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  آنجا چيست؟

  !طال؟  اين سکه پر بها و زرد و لغزنده

  مقدار زيادی از آن ،

  يد ، ابله را دانا ، غلط را درست،فسياه را س

  ، پيررا جوان فرو مايه راشريف

  !اع جلوه خواهد دادجو بزدل را ش 

  اين برده زرد،

  مذ هب ساز و مذهب ويران کن است

  ترا بردعای خير بر نفرين شدگان وا خواهد داشت، 

  به پرستش جذام چرکين بر خواهد انگيخت،

  به دزدان منزلت بخشيده

   و سناتور های نشسته بر کرسی را

  ! به کرنش و ستايش آنان وا خواهد داشت

  Timon of Athensتيمون آتنی: کسپير م شاويلي

  چه شد که چنين شد؟ : زمينه های مساله-1

آنها هم اکنون يک . من معتقدم که نهاد های بانکی ، برای آزادی های ما بسيار خطر ناک تر از ارتش های دائمی هستند"
بايد از بانک ها گرفته و به مردم راقدرت انتشار پول .آريستوکراسی پولی بوجود آورده اند که حکومت را بسخره می گيرد

پول رايج اگر مردم آمريکا اجازه دهند که بانک های خصوصی کنترل انتشار . چنين حقی از آن خود مردم استزيرا ، بازگرداند
را داشته باشند ، بانک ها و شرکت های بزرگ ابتدا ازطريق استفاده از تورم و سپس ضد تورم ، هست و نيست مردم را کشور

ز دستشان خواهند گرفت و کودکان آنان در قاره ای که پدرانشان فتح کرده بودند  ، بی خانه و خانمان در کوچه و خيابان سر از ا
من اميدوارم که بتوانيم شرکت های بزرگ اشرافی پولی را که هم اکنون قدرت حکومتی را به چالش . خواب بر خواهند داشت

  1".ونی است برای قدرت حکومت و بی اعتنائی آنان بر قوانين کشور مانطلبيده اند درهم بشکنيم و اين آزم

   1791توماس جفرسون 

                                                            
ت تصور کنند ، فدرال رزرو آمريکا و يا بانک انگليس و يا غالب بانک های مرکزی در کشور  بر خالف آنچه که اکثريت مردم ممکن اس 1

 تحت عنوان شرکت های خصوصی به  نه نهاد های دولتی ، وهای غربی که اجازه انتشار اسکناس را دارند ، نهاد های خصوصی هستند و
تصور دولتی بودن را القاء ميکند ، ليکن آنها مرکب از بانک ها و اگرچه اسم آنها بظاهر بانک مرکزی کشور است و . ثبت رسيده اند

  .سهامداران خصوصی نظير خانواده روچيلد ها هستند
 تالش پاره ای . بود خصوصیهای  توسط شرکت و،دولت خارج از اراده و کنترل پول رايج کشور، ه توماس جفرسون به اين حق اتشار اشار

 . به شکست انجاميده است تا کنون ست سال گذشته برای باز گرداندن حق انتشار پول به دولت آمريکااز رؤسای جمهوری آمريکا  در دوي
  Money Mastersگوگول، عنوان گر بر روی جستجو،برای آشنائی بيشتر با سابقه ضرب سکه و انتشار پول از زمان های قديم تا امروز

  . يکسال پيش هشدار داده بودی سابقه را متجاوز ازبتايپ کنيد که وقوع اين بحران 

1 
 



ولی وضعيت وقتی جدی .در جريان فعاليت مداوم و عادی يک شرکت ، وجود سفته بازان ممکن است آسيبی به آن وارد نسازد"
زمانی که رشد سرمايه ای يک . تبديل می گرددميشود که فعاليت يک شرکت يا يک کارخانه، به حبابی ازگرداب سفته بازی 

  ."کشور به محصول فرعی يک کازينو تبديل شد ، می توان گفت که کار بنحو بدی پيش رفته است

   159.ص.تئوری عمومی اشتغال ، بهره و پول. جان ماينارد کينز

   ،فراتر ميرود 1929فراتر از بحران بزرگ  از پاره ای جهات حتی  آنبحران بی سابقه مالی در سيستم سرمايه داری که ابعاد •
 بانک  ازدرصد50% بانک در آمريکا ، يعنی 171 حدود .کارکرد اقتصادی همه کشور ها را با اختالل جدی مواجه ساخته است

 Washington Mutual (WM)اعالم  ورشکستگی کرده اند که  بانک 22ها در آن کشور با بحران مواجه هستند و تاکنون 
 به يک تريليون دالر بالغ گرديده است نيز بی پشتوانه مصرف کنندگان کارت های اعتباری  هایبدهی 2.رين آنها بوده استبزرگت

کرايسلر ، در آستانه د اتومبيل جنرال موتورز ، فورد وسه کمپانی عظيم تولي  3.که هرچه بيشتر بر ابعاد آتی بحران می افزايد
 اثرات زنجيره ای آن بر اشتغال و ديگر دولت برای بقای خود شده اند، کهن کمک مالی  خواهاقرار گرفته اند وورشکستگی 

صنايع ماشين سازی ، شاخه اول اقتصاد .شاخه های اقتصاد می تواند بسياردامنه دار تر از بيکاری در بخش مالی کشور باشد
 تحت پوشش قانون ورشکستگی قرار خودرالر، دو شرکت بزرگ اتومبيل سازی  جنرال موتورز و کرايسآمريکا بشمار ميرود و 

  4.داده اند

 کامال در جهتی مخالف با راه  نيز است و راه حل های اتخاذ شده ی تاکنونی1929 عميق تر از بحران بزرگ دهه  مالی، بحران
 دولت و دليل اصلی آن ، تسلط کمپانی های عظيم مالی و صنعتی بر دستگاه سياسی 5.حل های بحران بزرگ پيش ميرود

  . راه يافت برای خروج از اين بحران عظيم استدر چگونگیايدوئولوژی مسلط نئوليبرالی در سيستم نمايندگی سياسی 

 به  اکنون برای نجات وال استريتآمريکابر اساس نوشته روزنامه لوس آنجلس تايمز ، تالش دولت آمريکا و بانک فدرال رزرو
 ميليارد دالر و به تنهائی در ماه اکتبر همين سال 455دجه دولت آمريکا در سال گذشته کسربو .6 تريليون دالر سر ميزند 8.5
    7. ، کسر بودجه يک تريليون دالری ارزيابی شده است2009 بوده است و برای سال 237

                                                            
  2008  نوامبر30.لوس آنجلس تايمز روزنامه  2

3 Naomi Prins: How That is Bailout Going?.26Nov.2008 
http://www.motherjones.com/commentary/columns/2008/11/how‐is‐the‐bailout‐going‐henry‐
paulson.html 

4 http://www.bloomberg.com/news/index.html 
  : در اين زمينه مراجعه شود به  5

James K. Galbraith: A Bailout We Don't Need. Washington Post.25Sep.2008. 

6  Jim Puzzanghera: Economic rescue could cost $8.5 trillion.Los Angels Times.30Nov.2008 

http://www.latimes.com/news/printedition/front/la-fi-pricetag30-2008nov30,0,7501177.story 

عليه حقوقی فدرال رزرو آمريکا در اين مورد بندرت اطالعاتی منتشر ميسازد و برای اخذ اطالعات ، رسانه ها ناگزير از اقدام به دعوی بانک 
 تاکنون چندين بار ناگزير از Bloomberg از جمله ، رسانه .ميشوند" قانون آزادی اطالعات" برای کسب اطالعات با استناد به فدرال رزرو 

   ( مصاحبه نائومی پرنس    تريليون دالری ،رجوع شود به8.5در باره ريز ارقام اين هزينه .اقدام  قانونی برای کسب اطالعات شده است 
Naomi Prins (  با Real Press :   trillion‐5‐8‐costs‐bailout‐1191333/watch/com.vodpod://http  

 کارکرده و دوکتاب در باره بحران قابل ذکر است که نائومی پرنس متخصص امور مالی بوده و در مؤسسات بزرگ مالی نظير گلدمن زاکس 
  و  . 2005The Other People’s Money : How the Corporate Mugging America" مالی تحت عناوين 

 Your Pocket (Whether You Voted for Them or Not) How the( Conservatives) Are Picking :"Jacked  نوشته است و اکنون
       .يت می کندبعنوان روزنامه نگار فعال

7 Los Angels Times.30Nov.2008 
 آمريکا با هزينه های بعد از طرح نيو ديل و چند جنگ مهم  امروزهزينه های بحران مالیداشتن يک ارزيابی کلی از ابعاد اين بحران ، کافی است که برای 
   :مقايسه شوددر مجموع   و ديگر اقدامات پر خرج آن کشورآمريکا

  . ميليارد دالر115.3: با محاسبه نرخ تورم برپايه نرخ امروزی. ميليارد دالر12.7:   برای باز سازی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم مارشالهزينه طرح -1
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اب سفته بازی يکی از داليل مهم بحران مالی ، تبديل شدن بخش قابل توجهی از فعاليت های اقتصادی به همان حبابی از گرد 
 با روی کار آمدن ريگان  در آمريکا و  که8نام ميبرد،" سرمايه داری کازينوئی"  سوزان استرنج ، از آن تحت عنوان  کهاست

 با يک د و ديگر کشور ها نيزر ساختار اقتصاد جهان بوجود آور چرخش بزرگی دو،آغاز گرديد مارگارت تاچر در انگليس 
  . تاسی کردند به آنانفاصله زمانی کوتاه

 ايدوئولوژيک بنياد گرائی سياه يک حمعروف بود ، بتدريج شب" راست جديد" اين گرايش جديد ايدوئولوژيک که در ابتدا به 
اليه هدف های  ، از طريق در اختيار گرفتن قدرت سياسی و پيشبرد  نئوليبرالی ايدوئولوژی.نئوليبرالی را در تمام جهان گسترد

 ، حيات اقتصادی اکثريت غالب مردم جهان را به زندگی پرمخاطره ای از زندگی در يک جنگل ند جوامع بسيار کوچک و ثروتم
   .تبديل کرده است

 Freddei و فردی مکFannie Maeسقوط و ورشکستگی بانک ها ومؤسسات مالی بزرگ سرمايه گذاری نظير فانی می
Macله من برادرز ،Lehmann Brothers بير اشترن ،Bear Sternsجی.آی.، ایA.I.Gسيتی گروپ و Citigroupغيره  و 

در انگليس و عده ای از با نک ها و شرکت های بيمه در Northern Rock و نودرن راک Halifaxدر آمريکا ، و هلی فکس
  ويرانگرمتعارف اقتصاد سرمايه داری باشد ، پی آمد يک ايدوئولوژی و سياست اقتصادی از اينکه نتيجه يک بحران لاروپا ، قب
    .  استنئوليبرالی

 ميلياردی 700هديه .بروز بحران مالی ، مستمسکی برای غارت بی سابقه از جيب فعلی و آتی ماليات دهندگان قرار گرفته است 
  9 ميليارد از آن تا کنون بر باد داده شده است300 که گفته ميشود از پول ماليات دهندگان در آمريکا به چند مؤسسه مالی بزرگ ،

تزريق دو تريليون دالر به همان مؤسسات   ديگر توسط وزارت خزانه داری و فدرال رزروآمريکا،  ی ميليارد800اعالم کمک ،
، و 10مالی در حال ورشکستگی از طرف فدرال رزرو که در مورد آن حتی کوچکترين اطالعاتی به بيرون داده نشده است 

 در حالی که بر اساس آمار وزارت کشاورزی آمريکا در سال يافت کرده اند،روشن نيست چه کسانی اين ارقام نجومی را در
ند رده ا در همان کشور زير آستانه فقر و شبه گرسنگی زندگی ميکبزرگسال ، سی و دو ميليون و پانصد هزار کودک و 2007

حادثه بی سابقه ای شرکت بيمه ،  نيم تريليون دالر از طرف بانک های مرکزی اروپا به چند بانک  وو تزريق بيش از دو،  11
                                                                                                                                                                                         

  . ميليارد دالر217: برپايه نرخ امروزی .  ميليون دالر15 : 1803 در سال خريد ايالت لوئيزانا از دولت فرانسه هزينه -2
  . ميليارد دالر237: برپايه نرخ امروزی . ميليارد دالر36.4: ماه کره تن به مسابقه رفهزينه -3
  . ميليارد دالر256: با نرخ امروزی. ميليارد دالرS&Ls :( 153( 1990 و 1980بحران پس انداز ها و قرضه ها در دهه هزينه -4
  . ميليارد دالر454: با نرخ امروزی . ميلياردالر54: جنگ کرههزينه -5
  . ميليارد دالر500: بانرخ امروزی . ميليارد دالر32: 1929طرح نيو ديل برای خروج از بحران ينه هز -6
  . ميليارد دالر597: با نرخ امروزی . ميليارد دالر551: هزينه های فقط جنگی حمله به عراق-7
  . ميليارد دالر698: با نرخ امروزی . ميليارد دالر111: جنگ ويتنام هزينه -8
  . ميليارد دالر851.2: با نرخ امروزی . ميليارددالرNASA : 416.7های هزينه -9

  . تريليون دالر8.5: هزينه های بحران مالی امروز فقط آمريکا .  تريليون دالر3.92: رقم کل اين هزينه ها 
  http://latimesblogs.latimes.com/washington/2008/12/bank-bailout.html: رجوع شود به 

   
8 Susan Strange : Casino capitalism. 

 ، 1998 با توجه باينکه در . آن خصلت سفته بازی داشت98% نيم تريليون دالر معامله انجام می گرفت که  و ، در هر هروز يک1998در 
 20است که در   ،اين بدان معنیتريليون دالر بوده است  در سال بوده است29,638,130 ، رقمی حدود) GDP(توليد ناخالص داخلی جهان 

  :رجوع شود به. روز ، برابر يکسال توليد ناخالص جهان ،معامالت داللی صورت می گرفته است

The shifting nature of capital: exhilaration and anxiety. 

http://www.lclark.edu/~soan370/global/casino.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_past_GDP_(nominal) 

9 Nicholas von Hoffman:  Paulson Plays While We Pay. 
http://www.thenation.com/doc/20081201/howl 

10 By Mark Pittman, Bob Ivry and Alison Fitzgerald: Fed Defies Transparency Aim in Refusal to Disclose. Nov. 10 
(Bloomberg) 

11 MICHAEL J. SNIFFN (Associated Press Writer) :50 percent more US children went hungry in 2007 
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تا کنون هيچ مستعمره چی و نيروی اشغالگری به اين چنين چپاولی در چنين زمان کوتاهی .در تاريخ خود سرمايه داری است 
 ابعاد اين شبيخون بی رحمانه مالی عظيم و ارقام نجومی غارت شده به بهانه نجات سيستم مالی ، هنگامی .مبادرت نورزيده بود

کمتر از  باز سازی اروپای ويران شده بر اثر جنگ جهانی دوم مقايسه شود که برایل درک تر خواهد بود که با طرح مارشال قاب
رای  نرخ امروزی ارزش دالر شايد در حدود همان رقمی باشد که وزارت خزانه داری آمريکا ب محاسبهبا ميليارد دالر بود و 13

شيوه رفتار خود حکومت ها بنفع يک مشت کانگستر   12.مصرف کرده است ور اول در دAIG  مه شرکت بيخريد سهامی از
 کنند را نمايندگی میو بازار مالی   خود نشان دهنده اين است که حکومت های نئوليبرال ، منافع شرکت های بزرگ خصوصی 

 با تبديل دولت به راحکومت های انتخابی  اصل نمايندگی مردم در  ، و نئوليبراليسم عمال ی را که به آنها رای داده ندتا مردم
  13 .ست بی مضمون ساخته ابخش خصوصی ،عامل کمپانی ها و مؤسسات مالی 

 همانند يک نقطه انفجار در يک آتش فشان  آغاز بحران در آن ماه،بلکه. بحران فقط از ماه سپتامبر گذشته آغاز نگرديده است •
  .ر حال شکل گرفتن بوددبود که عناصر آن در اعماق از مدت ها قبل 

 . و تاکيد صرف بريک جنبه ، ، مارا از فهم شمای عمومی بحران دور می سازد اين بحران از عناصر متعددی تغذيه می کند
يا اسکناس بدون پشتوانه فلز گرانبها ناميده )  Fiat Money( پول فيات آنچيزی که اصطالحا  يعنی،ليکن دو عامل بر جسته .

با ضافه ايدوئولوژی نئوليبرالی عدم دخالت دولت در اقتصاد و تکيه صرف بر  پول رايج در تمام جهان است، ميشود ، و اکنون
 انتزاعی شدن هرچه نيزحاکميت بازار و سود جوئی شخصی و تبديل همه فعاليت های اقتصادی حوزه عمومی به خصوصی ، و

  .نم موجود را بوجو آورده اند، جه که خصلت قمار بازی پيدا کرده است" سهام" بيشتر ايده 

تمامی سيستم حقوقی کشور بتدريج با ايدوئولوژی از زمان رياست جمهوری کارتر باينطرف نيز ، همچنين بايد اضافه کرد که 
همساز گرديده و تمامی اهرم های کنترلی بر نحوه فعاليت مؤسسات مالی و بانک ها و کمپانی بزرگ ازميان بر داشته نئوليبرالی 

  . استشده

و همانگونه که خود نئوليبرال ها دائما بر تغيير ساختار اقتصاد به حوزه ای کامال بحران فعلی ، يک بحران ساختاری است  
 بنيادی در ساختار تحميل شده نئوليبرالی ، بحران در  های بدون دگرگونیاکنونخصوصی و بدون نظارت دولت تاکيد داشته اند ،

  . را خواهد داشتامکان وقوع مجدديعتر،  و احتماال وسابعادی ديگر 

 اشاره کرد که نقش تشديد  در کمتر از دودهه اخير هزينه های جنگ های متوالی آمريکا و انگليسدر کنار اين عوامل ، بايد به 
د را با  تجربه تاريخی نشان می دهد که يک کشور درگير در يک جنگ ، با سرعت رابطه پولی خو.کننده در بحران را داشته اند

فلزات گرانبها قطع می کند و اگر چنين پيوندی نداشته است ، به انتشار هرچه بيشتر پول کاغذی برای تامين هزينه های جنگ 
حقوقی دالر و طالرا کامال قطع کرد و ارزش آنرا   ، رابطه آمريکا در سالهای پايانی جنگ ويتنامبعنوان مثال،. روی می آورد

نتيجه آن کاهش ارزش دالر دردست کشور هائی بود که دالر پشتوانه اسکناس رايج کشور شان بود و يا بحال شناور در آورد که 
آز آن ببعد ، پول رايج هيچ کشوری ، رابطه قانونی با يک . سپرده های ارزی کشور خود را بصورت دالر ذخيره کرده بودند

با توجه به هزينه های بسيار .واحد ثابتی از طال تبديل کرد هناس را بمثال نميتوان مقدار معين و ثابتی از اسک.فلز گرانبها ندارد 
 بر اساس ارزيابی  بعنوان مثال، .باالی جنگ آمريکا در خاورميانه ، می توان عامل جنگ در بحران مالی اخير را دريافت

   14 . استبودهون دالر  تنها هزينه جنگ عراق بين سه تا پنج تريلي ،ژوزف اشتگليتز ، برنده جايزه اقتصادی نوبل

افزايش هزينه های نظامی  ، 15 دگردبه سه برابر توليد ناخالص داخلی آن کشور بالغ مياکنون بدهی های دولت آمريکا که     
آمريکا که برابر کل هزينه های نظامی ديگر کشور های جهان  است و بر کسری هرچه بيشتر بودجه آن کشور می افزايد ، 

که بصورت سوبسيد به شرکت های خصوصی و حقوق مديران کمپانی های بزرگ  پول ماليات دهندگان ع حيف و ميل های وسي
موسوم  (، بويژه در حوزه وام های مسکن و وام های ريسکیانجام می گيرد ، عدم کنترل بر فعاليت ماجراجويانه مؤسسات مالی 

                                                                                                                                                                                         
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/H/HUNGER?SITE=TXDAM&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFA
UL 

 اوليه ،دالر  ميليارد 85که بزرگترين شرکت بيمه جهان است ، اضافه بر  )  American International Group Inc   (جی.ای. آی 12
 .  را دريافت کرده است در دوماه اخير از کمک مالی دولت آمريکا در کليت خود  ميليارد دالر150متجاوز از و

در مفهوم جان الکی آن ،  Representative Stateيا ) مردم(  عبارت مارکس در مورد اين نوع دولت ها که آنها را بجای دولت نمايندگی 13
  . باشدميتواند داشتهصدق بيشتر ناميده بود ، دستکم در حوزه اقتصادی ،  )  يا دولت سرکوبگر (  antative State(Repress)دولت 

14 Joseph Stiglitz and Linda Bilmes : The Three Trillion Dollar War.The True Cost of the Iraq Conflict.Published 
by Penguin Group.London.2008.Introduction. 

  .  آمريکا فقط يک تريليون دالر ، يعنی معادل يک چهاردهم توليد ناخالص داخلی خود به چين بدهکاری دارد 15
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 و امکان 1999نک های تجاری و سرمايه گذاری در سال  بين بادر آمريکا و لغو قانون تفکيک)  Sub‐prime mortgageبه 
همگی از عوامل دخيل در بروز بحران مالی ، ، 16خريد بانک های تجاری توسط بانک های سرمايه گذاری و شرکت های بيمه 

  17.ده استبواخير 

پول فيات ، بر .طال و نقره است جدا شدن کامل آن از پشتوانه فلزات گران بها ، يعنی  يکی از ويژگی های نظام پولی در جهان •
 تنها پشتوانه چنين پولی ، اعتمادی است که مصرف کننده آن به قول دولت خود دارد که . هيچگونه پشتوانه فيزيکی متکی نيست

 نخستين نمونه آن در خود.از ماليات وضع شده بر ماليات دهنده ،  امکان تامين ارزش بيان شده در پول کاغذی را خواهد داشت 
 برای تامين هزينه های سرسام آور 1862در هنگام جنگ داخلی در  )Greenbacks(گرينبکس آمريکا ، انتشاردالر کاغذی بنام 

با .ميداد را  به دارنده آن به طال آنآمريکا بود که در آينده ای نامعلوم ، جواز تبديل گرينبکس در واقع بدهی دولت .جنگ بود 
ر لحظه موجود امکان تبديل شدن خود بيک پشتوانه فيزيکی را نداشت ، ليکن  دولت دس اگرچه اينهمه ، هنوز اين نوع اسکنا

ليکن از . ادامه يافت 1879سال ، يعنی تا پايان سال 7 پول فيات ، بمدت 18.آمريکاامکان تبديل آن در آينده را تضمين ميکرد
ثبات داخلی .هر دالر به نرخ ثابتی از دالر قابل تبديل بود .  سال به استاندارد طال باز گشت34 ، آمريکا بمدت 1915 تا 1880

 الزامات آغاز جنگ جهانی اول ، بر اين رابطه طال و دالر نقطه پايان نليک. قيمت ها بدون نرخ تورم در اين دوره ادامه يافت
  .   گذاشت

 19.يجاد نامحدود اعتبار را فراهم می سازداين امر امکان ا.در سيستم پولی فيات ، محدوديتی برای انتشار اسکناس وجود ندارد
در مورد عدم اتکاء انتشار اسکناس بر يک پشتوانه فيزيکی نظير طال ، بين کينز و نئوليبرال ها اختالف نظر اصولی وجود 

 فريدمن اختالف اساسی بين کينز و نئوليبرال هائی مثل هايک و ميلتون. استاندارد طال بودهرگونهنداشت زيرا خود کينز مخالف 
  .ودب و تاکيد مفرط ئوليبرال ها بر خصوصی کردن ها، درمورد مداخله و عدم مداخله دولت برای تنظيم اقتصاد و بازار

به اقتصاد ، امکان رشد و در عين حال افزايش ارزش سهام و قيمت ها را بدنبال بدون پشتوانه فلز بها دارتزريق اعتبار  
اين نسبت افزايش توليد ناخالص .نيم دالر قرض بوجود می آورد و  ناخالص داخلی ، دو  دالر رشد در توليدهر يکولی .دارد

ليکن هيچيک از تزريقات مالی تا کنونی در جهت سرمايه .وشنی در مورد آمريکا مشاهده کرد را می توان بربدهی داخلی به 
بنابراين انتظار رشد اقتصادی ، . بوجود آورده اندگذاری نبوده است ، بلکه تالشی بوده برای جبران خساراتی  که مؤسسات مالی 

  . دستکم درافق نزديک از بذل و بخشش های مالی از جيب ماليات دهندگان را نبايد داشت

                                                            
 بتصويب رساند که بين فعاليت 1933در ا ر Glass‐Steagallقانونکنگره نمايندگان و سنای  آمريکا ،  ، 1929 بعد از بحران بزرگ دهه  16

بانک های تجاری و سرمايه گذاری ، قائل به تفکيک شده و بانک های سرمايه گذاری را از خريد بانک های تجاری و يا حق باز کردن 
 1929ذاری در دهه بانک های سرمايه گ. حساب های پس انداز و سپرده های مردم که جزو حوزه فعاليت بانک های تجاری بود ، منع ميکرد

بهمين دليل نيز دولت آمريکا فقط به حمايت از بانک تجاری که سپرده های مردم را در اختيار داشتند . ، يکی از عوامل ايجاد بحران بودند 
ده که در جستجوی سود های بيشتر به سر مايه گذاری های ريسکی روی آوراقدام کرد و حاضر به حمايت از بانک های سرمايه گذاری 

دولت های نئوليبرال ، اساسا به حمايت از بانک های سرمايه گذاری روی آوردند و سقف حمايت از پس  1929بر خالف بحران ،.بودند ، نشد
 سپرده در يک پوند و يا بيشتر بعنوان مثال ، اگر در انگليس ، کسی سيصد هزار.انداز های مردم را در حد بسيار کوچکی محدود ساختند

بايد ياد آوری کرد که بانک های تجاری نقش يک واسطه برای سرمايه گذاران را . هزار پوند را تضمين می کرد50، دولت فقط بانک داشت 
 لغو گرديده و به امضای بيل  Gram‐Leach Billy توسط قانون 1999 و بالکل در 1980در   Glass‐Steagall بخش هائی از قانون .دارند

 کنترل بر فعاليت بانک های سرمايه گذاری و دست اندازی آنان بر بانک های تجاری و سپرده در نتيجهل رسيد وکلينتون در نوامبر همان سا
  . و راه برای هرگونه سفته بازی و تبديل فعاليت اقتصادی به يک شبه کازينو باز گرديدهای مردم ، تقريبا از بين رفت

  : مراجعه شود به Glass‐Steagallدر باره قانون 
http://www.investopedia.com/articles/03/071603.asp 

  :و در باره روند الغاء آن رجوع شود به 
Naomi Prins :Where Credit Is Due: A Timeline of the Mortgage Crisis. 
 

 های دولت ها هر چه بيشتر افزايش يا فته و دولت ها بجای کوچکتر شدن ، بزرگتر و خدمات آنها به  برخالف ادعای نئوليبرال ها ، هزينه 17
، مهمترين تحوال در عصر نئوليبرالی . همچنين بار افزايش اين هزينه ها به دوش مردم عادی انتقال يافته است .مردم کوچکتر گرديده است

حتی . بوده استLaissez‐Failure به  Laissez‐Faire و از اقتصاد ادعائی State-Wealthfare به   State -Welfareتحول دولت ها از
 ،  بصورت سوبسيد به رسانه های بزرگ خصوصی دالردر دوره بيل کلينتون ، دولت آمريکا با کاستن از هزينه های اجتماعی ،هفتاد ميليارد

  .نی غيره ، کمک کردنظير جنرال الکتريک و والت ديس
18 James Foreman –Peck : A History of World Economy.International Economic Relations Since 1850.Harvester 
Wheatsheaf.1995.pp.77‐78 

 Fiat Money History in America: رجوع شود به  19
http://www.kwaves.com/fiat.htm 
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 افزايش داشته است حال آنکه ميزان بدهی 45%توليد ناخالص داخلی آمريکا ، 2002-1992 اساس آمار ، در فاصله زمانی بر
دوره بعدی انقباض پولی ، .20بر خور دار بوده است120% در همان دوره از نرخ افزايش ) صوصیبدهی های عمومی و خ( ها

تورم نجومی ، آخرين توقفگاه پول فيات است و پول ارزش خود را .بسياری از آثار رشد در توليد ناخالص داخلی را ازبين ميبرد
سطه اصلی درتجارت جهانی و سپرده های ارزی در جهان اگر دالر آمريکا معيار اصلی قيمت گذاری نفت و وا.از دست ميدهد

حال آنکه آمريکا ،بار . نبود ، بايد شاهد بروز تورمی نجومی درسطح کشوری مثل زيمبابوه و روسيه يلتسين در آمريکا می شديم
  .    بحران های مالی خود را ازطريق دالر به تمامی کشور های جهان انتقال می دهد

 در فرانسه بعمل آمد که در آن پول کاغذی 1720-1717دراروپا ، در فرانسه در فاصله  پول فيات فاده از استنخستين تجربه •
که فيليپ اورلئان ، نايب السطنه فرانسه را بعد از  اسکاتلندی بود John Lawمبتکر آن ، جان ال .جای فلزات گرانبها را گرفت

ال در ابتدا شرکت ميسی سی پی را . ، تشويق باين امر کرده بودمرگ لوئی چهاردهم ، برای حل بحران اقتصادی فرانسه
 سهم پانصد 200بنيانگذاری کرده و در ادغام خود با بانک ژنرال فرانسه که بعدا بانک سلطنتی ناميده شد ، اقدام به انتشار 

 ماه ، در برابر هر سهم ، 6ال وعده ميداد که بعد از   ليور ارزش داشت و 250ليوری کرد که در زمان انتشار خود ، فقط 
، شهر نيو اورلئان را با استفاده از اعتبارات بدست ميسی سی پیشرکت ميسی سی پی ، در کنار رودخانه .پانصد ليور بپردازد

 آنجا کم بود ، دولت فرانسه ، دزدان ت به حاضر به مهاجر کافیآمده از اين انتشار سهام بايد می ساخت و از آنجائی که جمعيت
  .را به آنجا تبعيد ميکرد و مجرمين واحش و ف

و معامالت بجای طال و نقره ، با پول کاغذی که .ارزش سهام پانصد ليوری در ظرف مدتی به بيست هزار ليور افزايش يافت
ليون و بانک ، مي.انتشار سهام تازه فقط از طريق انتشار اسکناس تازه ممکن بود .بانک سلطنتی منتشر می کرد انجام  می گرفت

 ، پول کاغذی به تورم سرسام آوری دامن زد و اسکناس ارزش خود را از دست 1720در .ها ليور اسکناس کاغذی منتشر کرد
    21.سيستم مالی فرو ريخت و جان ال ناگزير از فرار مخفيانه از فرانسه گرديد. داد

ی ساختاری و نيز عامل ايدوئولوژی در بروز چنين علت ها و بهرفته خت داليل بحران ، بايد فراتر از لحظه موجود ابرای شن •
 با فانتزی  ده ها مرتبه فاصله گرفته وسهام که از ارزش واقعی خودسمبوليک زيرا سوررئاليسم ارزش .بحران هائی توجه کرد

مهار و کنترل  فارغ از هرگونه  در آن فعاليت اقتصادی بعنوان يک امر اجتماعی ،و ايدوئولوژيک نئوليبرالی در هم می آميزد
اجتماعی و نظارت دولت می گردد ، ضرورتا آنارشيسم و بحران را در درون خود پرورش می دهد و ساختار بيماری در 

 خود ارزش سهام جستجو کرد که آنارشيسم سقوطنقطه کانونی بحران را بايد در ازاينرو ،22 .اقتصاد را بوجود می آورد
  .گريزی داده و بروز چنين بحرانی را اجتناب ناپذير می سازدنئوليبرالی به آن  خصلت ساختاری مهار 

 چرا .در ذات خود سرمايه داری بوده و پاره ای ديگر ، نتيجه تحميل يک ايدوئولوژی استداليل ساختاری بحران پاره ای از  
حال آنکه .تماعی است که سرمايه ، فی نفسه بمعنی يک رابطه اجتماعی است و رابطه اجتماعی نيازمند انتظام و نظارت اج

   .ايدوئولوژی نتوليبرالی ، يک درک فرد گرايانه و رابينسون کروزوئه ای از فعاليت اقتصادی در جامعه را القاء می کند

 بحران در سيستم مالی و اقتصادی  بصورت  سياسی است که– امروز ، عمدتا ايدوئولوژيک در سرمايه داریبحران ساختاری 
رچوب عمومی بحران های اولی برای داشتن تصويری عام ، بايد بحران مالی را در چه. استاهرساخته خود را ظجهان يافته

 در اين زمينه بر سه موضوع متمايز .ساختاری سرمايه داری قرار داد و سپس بر خصيصه ويژه بحران مالی امروز توجه داشت
 وند تراکم و تمرکز سرمايه که به جدائی سرمايه از سرمايه دارتقسيم کار و فرآي -1:توجه کردبايد بحران های ساختاری  در ايجاد

 جدائی پول -3. بحران های ساختاری ناشی از انقالبات تکنولوژيک -2. شکل گيری شرکت سهامی با مسؤليت محدود می انجامد
  .بعنوان يک واسطه مبادله از يک پشتوانه فيزيکی فلزات گرانبها

 هيچ سرمايه داری .  جدا شدن سرمايه از سرمايه دار را بوجود می آورداضرورتکه کز سرمايه ، تقسيم کار و فرآيند تراکم و تمر
 در نتيحه، مديريت آن بدست گروهی از مد يران سپرده ميشود که کارکرد  نيست ،سرمايه های بزرگ به تنهائی قادر به مديريت 

اه آهن نيز بوجود نمی آمد  که بدون شرکت سهامی ، شبکه رمارکس معتقد بود 23.آنها شبيه ژنرال ها در فرماندهی ارتش است

                                                            
  . رجوع شود به همان منبع ذکر شده در باال 20
   148-126صفحات. ويراستاری علی طلوع. ترجمه ناصر گيالنی.جوانی يک علم : آنيکين .آ : مراجعه شود به 21
  : د رمورد زمينه های بحران و کرونولوژی تاريخی اين بحران ، رجوع شود به  22

Naomi Prins :Where Credit Is Due: A Timeline of the Mortgage Crisis. 
http://www.motherjones.com/news/feature/2008/07/where‐credit‐is‐due‐timeline.html 

  :حافظه از  بنقل از .نام ميبرد" مارشال های صنعتی"  مارکس از اين نوع مديران باال در يک بنگاه صنعتی ، تحت عنوان  23
Stanislav  Menshikov : Managers and Millionaires  ‐Structure of US Oligarchy .1969  
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جداشدن کنترل سرمايه از دست خود سرمايه دار که در مراحل اوليه . هيچ سرمايه منفردی قادر به چنين اقدام بزرگی نبودزيرا .
که اهميت آن برای  ، 24"شرکت با مسؤليت محدود" شکل گيری حقوقی ايده و نيز  ،  سرمايه داری توسط خود او انجام ميگرفت

انباشت سرمايه داری و شکل گيری شرکت های بزرگ چند مليتی ، بنوشته پروفسور آندريو هيک ، بيشتر از کشف الکتريسته و 
به پرداخت ارزش اسمی يک  شرکت با مسؤليت محدود ، مسؤليت يک سهامدار را .يا هر اختراع بزرگ تکنولوژيک بوده است

يعنی اگر ارزش اسمی هر سهمی از يک شرکت بهنگام انتشار سهام، يک دالر . آن محدود ميسازد و بسسهم به هنگام انتشار 
سهامدار در برابر سقوط و يا افزايش . بوده است ، مسؤليت سهامدار محدود به پرداخت همان يک دالر است و نه چيزی ديگر

شرکت با مسؤليت محدود ، مسؤليت از دوش موجود بيولوژيک بنابراين ، با ايجاد . ارزش بعدی سهم ، هيچگونه مسؤليتی ندارد
 . بر داشته ميشودبيولوژيکموجود ر حی و حاضر ادر حوادث بعدی  از دوش سهامدار ، و بعبارت امروزی از دوش سرمايه د

يه داران باين ترتيب ، سرما. بنابراين ، اگر شرکت دچار ورشکستگی شد ، بمعنی ورشکستگی يک شخصيت حقوقی خواهد بود
می توانستند در پوشش شرکت سهامی با مسؤليت محدود ، انبوهی از سرمايه های کوچک را جمع کرده و آنها را تحت کنترل 

آز آنجائی که سهامداران کوچک هيچگونه نقشی در گردش کار و فعاليت يک شرکت بزرگ .سرمايه های بزرگ قرار دهند 
  .    نی هستند ، بهنگام بروز بحران ، آنها بازنده های اصلی هستنداقتصادی ندارند و فاقد اطالعات الزم درو

.  سرمايه و سرمايه دار از هم قابل تفکيک نبوده اندنخستين اشکال شرکت های مدرن سرمايه داری ، در همانگونه که گفته شد ، 
اگر بر اثر .فکيکی را نشان ميدادز چنين عدم تقونين حاکم ني. داشت سرمايه دار در برابر طلبکاران خود ، مسؤليت شخصی

 ممکن بود با  بلکه همه چيز خود را از دست ميداد ، او دچار ورشکستگی ميشد ، نه تنها سرمايه دارروش نادرست در تجارت ،
  .يک ورشکسته ممکن بود حتی اعدام شود.مجازات سنگينی نيز مواجه شود

 به تصويب رسيده بود ، ليکن هنوز درک روشنی از آن وجود 1844قوانين مربوط به شرکت های با مسؤليت محدود اگرچه در 
 Salomon، در دعوی معروف 1897، با رای دادگاه عالی انگليس در "  محدود شرکت با مسؤليت "برای نخستين بار .نداشت 

v Salomon کهژيک ، مستقل از انسان بوجود آمد که برخالف شخصيت بيولو" شخصيت حقوقی"  و ، رسميت حقوقی يافت 
 و همانند داستان های پريان که با اشاره انگشت ميتوانست قصری را بوجود آورده و يا آنرا ناپديد سازد ،،  بود قلم حقوقی آفريده 

يک شخصيت بيولوژيک همه وظايف يک انسان بيولوژيک را انجام داده و باز برخالف از همان لحظه تولد خود می توانست 
و همانند يک انسان بالغ ، در صورت تخلف و ارتکاب جرمی مسؤل   به موجوديت آن پايان داده شودقوقیح با قلم ممکن است
   25.شناخته شود

 رابطه  يکيا سهامدار بودن در يک شرکت با مسؤليت محدود ، کامال" سهم " من به اين دليل بر اين نکات اشاره ميکنم که ايده 
ضمن اينکه حق مالکيتی از شرکت را حمل ميکند ، ليکن نی که دارنده سهم ، مالکيت انتزاعی را بوجود می آورد ، بدينمع
فهميدن .  را ندارد ی، نظير زمين و دفتر کار و ماشين آالت و اقالم مادی مشخصمالکيت مشخصی در هيچ گوشه ای از شرکت

 است که دچار تب و لرز بی سابقه ای  زيرا اين ارزش سهام.، مارا در فهميدن يکی از عناصر بحران ، ياری ميکند" سهم" ايده 
 کاهش ارزش سهام بزرگترين شرکت ماشين سازی در جهان به سطح ارزش سهام آن در دهه .در چهره بحران مالی شده است

 تنها ليکن ،اگرچه نتيجه يک ماجراجوئی مالی گانگستر های مالی است بحران مسکن در آمريکا .  ، نمونه بارز آنست1950
 بجا  و در چنين ابعادیوگرنه نميتوانست بازتاب هائی در چنان مقياس عظيم و جهانی . وجود بيماری در سهام بودنشانه ای بر

.  ، بعنوان چهارمين شرکت بزرگ آمريکا،سال ها قبل از بحران مالی اتفاق افتادENRONفراموش نبايد کرد که سقوط  .بگذارد
در هم می آميزد و هرگونه " فانتزی ايدوئولوژيک نئوليبرالی"  با و"انه کاغذیپول سمبليک بی پشتو" با " سهم"وقتی سمبوليسم 

  .مهار اجتماعی را با تکيه بر قدرت سياسی کنار ميزند ، جنگل آشفته امروز نبايد غير قابل تصور باشد

د مبادله می شود و بطور کلی ، سهام در بازار های بورس جهان ، به قيمت های متورم و گاهی ده ها برابر ارزش مادی خو
هرچه خريد و فروش آن بطرف رشد بادکنکی حرکت بکند ، احتمال انفجار آن با يک نوک سوزن محتمل تر ميشود و بحران 

، کامال يک مضمون سمبليک و انتزاعی جدا از واقعيت مادی را " سهم"  خود  چرا که. مسکن در آمريکا چنين نقشی را داشت
باين معنی که سهامدار انتظار دارد .حمل می کندرا " سود "  مادی اميد و انتظار، " سهم "  مادیمالکيت نا مشخص. حمل ميکند

هنگامی که يک شرکت بداليلی از سود آوری مطلوبی بر .که بخشی از سود بدست آمده از فعاليت سرمايه دارانه را بدست آورد

                                                            
 که به واحد نظامی compaignie ، از واژه فرانسوی 16بکار برده ميشود ، در نيمه دوم قرن " شرکت"که معموال بمعنی " نیکمپا" واژه  24

  .است در اين معنی جا افتادهبتدريج  وشدهسربازان بويژه در سواره نظام گفته ميشد، اتخاذ شده است که بعدا وارد استفاده در تجارت  نيز
يا شخصيت نمايشنامه که " پرسناژ" در نمايشنامه های دنيای باستان گرفته شده است که در آن " ماسک" ، ازايده " شخصيت حقوقی" ايده  25

در دعاوی حقوقی امروز نيز اگر يک شرکت مرتکب تقلب شود ، . ماسکی بر صورت ميزد ، تمايز واقعيت و نقش بازيگر را القاء ميکرد
  . شخصيت های زنده  در پشت ماسک را مورد تعقيب قرار دهدر را کنار زده و يا پرده سات" ماسک" دادگاه ممکن است 
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گاهی اين ارزش گذاری چنان از واقعيت خود جدا می  .دخوردار ميشود ، ارزش سهام آن بطرزی غير واقعی افزايش می ياب
  26 .گردد که خصلت يک حباب را پيدا می کند

و يا ارزش . ، در سال اول بوجود آمدن خود ، به صد برابر رسيد" کام.آمازون دات" شرکت انترنتی  ارزش سهامبعنوان مثال ،
اين افزايش نجومی ارزش سهام يک شرکت در يک . ده است، در ظرف پنج سال به نهصد برابر رسي" جستجوگر گوگول" سهام 

گاهی اين نوسانات ارزشی در سهام ، بدون تغيير در دنيای مادی بوقوع می  .زمان کوتاه ، از واقعيت مادی خود جدا ميشود
واقع ، اين ارزش  در .نمونه آن ، سقوط ارزش سهام در يک روز و ياافزايش آنها در چند ساعت و يا چند روز بعد است .پيوندد

 27 .انتزاعی و سمبليک سهام است که اين چنين دچار نوسانات ارزشی ميشود که در جوهر خود از عامل ديگری تغذيه می کند
 28.نام ميبردچشم انداز بخشی ازسود، يا ارزش اضافی احتمالی اين همان عامل تعيين کننده ايست که مارکس از آن تحت عنوان 

 در يک فعاليت سرمايه  ارزش اضافیبخشی از امکان سود يا سهيم شدن درن و يا کاهش ارزش سهم ، بابدينمعنی که باال رفت
 . مرتبط است

در نظر گرفت که دولت در سيستم سرمايه داری  بحران در سيستم مالی را قبل از هر چيزی بايد بعنوان يک بحران ساختاری  
خسارت مالی .در سه دهه گذشته پيش برده اند  يک ايدوئولوژی نئوليبرالی های حاکم بر اکثريت غالب کشور ها ، به پيروی از

و دولت های نئوليبرال و   29. بر اقتصاد جهان ، در دوماهه گذشته ، حدود دو تريليون و هشتصد ميليارد دالر بوده استبحران
 اجرائی و قانونگذاری را بکار گرفته اند که نئوکون، با بهره برداری از فضای روانی ايجاد شده بر اثر بحران ، تمام توان قدرت

  .ترميم آنرا بحساب اکثريت کم در آمد جامعه و بنفع اليه کوچکی از گانگستر های مالی حل کنند

 ، اوال فراتر از نشان ميدهد بحران در حوزه مالی و مساله مسکن در درجه اول خود را بصورتبحران ساختاری فعلی اگرچه 
 بحران فراتر از مساله مسکن می . کالسيک سرمايه داری متفاوت است ساختاریود و ثانيا با بحران هایخود مساله مالی مير

 خود به بانک ها وام های مسکن مليون نفری را که در آمريکا ناتوان از باز پرداخت 60رود ، باين دليل که اگر بدهی مجموع 
 تا چهارصد هزار دالر در نظر بگيريم ، در آنصورت پرداخت در جهان بودند ، بطور متوسط در مورد هر مسکن بين سيصد

 ميليارد دالر هزينه بر ميداشت و همه اين بدهی ها را به صفر تبديل ميکرد و با حل بحران، باصطالح 240 تا 180همه آنها بين 
ند ،و مؤسسات مالی دريافت کنند البته هيچيک از دولت ها چنين روشی را در پيش نگرفت. اعتماد به سيستم بانکی را بر ميگرداند

ه اين پول های اهدائی ماليات دهندگان ، شرط و شروطی را نپذيرفتند و حتی حاضر نيز نشدند که قاضی ورشکستگی بر تصرف 
آنها فقط بطور تئوريک پذيرفتند که حقوق و پاداش مديران تا حدی . مجدد اين مسکن ها از طرف بانک ها نظارتی داشته باشند

ليکن شواهد بعدی نشان می دهد که آنها ميخواهند بهمان شيوه سابق اهداء پاداش ها و حقوق سرسام آور مديران و . يابدکاهش 
ارصد ميليارد دالر بر سيستم مالی تزريق شده است ،  هاگرچه  تا حال متجاوز از دو تريليون و چ .کارکنان باال ادامه دهند

  .حکايت همچنان باقی است

از بر دو شکل سرمايه داری ،  بحران های کالسيک زيرا. با بحران های ساختاری کالسيک نيز متفاوت است بحران فعلی 
 سال رخ می داد ، و 10تا 7 معموال در بين  رونق و رکود ،بحران های دوره ای کوتاه.کوتاه و بلند استوار بودبحران های 

و سرمايه و ، که ساختار نيروی کار بود ولده و رشد تکنولوژی بحران های ساختاری ناشی از انقالب در پيشرفت نيروهای م
بلکه .بحران ساختاری فعلی ، ناشی از انقالب تکنولوژيک و رشد نيروهای مولده نيست 30.را دگرگون می ساختکليت اقتصاد 

                                                            
ارزش آمازون دات کام در يک سال اول تاسيس خود صد برابر شد ، و يا . از همان نوع بود" دات کام ها"  بعنوان مثال ، ترکيدن ارز ش  26

  .ارزش گذاری سمبلوليک نيستارزش سهام گوگول در ظرف پنج سال ، نهصد برابر شده است که چيزی جز 
27 Karl Marx : Capital.Vol.1, Laurence and Wishart.London.1984.pp.110‐111 

فصل بيست و نهم در تحليل مارکس ازاجزاء بويژه .  تحليل درخشان مارکس در اين زمينه را می توان در جلد سوم سرمايه مشاهده کرد 28
  :رجوع شود به .سرمايه بانکی

Karl Marx : Capital.Vol.3, Laurence and Wishart.London.1984.pp. 463-475  
  بنقل از روزنامه گاردين.  سپتامبرBank of England. (28( گزارش بانک مرکزی انگليس 29
له زمانی بحران های کوتاه معموال يک فاص. بحران های دوره ای کالسيک سرمايه داری ، بر دو نوع کوتاه مدت و بلند مدت تقسيم ميشود  30
 آنرا می توان در  تحليل ازايده اوليه .  سال را در بر می گرفت و بحران های بلند دريک دور زمانی طوالنی تر بو قوع می پيوست10تا 7

انقالب صنعتی قرن هيجدهم ، بحران ساختاری در اقتصاد و دگرگون شدن  نيروهای مولده را موجب گرديد .نوشته های مارکس مشاهده کرد
 و 1960و يا انقالب تکنوژيک پايان دهه .بودتيجه آن گذر از اقتصاد کشاورزی و شکل گيری اليه جمعيتی بزرگی بنام طبقه کارگر که ن

 ، بسياری از وظايفی راکه انسان با دست انجام ميداد ، به مغز و کاربرد رابوت ها در صنعت انتقال داد و به تبع 1970سالهای آغازين دهه 
پيشرفت الکترونيک ، شيمی و دانش ژنتيک ، خواه ناخواه حوزه .  صنايع کالسيک از بين رفتند و يا به سطح نازلی تنزل يافتندآن پاره ای از

ساختار اقتصاد، نيروی کارو سرمايه نابراين درهای تازه ای از نيروی کار را بوجود می آورد ک
  . ارداثرات جدی بجا می گذ

به با مغز انسان مرتبط است تا دست او و

اقتصاد ادن روسی ، وقوع بحران های ساختاری   ) Nikolai Dmyitriyevich Kondratieff( در شوروی ،  نيکال کندراتيف 1320 در دهه 
بر اساس تئوری کنداراتيف ، سرمايه داری در هر . را  در شکل تازه ای عنوان کرد که به سيکل ها يا موج های کندراتيف معروف است
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ل سی سال است  که نتيجه  تحميل فاجعه آميز يک ايدوئولوژی افراطی بر تمام حوزه های زندگی اقتصادی و اجتماعی در طو
  .بحران مالی ، خود معلول است و نه علت. خود را در بحران مالی متبلور ساخته است

 سال پيش و به واکنش روشنفکران دست 60ی ، بايد به برای شناخت ريشه های بحران ساختاری امروز در سيستم سرمايه دار
ضرورت مداخله دولت برای تنظيم عليه  ايده دولت رفاه و راستی به زعامت فريدريش فون هايک در مونت پله رن سويس عليه

  .اقتصاد بازگشت

وينستون چرچيل ،  ضمنی به تشويق . ، محافظه کاران ، جنگ ايدوئولوژيک عليه ايده های کينز را آغاز کردند1947در  • 
ين اقتصاد دانان ، فالسفه و  تن از دست راستی تر37 جنگ سرد،ن اصلی بنيانگذاريکی ازسياستمدار محافظه کار انگليس و

 پوالنی  ، در مونت پله رن مايکلجامعه شناسان ، نظيرفردريش فون هايک ، کارل پوپر ، ميلتون فريدمن ، فون ميزس و 
 دولت رفاه که آنرا سوسياليسم خزنده می ناميدند ، و عليه هر نوع  کنترل اجتماعی اقتصاد و بازار، عليهسويس گرد آمدند تا عليه

 نظرات اين نويسندگان  و متفکرين ، آنچيزی است که از آن تحت 31.ياليسمی يک جنگ فکری همه جانبه ای را آغاز کنندسوس
ايده ها ی  اينان در حکم يک ريه تنفسی برای ميليونرهای جوامع سرمايه داری بويژه در . عنوان نئوليبراليسم نام برده می شود

. مورد حمايت جدی ميليونر های جوامع سرمايه داری قرار  خواهد گرفتن ائولوژی آنآمريکا بود و هايک مطمئن بود که ايدو
همين ايده را ميلتون فريدمن ، ايدوئولوگ نئوليبراليسم  32.هايک معتقد بود که تصرف مغز ها شايد بيش از يک نسل طول بکشد

کرد که بايد منتظر فرصت بود  تا با بروز يک  ، با رها تکرار مي33در آمريکا و دوست و مشاور اصلی ژنرال پينوشه در شيلی
  :بحران ازآن بهره برداری کرد

وقتی بحران . تنها بحران ها ، چه بحران های واقعی و چه احساس بروز يک بحران ، فرصت برای تغيير را بوجود می آورد "
من معتقدم که وظيفه اصلی ما در . شده استبوقوع پيوست ، اقدامات اتخاذ شده ، بستگی به ايده هائی خواهد داشت که اشاعه داده

چنين موقعی اين خواهد بود که آلترناتيو های خود را در برابر سياست های موجود مطرح ساخته و آنها را مدام زنده و دم 
ريمنی انديشه اه موجود با يک تنها بايد اضافه کرد که  34". دسترس قرار دهيم تا از نظر سياسی، غيرممکن اجتناب ناپذيرشود

  .نشيندبدر انتظار بروز بحران برای بهره برداری از آن می تواند 

                                                                                                                                                                                         
ک تحول ساختاری بزرگی را از سر ميگذراند که بخش هائی از نيروی کار سابق را حذف و حوزه های تازه ای از اقتصاد و پنجاه سال ، ي

در بين اقتصاد دانان معاصر .  استالين اعدام گرديد1938-1936کندراتيف در جريان تصفيه های بزرگ .  نيروی کاررا نيز بوجود می آورد
از جمله می توان به مجموعه سخنرانی های ارنست مانديل ، اقتصاد دان .ده اندبعمل آوروع ، تحقيق تازه ای افراد متفاوتی روی اين موض، 

 متن تکميل و و  انجام گرفته بمناسبت آلفرد مارشال در دانشگاه کمبريج ، که"موج های بزرگ در سرمايه داری  "مارکسيست تحت عنوان 
  . مراجعه کرد49-28 منتشر شده است ، بويژه صفحات درلندن Versoتجديد نظر شده آن توسط انتشاران 

  :همچنين ميتوان به منابع زير در اين مورد مراجعه کرد
Joshua .s.Goldstein: Kondratieff Waves as War Cycles. International Studies Quarterly, Vol. 29, No. 4 
(Dec., 1985), pp. 411-444 
William R. Thompson: Long Waves, Technological Innovation, and Relative Decline. 
International Organization, Vol. 44, No. 2 (Spring, 1990), pp. 201-233 
David Dickson: Technology and Cycles of Boom and Bust. Science, New Series, Vol. 219, No. 4587 
(Feb. 25, 1983), pp. 933-936 
 

    :به .ک. رنت پله رنورمورد مرام نامه و ليست کامل افراد شرکت کننده درتجمع مد 31
 http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Mont_Pelerin_Society  
http://en.wikipedia.org/wiki/Mont_Pelerin_Society 

  :همچنين رجوع شود به 
George Monbiot : How Did We Get Into This Mess?.Guardian.28August 2008 
 
 

و فرصت های پيش آمده برای بيست سال اقتصاد نخبه ساالر : تاريخچه مختصر نئوليبراليسم : سوزان جورج :  رجوع شود به 32
 :در .ترجمه بهروز امين.تغيير

http://www.rahekargar.net/jahani/neo1.html  
 درمورد روابط بسيار نزديک ميلتون فريدمن با ژنرال پينوشه ،  و ظرفيت بزرگ نئوليبراليسم برای همسازی با خشن ترين ديکاتوری ها  33

 در مورد توصيه های وی به خصوصی کردن ها و باصطالح 1975 آوريل 21ينوشه در ، رجوع شود به نامه خصوصی فريدمن به پ
 که بعد از کودتای خونين و کشتار وسيع از احزاب دموکراتيک و چپ و نيز متالشی کردن سنديکاها در آن اصالحات ساختاری در  آن کشور

   : کشور انجام ميگرفت
 http://wwww.naomiklein.org/files/resources/pdfs/friedman‐pinochet‐letters.pdf 

  
34 Milton Friedman: Capitalism and Freedom. 1982. 
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شيلی پينوشه و آرژانتين ژنرال ويوال که در آنها جوخه های آدم ربائی  . پيش نرفتصرف ولی اين ايده ها تنها با تبليغ 
  35.ود مرگ بر سياست حکم ميراند، نخستين آزمايشگاه اجتماعی اين نظريه پردازان بشکارچيانو

شعار اساسی آنها عدم   36پيروزی ريگان در آمريکا و مارگارت تاچر در انگليس ، نئوليبراليسم را به پديده ای جهانی تبديل کرد
و باز گذاشتن دست بازار در همه حوزه های زندگی اقتصادی و ) يا دولت کوچک( مداخله دولت در اقتصاد و زندگی اجتماعی 

 تاچر و ريگان 37. بود که پير بورديو ، بحق از آن بنام توتاليتاريسم بازار نام ميبردکردن اتحاديه ها متالشی اجتماعی و فرهنگی 
، با اقتصاد و زندگی اجتماعی اکثريت مردم ، همان کاری را کردند که پينوشه و ژنرال های کودتائی در آمريکای التين کرده 

   38. کارکرد را در ابعادی ويرانگر تر انجام می دهندبودند و همين امروز مال ها با سرکوب در ايران همان

بر خالف آنچه که در تئوری نئوليبراليسم ادعا ميشود ، تبديل کردن اقتصاد به اهرم حاکميت بازار ، همواره با مداخله وسيع 
پيش رفته است ،   ها و نيروهای دموکراتيک جامعهه  ، از جمله سرکوب اتحاديبرای يک مهندسی بزرگ اجتماعیقدرت دولتی 

 نئوليبراليسم هرگز با اتحاديه بانکداران و سرمايه بزرگ در .و در موارد متعددی با دست های آلوده بخون همراه بوده است
مقياس جهان هرگز مساله ای نداشته است ولی وجود يک اتحاديه ضعيف در يک کشور جهان سوم نيز برايش غير قابل تحمل 

مورگان ، که سرمايه ای نزديک به توليد ناخالص کشوری مثل انگليس در .پی. گذاری نظير جی يک بانک سرمايه.بوده است
عضو  بانک هامضافا اينکه .اختيار دارد، در چند دفتر بانکی خالصه نميشود ، بلکه اتحاديه بزرگی است از سرمايه داران

  .کنسرسيوم يا جمعی عمل ميکنندرت يک اتحاديه بانک ها نيز هستند و در دادن هر وامی بيک کشور کوچک نيز بصو

 در مراسم اهدای مدال به ميلتون فريدمن  1992يکی از سردمداران نئوکون ، در  دونالد رامزفيلد ، وزير دفاع پيشين آمريکا و   
که بيش از ، ايدوئولوگ مهم سياست های نئوليبرال در آمريکا ، در ستايش از وی عبارتی را بر زبان آورده بود در کاخ سفيد 

  39"! انديشه ها عواقبی دارند: " هر چيز ديگری وضعيت موجود را توضيح می  دهد 

که زندگی اجتماعی مردم سياره را بطرف يک جنگل داروينی سوق  و همچنان دارد هايدوئولوژی نئوليبرال ، عواقبی جدی داشت
 را تشکيل می دهد ، در عين حال بحران در ايدئولوژی بحران مالی که تنها يکی از وجوه اين داروينيسم اجتماعی. داده است 

 1989 در  بدرستی آنرا با فروريزی ديوار برلين ، روزنامه نگار کانادائی،ينبنمايش گذاشته است که نائومی کالنئوليبرالی را 
  . 40مقايسه کرده است

 به  نسبته واکنش عصر ليبرايسم کالسيکاين جدال ايدوئولوژيک در عدم  مداخله دولت در اقتصاد ، بتاريخی ريشه های  •
دوره مرکانتاليسم سرمايه داری  و بقايای نظام فئودالی از يکسو و ، و نيز  عليه ايده های اجتماعی روسو در ضرورت مداخله 

ليبراليسم کالسيک خواهان بر داشتن هر گونه کنترل اجتماعی بر . دولت در اقتصاد بنفع عموم جامعه بر می گردد 
  .ردسرمايه ، آزادی بی مهار سود جوئی شخصی و سپردن همه امور بدست بازار بودکارک

                                                                                                                                                                                         
Quoted in : Naomi Klein: Wall street Crisis Shoud be for Neoliberalism , What Fall of Berlin Wall for 
Communism. 6October 2008 
   

  : همچنين مراجعه شود به  35
Marcus J. Kurtz:  Chile's Neo-Liberal Revolution: Incremental Decisions and Structural 
Transformation, 1973-89 
Journal of Latin American Studies, Vol. 31, No. 2. (May, 1999), pp. 399-427. 

بايد يا د آوری کرد که اگرچه آبشخور اصلی نئوليبراليسم در کشورهای غربی از يک تعارض ايدوئولوژيک در مقياس بزرگی تغذيه می 36
کارکنان سفارت در تهران از طرف خمينی با هدف بهره برداری در سرکوب مخالفين داخلی ، نقش کاتاليزوری گرفتن کرد ، ليکن گروگان 

از اين نظر خمينی را ميتوان خادم بزرگ . در اصلی ترين و هژمونيک ترين بلوک سرمايه دری ايفاء کرد" راست جديد"رسيدن در بقدرت 
   . ارتجاع در مقياسی وسيع تر از ايران ناميد و جانشينان او دراين سی سال خط حرکتی اورا ادامه داده اند

  :به .ک. ر 37
Pierre Bourdieu : Against the Tyranny of the Market.New Press.2003.pp.26‐37 
Pierre Bourdieu  : The Essence of Neo‐liberalism ( Utopia of Endless Exploitation). Le Monde 
Diplomatique.Dec.1998. 
38 Jackie Roddick  : The Dance of Millions. Latin America Bureau( Research and Action) Ltd.1998.PP.77,111, 183 

) سرمايه( ، بعد از بروز اين بحران مالی ، کتاب کاپيتال"مارکس برگشته است"  اکتبر تحت عنوان 21 بنوشته روزنامه تايمز لندن در  39
 در. مارکس ديگر در قفسه های کتاب فروشی وجود ندارد و تماما بفروش رفته است و چهل هزار نفر نيز به ديدن محل تولد مارکس رفته اند

  !ت را با تاج های گل پوشانده اند گيتلندن نيز قبر مارکس در گورستان های
ين اين سخنان را خانم کال..The Shock Doctrine : The Rise of Disaster Capitalism نويسنده کتاب  Naomi Kleinين  نائومی کال 40

م ميلتون فريدمن ، مهمترين تئوريسين نئوليبرال در آمريکا در ناه در سخنرانی عليه نامگذاری مرکز تحقيقات دويست مليون دالری جديد ب
  .  دانشگاه شيکاگو بيان کرده است
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برخالف ليبرالسم کالسيک ، که ايدوئولوژی آن در سياست ، با خود کامگی سياسی دولت در تعارض بود و خواهان محدوديت 
ناساز بود ،  فانتزی ايدوئولوژيک نئوليبرال آن در مداخله در زندگی مدنی مردم بود ، ودر حوزه اقتصاد ذاتا با ايده سوسياليسم 

  نيز نه فقط ضديت با هر نوع ايده سوسياليسم ، بلکه همچنين ها ، با خود کامگی سياسی آغاز گرديده است و در حوزه اقتصاد
اگر .تکه مداخله دولت برای تنظيم اقتصاد را امری ضروری می دانستعارضی بوده است با در ک ويژه ای از سرمايه داری 

بتوان نامی بر وجه تمايز نئوليبرلليسم و ليبراليسم کالسيک قائل شد ، بايد گفت که ليبراليسم کالسيک در حوزه سياسی مخالف با 
قدرت سياسی خودکامه دولت ودر حوزه اقتصاد ، آزادی فعاليت اقتصادی از قيد و بند های تحميلی همين دولت ها ی شبه فئودالی 

ليکن آزادی نفع طلبی شخصی و بازار بعنوان محل مبادله آن بصورتی .ماعی قرن هيجدهم قابل فهم بودبود که در فضای اجت
 را 1930آشکار ساخت و بحران جهانی دهه 1929فارغ از هر محدوديت اجتماعی ، تناقض واقعی خود را در بحران بزرگ 

  . ده فعاليت اقتصادی ناميدبايد فروريزی ايدوئولوژی بازار آزاد بعنوان مکانيسم خود تنظيم کنن

 که خواهان مداخله دولت دولت برای تنظيم اقتصاد و بازار بود ،  بر اين اصل استوار  سرمايه داریالگوی کينزی در اقتصاد
تنظيم کننده خود باشد  ود رصورت عدم تنظيم آن از طرف دولت ، سرمايه داری با خطر فرويزی مواجه  نميتواند بود که بازار

 و بکارگيری اهرم سياسی دولت ازاين نظر ، الگوی کينزی اقتصاد ، واکنشی بود عليه آنارشيسم درونی سيستم بازار.  شدخواهند
در مقابل ، نئوليبراليسم که بظاهر بازگشتی است به ايده های آدام اسميت ، بنوبه خود واکنشی بود . در تنظيم فعاليت اقتصادی

 داشتن هر گونه مهار از نفع طلبی شخصی و فارغ بودن بازار از هرگونه قيد و بند عليه الگوی کينزی در اقتصاد، و بر
 ولی خود نئوليبراليسم ، بيشتر و بشکلی خشن تر، از ابزار سياسی دولت در جهت اهداف خود 41.اجتماعی بر نحوه فعاليت آن

  مگر سياست اقتصاد نيست؟: ت که و خود اين نکته بزرگ مارکس را در عمل به اثبات رسانده اس.استفاده کرده است

را کرده بود که بايد بر " بانکور"، کينز پيشنهاد ايجاد يک بانک جهانی و پول خنثائی بنام 1929 برای مقابله با بحرانی مشابه •
ای دولت ه. کينز ، طال را واسطه مناسبی برای تجارت نمی دانست. پايه ميانگينی از سبدی از پول های جهان قرار می گرفت

، که به 1944بزرگ سرمايه داری ، ايده مداخله دولت برای تنظيم اقتصاد را پذيرفتند ، ليکن در معاهده بريتون وودز در ژوئيه 
 انجاميد، اقتصاد سرمايه داری بر پايه ) GATT(تشکيل صندوق بين المللی پول ، بانک جهانی و سازمان تعرفه و تجارت جهانی 

دولت ها  و نهادی های بريتن وودز،  دستکم در کارکرد اوليه خودنهادهائی مرکب از 42.ريان يافت شکلی از مداخله دولت ها ج
  .بودند

در آنزمان ، آمريکا که هفتاد در صد از ذخاير طالی جهان را در اختيار داشت  و پنجاه و پنج در صد از توليد ناخالص داخلی 
را رد کرد و آنرا تالشی برای باز سازی سيستم " بانکور"  ايده پول اآمريک.سرمايه داری نيز به آمريکا تعلق داشت جهان 

، دالر بصورت Bretton Woodsدر نتيجه  در معاهده بريتون وودز. امپراتوری در حال فروريزی انگليس ارزيابی می کرد
ش هژمونيک بی سابقه ای  اين امر ، به امريکا نق.  دالر معادل يک اونس طال بود35پول اصلی تجارت جهانی در آمد که هر 

تبديل شدن دالر به اصلی ترين واسطه در تجارت جهانی ، در .در اقتصاد و سياست های بلوک سرمايه داری در جهان را ميداد
  .عين حال پايه مادی امپراتوری مالی برای آمريکا را فراهم ساخت

نظامی پر خرج آمريکا در نقاط مختلف جهان ، که   باز سازی خرابی های ناشی از جنگ در اروپا ، و وجود پايگاه های •
ليکن . هزينه های آن با صرف دالر انجام می گرفت و قابل تبديل به طال بود ، با عث خروج بخش اعظم طال از آمريکا گرديد 

ومی در آن زمان سر که به ارقام نججنگ ويتنام که هزينه آن بنا به گفته سناتور مايک مانسفيلد در سالهای پايانی جنگ ويتنام ، 

                                                            
  : برای آشنائی با دو درک متفاوت از سرمايه داری ، رجوع شود به  41

John Kenneth Galbraith: Capitalism against Capitalism. 
م شده اندو چنان شرکت های کوچک را بلعيده و يا ازبين برده اند   که مفهوم رقابت و بازار گالبرايت معتقد بود که کمپانی های بزرگ آنچنان عظي

اکنو ن نيم قرن .آزاد ديگر مضمون خود را از دست داده است و تنها وجود اتحاديه های بزرگ کارگری را قدرت متعادل کننده در برابر آنها ميدانست
يکی از . کمپانی های بزرگ به هيوالها ئی تبديل شده اند و اتحاديه ها فاقد وزن اجتماعی پيشين هستند نگارش اين نوشته ميگذرد و زمانبيشتر از

وظايف اصلی نئولبراليسم ، متالشی کردن اتحاديه چه از طريق قانونی وچه باتوسل به قهر ،برای برداشتن هرگونه مانعی از برابر اين کمپانی های 
وی کار ارزان و منابع مادی و مواد خام ارزان ، عوامل مهم تضمين کننده سود های کالن ، يعنی موضوع اصلی زيرا دوعامل اصلی نير.هيوال بود

رقابت بود و اين امر با شکستن اتحاديه ها با توسل به قهر دولتی در کشورهای پيشرفته سرمايه داری ، و تحميل سياست های های معين بر کشور 
 پيش رفته  و دولت های نئوليبرال های کودتا ی نظامی و چه از طريق بانک جهانی و صندوق بين المللی پولهای جهان سوم چه از طريق حکومت

    .است
  : برای آشنائی بيشتر با نحوه تشکيل نهاد های مربوط به معاهده بريتون وودز ، مراجعه شود به 42

Marc Williams: International Economic Organisations and the Third World. London.Harvester Wheatsheaf. 
1994. 

سه فصل ).56.ص( مارک ويليامز می نويسد  که معاهده بريتون وودز ، بر پايه اصول تعريف شده خود تنها حدود يک دهه کارکرد داشت 
 ، برجسته تر 156تا148فحات  ، بويژه از ص6 کتاب  ، ايده روشنی از ايدوئولوژی حاکم بر تشکيل آن بدست ميدهد که در فصل 6 و 5و 4

  .است
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بنابراين ، دالر .  از پشتوانه دالر برداردطال را رابطه طال و دالر را قطع کرده و 1971 درسالآمريکا  موجب شد که ميزد ، 
 ، بطور کامل 1973 آمريکا مدتی کوتاه دومرتبه به استاندارد طال باز گشت و لی در .بصورت شناور در نرخ تبديل در آمد

  .و بدون پشتوانه روی آورد و رابطه دالر خود را با طال کامال قطع کردبطرف پول فيات 

 امروز آمريکا بسيار بيشتر از وزن اقتصادی خود خرج می کند و بخش اعظمی از دالر های در گردش ، بيشتر شبيه چک های 
ت بروز بحران و شتاب برای تبديل ، بی محلی است که دارندگان آن ، آنها را هنوز نقد نکرده اند و انبوه اين دالر ها در صور

قابل تصور است که اگر نرخ قيمت گذاری نفت در سه بازار جهانی نفت از دالر به سبدی از . ارزش خود را از دست ميدهند
پول های ديگر تبديل شود، آمريکا ديگر توان صدور اينهمه چک های بی محلی به حساب ديگر کشور های جهان را نخواهد 

  .داشت 

وسل نهاد های مالی بين المللی به دولت ها برای جلوگيری از فرويزی نظام مالی سرمايه داری نئوليبرال ، خواه نا خواه خود  ت•
سرمايه داری را با بحران ايدوئولوژيک بی سابقه ای مواجه ساخته است ، که بازار و سود جوئی بی مهار ،نه تنها راه حل نيست 

 به زندگی مردم در تمامی کشور ها نظری انداخته شود تا چگونه در اين سی سال سلطه کافی است که. بلکه مساله است
سرمايداری نئوليبرال ، ثروت های جوامع را در دست گروه کوچکی از جامعه متمرکز کرده و اکثريت غالب مردم را به زندگی 

 وضعيت راز بقاء را بوجود آورده است که ند مانفالکت باری محکوم کرده است ، و چگونه زندگی بی افق و بی تضمينی درست
تزريق چندين تريليون دالر از جيب ماليات دهندگان به بانک ها و يا خريد بدهی .در آن هيچ کسی از فردای خود مطمئن نيست

 های آنان بنام نجات سيستم مالی که ميخواهند آنرا خير عمومی جلوه دهند ، چيزی جز تمرکز هرچه بيشتر ثروت در دست
دولت های موجود در اين کشور ها ، قبل ازاينکه منافع عمومی جامعه را . ثروتمندان  بحساب نادار های اين جوامع نخواهد بود

 و نقش عمده آنان اينک خصوصی کردن همه آن  نمايندگی کنند ، به کارگزاران شرکت ها و مؤسسات  بزرگ مالی در آمده اند
ت مردم عادی وهزينه ماليات دهندگان در طول سال های طوالنی در دوره بعد از جنگ مؤسسات عمومی است که با کار و زحم

 از  دالرکافی است که به سياست دولت آمريکا در دوره جرج بوش اشاره کنيم که کاهش يک و نيم تريليون. بوجود آمده بود
ين چند ماه قبل ، دولت بوش ، بودجه هفت در هم. ماليات ثروتمندان در طول پنج سال ، يکی از هدف های اصلی او بوده است

ميلياردی مورد تصويب کنگره برای بيمه بهداشت کودکان را وتو کرد حال آنکه بدهی های بانک ها و شرک های بيمه 
  .   بر دوش مردم عادی انتقال داد وورشکسته را ملی

های تجاری و بانک های سرمايه گذاری ين بانک بديواری برای خروج از بحران ،، که دولت ها 1929برخالف بحران  •
، در بحران اخير ، دولت  که سپرده های مردم عادی در آنها بودبوجود آوردند و تنها به ياری بانک های تجاری مداخله کردند 

د از آفرين اصلی ، يعنی بانک های سرمايه گذاری شتافتند و متجاوز از دو تريليون و چهارصد ميلياربحران ها به ياری عامل 
 و قيمت های  تريليون دالری آمريکا8 بازار مسکن  از کهبه اين مؤسسات مالی تزريق کردندپول ماليات ماليات دهندگان را 

 بيشتر از ديگر  در آنها وام گيرندگان، که آمريکا و انگليس مردم  بويژه مردم،  ليکن. سود های کالنی بر ده بودندمتورم آن
 ، از اين تزريق چند تريليون دالری پول ماليات  و هستند خود مواجه بودندبدهی هایت  اقساط کشور ها با مشکل باز پرداخ

پرداخت وام های مسکن بود که بحران مالی از باز بعنوان مثال ، اگر هدف حل بحران عدم . دهندگان بر خوردار نخواهند بود
بدهکار  و اگر متوسط بدهی هر نين مشکلی روبرو هستندا چ مليون نفر ب60آنجا آغاز گرديد ، بايد گفت که در آمريکا حدود 

مليارد ميتوانست تمامی اين 240و  180 در نظر بگيريم ، رقمی نزديک به دالر هزار تا چهارصدمسکن  را سيصدمربوط به 
مؤسسات سرمايه  تزريق اين پول ها بطرف بانک ها و ليکن .قرضه ها را صفر کرده و ثبات مالی را به سيستم بانکی برگرداند

حتی به نظارت دولت بر نحوه استفاده از اين پول ها و يا نظارت قاضی ورشکستگی بر باز پس  که گرديدگذاری و بيمه سرازير 
آنها از طريق گروه فشار خود در دولت ها و مجالس نمايندگی ، . تن در ندادند نيز گيری خانه ها توسط اين مؤسسات مالی 

را و پاداش های کالن مديران ازحقوق   درجه معينی کاهشبظاهردرموردا بدون قيد و شرط بودند و تنها خواهان اخذ اين پول ه
 ميليارد 7 اشاره کنيم که دولت جرج بوش ،  است در مورد اين اهداء سخاوتمندانه اين پول های ماليات دهندگانکافی  43.پذيرفتند

 دالر از پول ماليات  ميليارد 85 ترديدی در تزريق وتو کرد در حالی که هزينه بيمه کودکان را که کنگره تصويب کرده بود ، 
 بخود راه نداد،  و تئوری نئوليبرال هائی نظير ميلتون فريدمن در عدم مداخله دولت در بازار را   AIGبه شرکت بيمه دهندگان 

                                                            
 حقوق و دستمزد دريافت  دالرليوني م480 در هفت سال قبل از اعالم ورشکستگی ،   Lehmann Brothers بعنوان نمونه ، مدير کل   43

 21زنامه گاردين در بنوشته رو. مليون دالر کناره گيری کرده بودند20کرده بود و يا ديگر مديران همان مؤسسه مالی ، هرکدام با دريافت 
از پول ماليات دهندگان ) ميليارد دالر آمريکا10معادل ( پوند  ميليارد 5.5بی ، بالفاصله بعد از دريافت .اس.اکتبر، مدير عامل بانک لويدز تی

 مدير عامل !خواهند شد که همانند سال های قبل از حقوق و پاداش های باال بهره مند اطمينان داداز طرف دولت ، به مديران و کارکنان خود 
تعيين بود و همين امسال و درست ميان اين بحران عظيم مالی ،  مليون دالر حقوق و پاداش برای خود 55.4همين بانک ، درسال گذشته ، 

  !قصد دارد سياست مربوط به پاداش های کالن را همچنان حفظ کند
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  ميتوان همه آمريکائی ها وجود داشت ،هداشتب ميليارد دالر امکان بيمه 80 در نظر بگيريم که با همچنين اگر.بفراموشی سپرد
   44.به ابعاد سياست های نئوليبرالی در خدمت گانگستر های مالی پی برد

   مالی در دست چنداعتبارات  هرچه بيشتر شدن سانتراليزه، بانک ها و امور مالی يکی از پی آمد های بحران اخير در سطح  •
    و امثال آن خواهد بود که ديگر بانک های تجاری و سرمايه گذاری را بلعيده JP.MORGAN بانک سرمايه گذاری بزرگ نظير 

  اساسی امور مالی در دست سه بانک تجربه بحران مالی در آسيا و سانتراليزه شدن . و به هيوالی های بزرگی تبديل خواهند شد 
   چنين،اری و شرکت های بزرگ بيمه در غربگذده شدن آنها توسط بانک های سرمايه يو يا بلعبزرگ سرمايه گذاری در ژاپن ، 

  45.فرايندی را نشان می دهد
  
  اند همواره اين ايده را تبليغ کرده  ی آنان ،ها و سياستمداران پيش برنده سياست نئوليبرال ايدوئولوگ های در سه دهه گذشته ،  •
کاهش هر چه نيز و تصاد و امور اجتماعی زندگی در نتيجه ، عدم مداخله دولت در اق. دولت راه حل نيست بلکه مساله است که

 واقعيت های همين سه دهه ، درست عکس اين فانتزی .شعار اساسی آنان بوده است  بيشتر نقش آن ، يعنی دولت کوچک،
، دولت جورج بوش ، بيشترين خرج ) CATO( بر اساس تحقيقات مؤسسه دست راستی کاتو .ايدوئولوژيک را نشان می دهد 

فقط در دوره اول رياست جمهوری جورج بوش ، هزينه های . ر سی سال اخير و نيز بعد دوره ليندن جانسن بوده استکننده د
 تريليون دالر افزايش داشته است ، يعنی افزايشی 2.48 تريليون دالر به 1.86 از دولت آمريکا نسبت به دوره بيل کلينتون ،

 در صد افزايش  23به   درصد18.5، از  در همان دورهتوليد ناخالص داخلی از  و سهم بودجه دولت فدرال  ،درصد33 معادل 
 تريليون دالر از ماليات بر ثروت های بزرگ دولت بوش در يک دوره پنج ساله را 1.4 اگر برنامه کاهش 46.را نشان می دهد

ع ثروتمندان و بضرر اکثريت جامعه پی می توان به عمق ايدوئولوژی نئوليبرال در جابجائی امکانات جامعه بنفدر نظر بگيريم ، 
  .برد
 در صد از سپرده های ارزی 68 در صد از توليد ناخالص داخلی جهان سرمايه داری را دارد و قريب 29روز آمريکا حدود ام

  . دالر است900تا 800در دنيا بصورت کاغذی بنام دالر است  که نرخ تبديل آن به طال در نوسانی بين 

ی های ناشی از جنگ در اروپا ، و وجود پايگاه های نظامی پر خرج آمريکا در نقاط مختلف جهان ، که   باز سازی خراب•
ليکن . هزينه های آن با صرف دالر انجام می گرفت و قابل تبديل به طال بود ، با عث خروج بخش اعظم طال از آمريکا گرديد 

بار مالی آنرا بايد نسل های آينده بردوش الهای پايانی جنگ ويتنام ، جنگ ويتنام که به گفته سناتور مايک مانسفيلد در سهزينه 
بنابراين ، دالر . ، آمريکا رابطه طال و دالر را قطع کرده و آنرا از پشتوانه دالر بردارد1971 موجب شد که در می کشيد ،

رج می کند و بخش اعظمی از دالر امروز آمريکا بسيار بيشتر از وزن اقتصادی خود خ. بصورت شناور در نرخ تبديل در آمد
های در گردش ، بيشتر شبيه چک های بی محلی است که دارندگان آن ، آنها را هنوز نقد نکرده اند و انبوه اين دالر ها در 

قابل تصور است که اگر نرخ قيمت گذاری نفت در . صورت بروز بحران و شتاب برای تبديل ، ارزش خود را از دست ميدهند
جهانی نفت از دالر به سبدی از پول های ديگر تبديل شود، آمريکا ديگر توان صدور اينهمه چک های بی محلی به سه بازار 

  .حساب ديگر کشور های جهان را نخواهد داشت 

د  فرويزی نظام مالی سرمايه داری نئوليبرال ، خواه نا خواه خو ازتوسل نهاد های مالی بين المللی به دولت ها برای جلوگيری •
 راه حل نيست نه تنهاکه بازار و سود جوئی بی مهار ،است ، سرمايه داری را با بحران ايدوئولوژيک بی سابقه ای مواجه ساخته 

کافی است که به زندگی مردم در تمامی کشور ها نظری انداخته شود تا چگونه در اين سی سال سلطه . بلکه مساله است
گروه کوچکی از جامعه متمرکز کرده و اکثريت غالب مردم را به زندگی ع را در دست سرمايداری نئوليبرال ، ثروت های جوام

فالکت باری محکوم کرده است ، و چگونه زندگی بی افق و بی تضمينی درست وضعيت راز بقاء را بوجود آورده است که در 
هندگان به بانک ها و يا خريد بدهی های تزريق چندين تريليون دالر از جيب ماليات د.آن هيچ کسی از فردای خود مطمئن نيست

                                                            
  :ين  نائومی کال: رجوع شود به  44
با اعالم . شعبه ميباشد3157 دارای و . ميليارد دالر سپرده در اختيار دارد722.9 تريليون دالر دارائی 1.78مورگان ، .پی. بانک جی 45

پی مورگان ، بخش هائی از آنرا فقط به قيمت .، جی)  نفر 43198 شعبه و تعداد کارمندان 2239با  (  Washington Mutualورشکستگی 
  .2008سپتامبر .26.روزنامه گاردين: به .ک. ر. خريد به قيمت آتش نام دادندمليون دالر خريد، که به آن قيمت1.9ناچيز 

 پديده مشابه در بحران مالی آسيا نيز رخ داده بود که بانک های غربی ، با استفاده از اهرم فشار صندوق بين الملی پول و بانک جهانی و 
 واری مالی را وادار به اعالم ورشکستگی کرده ، وسپس بعنوان ناجی، توليدی و بانک های مواجه با دش هایبنگاهسازمان تجارت جهانی ، 

   . آنها را بقيمت کمتر از ده درصد ارزش واقعی آنها خريدندسهام
  : رجوع شود به  46

 http://www.cato.org/ 
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 تمرکز هرچه بيشتر ثروت در دست ثروتمندان  آنان بنام نجات سيستم مالی که ميخواهند آنرا خير عمومی جلوه دهند ، چيزی جز
يندگی دولت های موجود در اين کشور ها ، قبل ازاينکه منافع عمومی جامعه را نما. بحساب نادار های اين جوامع نخواهد بود

خصوصی کردن همه آن مؤسسات کنند ، به کارگزاران شرکت ها و مؤسسات  بزرگ مالی در آمده اند و نقش عمده آنان اينک 
عمومی است که با کار و زحمت مردم عادی وهزينه ماليات دهندگان در طول سال های طوالنی در دوره بعد از جنگ بوجود 

ريکا در دوره جرج بوش اشاره کنيم که کاهش يک و نيم تريليون از ماليات ثروتمندان کافی است که به سياست دولت آم. آمده بود
در همين چند ماه قبل ، دولت بوش ، بودجه هفت ميلياردی مورد . در طول پنج سال ، يکی از هدف های اصلی او بوده است

 و شرک های بيمه ورشکسته را با ملی بانک هاتصويب کنگره برای بيمه بهداشت کودکان را وتو کرد حال آنکه بدهی های 
     .کردن آنان بر دوش مردم عادی انتقال داد

بلکه در کارکرد دولت ها تغيير بوجود آمد و آن عبارت .بوجود نياوردند " دولت کوچک" نئوليبرال ها بر خالف ادعای خود ،
و هر زمان که بخش .تر نقش کورپرات آنهابود از کوچک تر شدن هرچه بيشترنقش اجتماعی دولت ، و بزرگتر شدن هرچه بيش

از هزينه های اجتماعی در حوزه کورپرات با بحران روبرو شد ، دولت ها به تراشيدن بيشتر نقش اجتماعی دولت روی آوردند، 
بسيد کاستند ، و ارقام مهمی از پول ماليات دهندگان در اشکال مختلفی از سوآموزش ، بهداشت ، بازنشستگی و خدمات اجتماعی 

  .ها بطرف شرکت های بزرگ تغيير جهت دادند

  ، state of Natureيا " وضعيت طبيعی" محتوای  فلسفی ايدوئولوژی نئوليبرالی ، در عمل بازگشتی بود به فرض تئوريک 
تماعی دولت دنيای وحشی که فاقد هرگونه مهار اج. که فالسفه قرن هفده و هيجده از آن بعنوان دنيای پيش تمدن نام برده بودند

و خشونت نخستين آزمون خود را با کودتای شيلی آغاز کرد .دموکراسی بازار ، در عمل چيزی جز ديکتاتوری آشکار نبود.است
 که متجاوز از سی سال قبل آغاز است و دست اندازی در جيب مردم در روز روشن ، ادامه همان راهی امروز در خاورميانه

راست ، در تصرف تمام عيار شرکت های بزرگ در آمدند و نظام های سياسی در عمل  دولت ها چه چپ و چه .کرده بود
،  نام برده بود47 " بورژوازیمشترککميته اداره امور"  از آنان تحت عنوان مانيفست ،بصورت آنچيزی در آمدند که مارکس در 

 مون جورج  و به آن هشدار داده بود ، ژنرال آيزنهاور ، رئيس جوهور فقيد آمريکا در آخرين نطق خداحافظی خود نسبتو 
توطئه بانک ها و " آميزی ،  طنز، در اشاره"دولت اسير" اثر معروف خود بنام بيوت ،روزنامه نگار برجسته انگليسی در 

  48.ه استدينام" شرکت های بزرگ را ترسناک تر از مهمانی پيژامه در قصر دراکوال
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48 George Monbiot : Captive State: The Corporate Takeover of Britain.2001.London.Macmilan. 
 شرکت های بزرگ ژنرال آيزنهاور ، رئيس جمهور فقيد آمريکا از حزب جمهوريخواه ، در سخنرانی خداحافظی خود ، نسبت به خطر تسلط

  :به .ک.ر.بر دستگاه سياسی آمريکا و محدود شدن آزادی توسط آنها هشدار داده بود
Eisenhower's farewell address. 
The farewell speech of U.S.A. President, Dwight Eisenhower. Given on 17 January 1961 and televised in the 
U.S.A. http://en.wikisource.org/wiki/Eisenhower%27s_farewell_address" 
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