
–رنسانس کمونیسم  بخش اول
 ابعاد تاریخی نبرد اوکراین، تجدید آرایش نظام

اقتصادی و مالی جهانی، محدودیتهای تاریخی 
بدیل های رقیب در سرمایه داری، سازمان کار و 

آرایش طبقاتی بلوکهای متخاصم، امتداد 
نبردهای کهنه و سر بر آوردن نبردهای نو، 
بورژوازی ایران و بازار جهانی، دگردیسی 

تاریخی کمونیسم در ایران، ما و لحظه کنونی



۱-آرایش جهانی دو ماه بعد از آغاز نبرد اوکراین  
امارات و عربستان (صف بندی کامل می شود: خاورمیانه  (
 آمریکای التین: آرژانتین در بریکس، کنفرانس کشورهای

آمریکائی در واشنگتن بدون کوبا، ونزوئال، نیکاراگوئه، برزیل و 
مکزیک

 کشورهای آسیائی عدم همراهی تایلند و فیلی پین و اندونزی و
مالزی با صفبندی آمریکا

 ،انحالل سازمانهای بین المللی، خروج روسیه از شورای اروپا
خروج از سازمان تجارت جهانی و بهداشت جهانی



۲-آرایش جهانی دو ماه بعد از آغاز نبرد اوکراین  
سوئد و فنالند و ناتو، ترمز ترکیه
 لهستان و کشورهای )انگلیس در نوک پیکان تهاجم به روسیه 

(بالتیک  صدور اسلحه به کوزوو و تهاجم جدید به بالکان –
 فرانسه همچنان به دنبال ساختار امنیتی اروپا با مشارکت

روسیه
آلمان در چالش بین نابودی اقتصاد و باالنس اروپائی
 بدون بیانیه پایانی۲۰بانک جهانی، صندوق بین المللی، جی  ) (



۳-آرایش جهانی دو ماه بعد از آغاز نبرد اوکراین  
سوئد و فنالند و ناتو، ترمز ترکیه
 لهستان و )انگلیس در نوک پیکان تهاجم به روسیه 

–کشورهای بالتیک  صدور اسلحه به کوزوو و تهاجم 
(جدید به بالکان

 فرانسه همچنان به دنبال ساختار امنیتی اروپا با
مشارکت روسیه

آلمان در چالش بین نابودی اقتصاد و باالنس اروپائی



نسبت صادرات جهانی به تولید ناخالص 
داخلی



۲۰نرخ سودمتوسط جی 



تجارت جهانی



 5Big



-آلفابت  گوگل



آمازون



اپل



–متا  فیس بوک، اینستا، واتساپ



مایکروسافت



تسال



اوراق قرضه دهساله آمریکا



دالر نسبت به سبد ارزی 
اقتصادهای پیشرفته



دالر نسبت به روبل



دالر نسبت به رئال برزیل



حجم نقدینگی آمریکا



   2021SPAC IPOMid



  2022SPAC IPO



برخی منابع مورد استفاده
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● https://www.barrons.com/articles/big-tech-stocks-sp-500-51627312933?tesla=y

● https://thenextrecession.wordpress.com/2022/04/27/has-globalisation-ended/

● https://www.anti-spiegel.ru/2022/tagungen-von-iwf-und-weltbank-der-westen-opfert-die-weltwirtschaft/?doing
_wp_cron=1652597112.3607449531555175781250

● https://expert.ru/expert/2022/10/amerikanotsentrichnaya-valyutnaya-sistema-obrechena/
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