ اﻳن ﭼﻧﻳن ﺗﻌﺑﻳر ﻣﯽ ﺷد  :اﮔر آﻣرﻳﮑﺎ ﻋطﺳﻪ ﻣﯽ ﮐرد،
ﮐﺷورﻫﺎی دﻳﮕر ﺗب ﻣﯽ ﮐردﻧد .وﻟﯽ ،اﮐﻧون اﻗﺗﺻﺎد آﻣرﻳﮑﺎ ﻧﻪ دﭼﺎر ﻋطﺳﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣرﺣﻠﻪی ﺗب

ﮔذﺷﺗﻪاﺳت .ﺑراﺑر ﺑﺎ ﺑررﺳﯽﻫﺎ ،ﻣوﻗﻌﻳت ﻻﻳﻪی ﮐﺎرﮔران زﻳر ﺧط ﻓﻘر ﺳرﻣﺎﻳﻪداری آﻣرﻳﮑﺎ در ﭘﺎﺋﻳن ﺗرﻳن
ردﻩی ۲۰ﮐﺷور ﺗوﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺗﻪ و در ﺣﺎﻝ ﺗوﺳﻌﻪ ﺟﺎی دارد.

 -۹آﻣرﻳﮑﺎ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻳﺎراﻧﻪ روی ﺗوﻟﻳد ﭘﻧﺑﻪی داﺧﻠﯽ ﻗﻳﻣﺗش ار ﭘﺎﺋﻳن آورد .دوﻟت ﺑرزﻳﻝ ،در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳن
اﻗدام ﻣﻐﺎﻳر »ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺟﺎرت آزاد ،«World Trade Organisation ،ﻣﺎﻩ ﻣﺎرچ  ،۲۰۰۹ﻣﺎﻟﻳﺎت
ﻳﺎ ﺗﻌرﻓﻪای ﻣﻌﺎدﻝ  ۵۲۹ﻣﻳﻠﻳون دﻻر روی ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ از آﻣرﻳﮑﺎ وﺿﻊ ﮐرد .ﻫﻣﭼﻧﻳن ﻧﻣﺎﻳﻧدﻩی اﻳن

ﮐﺷور در ﻣﻘر »س ج ت آ« اﺧطﺎر ﮐرد ﮐﻪ ﺑرزﻳﻝ در آﻳﻧدﻩی ﻧزدﻳﮏ ﻣﺎﻟﻳﺎت ﺟداﮔﺎﻧﻪای روی »ﻣﺎﻟﮑﻳت
ﺗوﻟﻳدات دﻣﺎﻏﯽ «Intelligence property ،آﻣرﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺑﻠﻎ  ۲۳۸ﻣﻳﻠﻳون دﻻر ﺧواﻫد ﮔذاﺷت .اﻳن

اﻗداﻣﺎت ﺑرزﻳﻝ ﻧﻣﺎﻳﺎﻧﮕر اﻳن واﻗﻌﻳت اﺳت ﮐﻪ ،دﻳﮕر اﻳن ﮐﺷور آﻟت دﺳت اﻣﭘرﻳﺎﻟﻳﺳم آﻣرﻳﮑﺎ ﻧﻳﺳت.
 -۱۰در اﺟﻼس اﺧﻳر  ۳۳ﮐﺷور آﻣرﻳﮑﺎی ﻻﺗﻳن ،ﺑرای اوﻟﻳن ﺑﺎر از ﮐوﺑﺎ دﻋوت ﺷد ،وﻟﯽ ﺑﻪ آﻣرﻳﮑﺎ و

ﮐﺎﻧﺎدا اﺟﺎزﻩی ﺷرﮐت دادﻩ ﻧﺷد .ﻫﻣﭼﻧﻳن در اﻳن ﻧﺷﺳت ،روﺳﺎی ﺟﻣﻬوری ﺑوﻟﻳوی و وﻧزوﺋﻼ» ،اوا ﻣﺎرﻝ،
 «Eva Moralesو »ﻫوﮔو ﭼﺎوز «Hugo Chavez ،ﭘﻳﺷﻧﻬﺎد ﺑﺎزار ﻣﺷﺗرک آﻣرﻳﮑﺎی ﻻﺗﻳن ﺑراﺑر ﺑﺎ

اﻟﮕوی ﺑﺎزار ﻣﺷﺗرک اروﭘﺎی ﺳﺎﺑق ار ﻧﻣودﻧد.
 -۱۱ﺷﻬردار ﻟﻧدن »ﺑورﻳس ﺟﺎﻧﺳن ،«Boris Jonson ،ﻋﻠﻳﻪ ﮐراﻣﻧد ﮐردن ﮐﺎرﮐرد ﺳوداﮔری و ﻗﻣﺎر

ﺑﺎزی ﺑورس ﻟﻧدن ،ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﮐﺷورﻫﺎی اﺗﺣﺎدﻳﻪی اروﭘﺎ در »ﺳﺗراﺳﺑورگ «Strasbourg ،رﻓت و اﺑراز

ﻧﺎﺧﺷﻧودی ﮐرد .وی ﻫوﺷدار داد ﮐﻪ ﭼﻧﻳن اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺷدﻳدا ﺑﻪ اﻗﺗﺻﺎد ﻟﻧدن ﻟطﻣﻪ وارد ﺧواﻫد ﮐرد.

 -۱۲اﻟﺑﺗﻪ ﺳرﻣﺎﻳﻪ در ﻫﻳﺎت ﺳرﻣﺎﻳﻪدار ﺑﺎ ﻫدف اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﻳﻪ و ﻧﻪ ﺗﺎﻣﻳن ﻧﻳﺎزﻫﺎی اﻧﺳﺎنﻫﺎ ﺣرﻳص و
آزﻣﻧد اﺳت .ﺑرﺧﻼف ﺗﻌﺑﻳر اوﻟﯽ در ﺑﺎﻻ ،ﺗﻌﺑﻳر دﻳﮕر ﺑﺎ ﺗﮑﻳﻪ ﺑر ﻧﮕرش ﻣﺎرﮐﺳﯽ ﺣرص و آز ﻣدﻳران ار
ﻣﺣﺻوﻝ ﮐﺎرﮐرد ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ درک ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻧﮕرش ﺗﻌﺑﻳر اوﻝ ،در ﮐﻧﻔراﻧس ﺳﺎﻻﻧﻪی »ﮐﻧﮕرﻩی

اﺗﺣﺎدﻳﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔری «T U C ،در ﻣﺎﻩ ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد .ﻳﮏ ﻧﻔر از ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﺎن ﮐﺎرﮔری از ﺟﻧﺎح ﭼپ

اوﺿﺎع ﮐﻧوﻧﯽ ار ﺑﺣران ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐرد .در ﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﻳﮏ ﻧﻔر ﺧﺎﻧم از ﺟﻧﺎح راﺳت اﺗﺣﺎدﻳﻪﻫﺎ
ﺟواب دادﻧد :آﻧﭼﻪ اﻣروز ﺟرﻳﺎن دارد ﺑﺣران ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﺳت ،ﻧﻪ ﺑﺣران ﺳرﻣﺎﻳﻪداری.

 -۱۳ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﻣﺑﺎدﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺳﺑت ﮔذاﺷﺗﻪ» ،ﻫﺞ ﻓﺎﻧد « Hedge Fund،ﺟزء ﺿروری ﭼرﺧﻪی
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷدﻩاﺳت .ﻣن ﺑﻪ ﻣﺛﺎﻝ ﺳﺎدﻩای ﻗﻧﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧم .ﺷرﮐت اﻟف در آﻣرﻳﮑﺎ ﮐﺎﻻی ﻣﻌﻳﻧﯽ ار ﺑرای

درﻳﺎﻓت در ﺷش ﻣﺎﻩ آﻳﻧدﻩ ﺑﻪ ﭼﻳن ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ دﻫد .ﺷرﮐت اﻟف ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗﻳﻣت ﮐﺎﻻ ار ﺑﺎ ارزش دﻻر
اﻣروز ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﮐردﻩ و زﻣﺎن ﺗﺣوﻳﻝ ﮔرﻓﺗن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺗوﻟﻳد ﮐﻧﻧدﻩی ﭼﻳﻧﯽ ﭘرداﺧت ﮐﻧد .اﻣﺎ ،ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺷش ﻣﺎﻩ ﺑﻌد ،ارزش دﻻر ﺗﻐﻳﻳر ﮐردﻩ ،ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﺋﻳن ﺑرود .اﻳﻧﺟﺎﺳت ﮐﻪ ﻧﻘش »ﻫﺞ ﻓﺎﻧد« ظﺎﻫر ﻣﯽ ﺷود.

ﺷرﮐت اﻟف ،ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣراﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎدﻩ از ﻓرﻣوﻟﯽ ﺑﻪ ﺷرﮐت اﻟف ﻣﯽ ﮔوﻳد :ﻣن ﻗرار
داد اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ار ﺑرای ﻗﻳﻣت ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ارزش دﻻر در ﺷش ﻣﺎﻩ آﻳﻧدﻩ ﺑﺎ ﻓﻼن ﻣﻘدار ارز دﻻر ﻣﻧﻌﻘد
ﻣﯽ ﮐﻧم .اﻣﺎ ،ﻣﺣﺎﺳﺑﻪی ﺑﺎﻧﮏ ،ﻳﺎ اﺳﺗﻔﺎدﻩ از ﻓرﻣوﻝ رﻳﺎﺿﯽ ،ﺑر ﻣﺑﻧﺎی دادﻩﻫﺎی ﺟﺎری ﻓراﻳﻧد ﺗوﻟﻳد ،ﻳﺎ
ﻣﮑﺎﻧﻳﺳم ﮐور ﮐﺎرﮐرد ﺳرﻣﺎﻳﻪاﺳت .ﻓرض ﺑر اﻳن اﺳت ﮐﻪ در ﺷش ﻣﺎﻩ آﻳﻧدﻩ ﻋﺎﻣﻝ ﺟدﻳدی ﺑروز ﻧﺧواﻫد

ﮐرد ووو.

 -۱۴ﭘﻳش از اﺗﻣﺎم اﻳن ﻧوﺷﺗﻪ ،ﺧراﻧﻪداری آﻣرﻳﮑﺎ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﻪ ﻳﮏ ﺑﺳﺗﻪی ﺟدﻳد ﭼﺎپ ﭘوﻝ« QE» ،
ﺑﻣﻘدار  ۶۰۰ﻣﻳﻠﻳﺎرد دﻻر ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮐﻧد.

 -۱۵ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﻳن ار ﺑﻪ ﻧﺳﺑت ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ﻫﺎی ﺗوﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺗﻪی ﭘﻳﺷﻳن در ﺷراﺋط ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻗرار دادﻩ

اﺳت .ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻫﻳﺑت ﻋظﻳم رﺷد ﺗوﻟﻳد ﺳرﻣﺎﻳﻪداری در ﺳﻪ دﻫﻪی ﮔذﺷﺗﻪ ،ﺗوﻟﻳد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺳراﻧﻪی ﭼﻳن ﺑراﺑر

ﺑﺎ  ۶۷۷۸دﻻر و در ردﻩی ﻳﮏ ﺻد و دوم ،در ﺟدوﻝ ﺗوﻟﻳد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺳراﻧﻪی ﺟﻬﺎن ﻗرار دارد.
»ﻟﺧﺗﻧﺷﺗﺎﻳن «Liechtenstein ،ﺑﺎ  ۱۲۲۰۰۰دﻻر و اﻳران ﺑﺎ ۱۲۹۰۰دﻻر ﺑﻪ ﺗرﺗﻳب در ﺻدر و ردﻳف

 ۶۸ﻗرار دارﻧد -ﭼﺷﻣﻪ ﺳﺎﻳت اﻗﺗﺻﺎدی »ﺳﻳﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوﺳﯽ آﻣرﻳﮑﺎ .«C I A ،اﻓزاﻳش دو ﺑراﺑر ﺗوﻟﻳد
ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺳراﻧﻪ ی ﭼﻳن ﻣﺳﺗﻠزم ﻓراﻳﻧد ﺗوﻟﻳد ﻏوﻝ آﺳﺎﺋﯽ ار ﺑرای ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ﭼﻳن طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷﮑﯽ

ﻧﻳﺳت ،ﭼﻳن ﺑزودی ﺑﺎ ﻣﻌﺿﻝ رﺷدﻫﺎی ﺑﺎﻻ روﺑرو ﺧواﻫد ﺷد ووو.

 -۱۶اﻳﻧﮑﻪ ﮐﺎﻻی ﭼﻳﻧﯽ ارزان اﺳت ،در آن اﺧﺗﻼﻓﯽ ﻧﻳﺳت .اﻣﺎ ،ﻣﺳﺋﻠﻪی ﻣﻬم اﻳﻧﮑﻪ ارزاﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی

ﭼﻳﻧﯽ ،ﻋﻠﻳرﻏم ﻫزﻳﻧﻪی ﻗﺎﺑﻝ ﻣﻼﺣظﻪی ﺣﻣﻝ و ﻧﻘﻝ ،ﺳودﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ درﺻد ﺑﺎﻻ -ﺣوﻝ  ۵۰در ﺻد-
ﻧﺻﻳب ﻓروﺷﮕﺎﻩﻫﺎ در ﮐﺷور آﻣرﻳﮑﺎ ووو ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﺳود ﺳرﻣﺎﻳﻪدار ﭼﻳﻧﯽ از ﭼﻧد درﺻد

ﺗﺟﺎوز ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .اﻳن ﺗﺣﻣﻳﻝ ﺷراﺋط ﻣﮑﻳدن ﺷﻳرﻩ ی ﺟﺎن ﮐﺎرﮔر -ﻣوﻗﻌﻳت ﮐﺎر ارزان -ﭼﻳﻧﯽ ،ﻧﻪ ﻳﮏ
وﺿﻌﻳت ﭘﺎﻳدار ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﮑﻧﻧدﻩ ﺑرای ﭼﻳن و ﺟﻬﺎن ﺳرﻣﺎﻳﻪداری اﺳت .ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ﭼﻳن ﭘﺷتاش ﺑﻪ دﻳوار
ﺗﮑﻳﻪ دادﻩ ﺷدﻩ اﺳت .ﺟﻧﮓ ارزﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﺷﺎر ﺳرﻣﺎﻳﻪداری آﻣرﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﭼﻳن ﻗطﻌﺎ ﻋواﻗب ﻏﻳر ﻣﺗرﻗﺑﻪ ﺑرای

ﺟﻬﺎن ﺳرﻣﺎﻳﻪداری ﺧواﻫد داﺷت.

