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 نظام بانکداری جھانی در حال احتضار
   مقالهپيش درآمد نچندان بی ربط با

ترجمه و انتشار مطالب و مقاالت مستند در توصيف و معرفی نظام مالی جھان در طول ماھھای اخير، اگر چه از سوی 

بسياری از آگاھان مورد استقبال قرار گرفته، ولی برخی ھمراھان، پرداختن به مسائل و مشکالت روز کشور منطقه و 

 امروز ر ھمراھان، تنھا اين توضيح را ضروری می دانم، کهمن ضمن تأئيد اين باو. جھان را ارجح می شمارند

ه  ما و ايران را بسيار دقيق، درست، موشکافانه و بۀتحليلگران و کارشناسان بسياری اوضاع کنونی جھان، منطق

منتھا در شرايط تفرقه و پراکندگی نيروھای انقالبی و . والنه توضيح می دھند، تحليل و تفسير می کنندؤخصوص مس

دم تقسيم کار بين آنھا و ھمچنين، برای احتراز از دوباره کاری، من طی يک تقسيم کار اعالم نشده، بر آن شدم تا ع

جنگھا و تجاوزات   روز را نشان بدھم، سفارش دھندگان مداخالت،یريشه ھا، علل و عوامل حوادث و رويدادھا

 ۀ، حوادث از پيش برنامه ريزی شديتھا، از جمله، مثالً  پنھان واقعۀاستعماری را بشناسانم و ھمچنان سعی می کنم چھر

 آن، کشورھای بسياری اشغال و ويران شدند؛ ۀ واشينگتن و نيويورک را روشن سازم که به بھان٢٠٠١مبر  سپت١١

م تروريسم ابعاد بين المللی يافت و به سياست رسمی دولتھای امپرياليستی ارتقاء داده شد؛ افغانستان به کشتارگاه مرد

دفاعش و به يکی از بزرگترين مراکز کشت و توليد مواد مخدر جھان و ھمراه آن، کوزوو به کارگاه  ستمديده و بی

 غرب و ۀمورد حمايت گسترد» انقالب سبز«جھانی پردازش و بسته بندی مواد افيونی تبديل گرديد؛ در ايران، 

 در مقابل لایر ايران -  و سپس، يوروالرھله نخست د در و-غربگرايان قرار گرفت و يا نرخ ارزھای تحميلی به جھان

يا ! ، ماحصل اتاق فکر کدام نھاد شناخته شده يا ناشناخته بودند...طور ناگھانی سه برابر افزايش يافت؛ه دفعه و ب يک

يد ی مانند چين، روسيه و ايران را تھدئ خليج فارس، کشورھاۀکه آن اعجوبه ھای کوکی حاکم بر کشورکھای حوز وقتی

چاره » م ايرانولنجات مردم مظ«، اينک برای »کمک به مردم سوريه برای تحصيل دمکراسی«موازات ه می کنند؛ ب

اشاره است به گنده (انديشی می کنند، بند نافشان به کجا بند است، از کجا فرمان می گيرند، نفس شان از کجا درمی آيد؟ 

ھاردھم سابق ايران، پايگاه فعلی ناوگان دريائی پنچم امپرياليسم  بحرين، استان چۀاصطالح وزير خارجه ی اخير بئگو

 و )را داده»  دوستان مردم سوريهۀکنفرانس گل«مشابه » کنفرانس دوستان مردم ايران« که پيشنھاد تشکيل امريکا

  ...بسياری مسائل و حوادث ديگر
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 انقالبی ديگر ھمراھان - با کارھای علمیبنا بر اين، کارھای من نه تنھا از مسائل و موضوعات روز خارج نيست و 

عکس، اسنادی ھستند که صحت کارھای ارزشمند آنھا را تأئيد می کنند، منشاء و مبداء ه مبارز مغايرتی ندارد، بلکه ب

  .طور کلی، مکمل و متمم آنھا ھستنده آنھا را نشان می دھند و ب

  مترجم

***  

ۀ لأوليکن اين مس.  تبديل شده استای جمعی در روزھای اخيرحوادث نظام بانکی قبرس به مھمترين خبر رسانه ھ

 پپرامونی خود که در ۀنوعی برای بسياری از روزنامه نگاران مطرح است، که اليگارشی روسيه با منطقه اصلی، ب

و ج و پيرامونی جديد جست» پناھگاه«: می خواھدآيا . طول بيست سال گذشته در قبرس تشکيل داده، چه می خواھد بکند

کند؟ پول خود را به روسيه برگرداند؟ در قبرس بمانند و خود را با شرايط جديد زندگی در جزيره انطباق بدھند؟ در 

در رابطه . ھای روسيه و سرمايه ھای آنھا در اين قضيه در جايگاه دھم قرار می گيرنديواقعيت امر سرنوشت، اليگارش

  ... وجود داردیار است، مسائل بسيار جدی تر نظام بانکی جھان که از مدتھا پيش بيمۀبا آيند

  

  و اما، عالئم بيماری مھلک

اين مدعا را بحران مالی اخير . طور کامل از دست داده استه  نظام بانکی خصلت نھاد بازاری خود را ب.عالمت اول

، بانکھا در کشورھای ماالً اگر حمايت دولتی نبود، امروز، احت. بانکھا ناپايداری خود را نشان دادند. عينه ثابت کرده ب

 و امريکا بحران مالی در ۀدر بحبوح.  آنھا به ديار عدم پيوسته بودندۀ ورشکستگی، ھمۀغربی از بين رفته و در نتيج

دست آوردن سھم در ه ، ب»آشغال« دولتی از راه خريد دارائی ھای مشکوک و ۀاروپای غربی تزريق پولھای خزان

 در چارچوب يکسری برنامه ھای امريکافقط در . اعطای انواع وامھای ثبات شروع شدشکل ه سرمايه ھای قانونی يا ب

اين عمل در واقع، ملی .  پول ماليات دھندگان به بخش بانکداری تزريق گرديددالرنجات دولتی بيش از دو تريليون 

ملی کردن بانکھا . يت بود، قبل از ھمه، بانکھای وال استرامريکا اعتباری -کردن عظيم ترين مؤسسات سپرده گذاری

  .در انگليس نيز بسيار چشمگير بود

 دولت آرام ٢٠١٠پس از سال . کتيکی ناميدن تآن را می توان ملی کرد.  راھبردی نداشتۀاما، ملی کردن غرب جنب

. گشته است باز٢٠٠٨ -٢٠٠٧ به موضع سالھای  خصوصی اساساً ۀآرام از بخش بانکی فاصله گرفت، امروز سرماي

اين ايده را به ]  غربۀدر جامع. [د دادميرا غسل تع» سوسياليسم بانکی«کتيکی در غرب حتی وع ملی کردنھای تاين ن

بيش از حد «: اين عبارت را ھمه می دانند که. ماليات دھنده القاء می کنند که او بايد بانکھای بزرگ را نجات دھد

در عين حال، .  استريت و لندن سيتی استسخن بر سر غولھای بانکی وال. »بزرگ شدن، برای مردن است

صورت بيش از حد تحريک آميز نمايان می شود و ه  اقتصادی بۀدر متن آزادسازی گسترد» سوسياليسم بانکی«

  . درصد اعضای جامعه را برمی انگيزد٩٩اعتراض 

اين . حمايت کردند غارتگران در طول چند سده از قانون مربوط به اسرار بانکی در کشورھای مختلف .عالمت دوم

امروز نھاد .  اعتباری سرمايه داری شمرده می شده است- اسرار ھمواره سنگ مانع دمکراسی غربی و نظام پولی

قبل از ھمه، کميسيون اوراق قرضه و (ئی امريکاچند سال قبل، تنظيم کنندگان پولی . اسرار بانکی از بين می رود

ه سويس، ب» محاصره «امريکا ۀگستری و آژانس مالياتی اياالت متحد، ھمراه با نھادھائی مانند وزارت داد)بورس

محاصره تا حد دادن .  اسرار بانکی مشھور بود، آغاز کردندظحاف» آھن«عبارت دقيق تر، بانکھای آن را که ھميشه به 

 سه سال  تقليل يافت، و تقريباً امريکا ۀاطالعات مربوط به اشخاص حقيقی و حقوقی فراری از پرداخت ماليات به خزان

از .  را تشجيع نمودامريکااين پيروزی دولت . نھاد اسرار بانکی در اين کشور پيرامونی اروپائی سقوط کرد. طول کشيد
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 Foreign Accont Tax compliance(ئی اخذ ماليات از حسابھای خارجی امريکا، قانون ٢٠١٣ سال جنوریاول 

Act (بانکھای جھان می خواھد در مقام مأمور خدمات ۀ از ھمامريکا با اين قانون عمالً . افت ي کاملاعتبار قانونی 

 بر بانکھا و امريکا تالش برای اعمال ديکتاتوری اداری ۀمنزله قانون مذکور در واقع ب.  خدمت کنند،امريکامالياتی 

نشيند، در واقع، موضوع اسرار بانکی در طبيعتا، اگر اين تالشھا به بار . بنگاھھای مالی سراسر جھان شمرده می شود

  .سراسر جھان موضوعيت خود را از دست خواھد داد

امروز ديگر نه از بحرانھا، بلکه، از . مثابه نھادھای اعتباری سودآوری خود را از دست داده انده  بانکھا ب.عالمت سوم

يان آخرين بحران مالی، بانکھای مرکزی پس از پا. دليل آن ساده است. اصطالح رشد اقتصادی عادی سخن می روده ب

 ماشينھای ضرب پول خود را با ظرفيت -جاپان، بانکھای مرکزی اروپا، انگليس، امريکا بانک فدرال رزرو - بزرگ

ناميده » کاھش کمی «ۀاما اکنون اصطالح زيبا و عاقالن. جنايت شمرده می شدچنين کاری سابقاً . کار انداختنده کامل ب

درصد ٢۵/٠( به صفر امريکا و فدرال رزرو جاپانخ تنزيل بانک رابل دسترس و ارزان شد و اگر نپول، ق. می شود

، درصد نرخ »پول«نام ه نزديک می شود، چرا که پول ارزان نشود؟ با وجود فراوانی چنين محصولی ب) درآمد ساالنه

 سپرده ای -بانکھا از نھاد اعتباری. م نيستسود بانکھا از عمليات اعتباری بادوا. وامھای بانکھای تجاری بسيار کم است

نجام وظيفه در نقش مراکز نقل و انتقال و توزيعی آغاز ه اآنھا ب. به بنگاھی تبديل شده اند، که ناميدن آن مشکل است

. ماشينھای ضرب پول را برای خريداری دارائی ھای واقعی به نقاط مختلف جھان می فرستند» توليدات«کرده اند، که 

بانک فدرال رزرو .  می رود٢٠١٠ -٢٠٠٧ پيش از ھمه، از عمليات مخفی بانک فدرال رزرو در سالھای سخن،

 بازرسی منتشره در ۀچنين بود نتيج. ئی و خارجی اعطاء کردامريکا ۀ وام به بانکھای عمددالر تريليون ١۶آنوقتھا مبلغ 

عالوه بر آن، وامھا . انک فدرال رزرو منعکس نشد بۀبا اين وجود، عمليات وامدھی در ترازنام. ٢٠١١تابستان سال 

در نھايت، حتی يک سنت از بدھی اين . ، بدون توافق با کنگره به بانکھای خارجی اعطاء شدامريکاخالف قوانين 

 بازپرداخت نشده ه روزی تا امروزئدر ھر حال، قرضھا.  انجام حسابرسی بازپرداخت نشده بودۀوامھای اعطائی تا لحظ

 بانک فدرال ۀشدت ارزان شده به نفع سھامداران عمده  واقعيت امر، مبالغ نجومی برای خريداری ثروتھای بدر. است

اين عمل بانک فدرال رزرو و بانکھای بزرگ جھان، .  راکفلرھا و روچيلدھا، در سراسر جھان توزيع گرديد- رزرو

 بازپرداخت ۀعادی، اين بانکھا از عھددر حالت . را يادآوری می کند» مناسب شيوع طاعونه برگزاری جشن ب«

  . اعتباری ھم برنيامدند-عمليات سپرده گذاری

.  رويدادھای جاری در رابطه با نظام بانکی قبرس، تصوير اين بيماری مھلک را تکميل می کند.عالمت چھارم

آنھا با . حد اعال رسانده انده ، گستاخی را ب)بانکدارن را مشابه کانگسترھا، بانکسترھا نام داده اند(بانکسترھای جھانی 

بر سپرده ھای » ماليات«بستن . عبور از موانعی مثل قوانين ملی و حقوق بين المللی، به جيب مشتريان خود دست بردند

به ھمان مالکيت خصوصی که . بانکی، از نقطه نظر حقوقی تعرض به مالکيت خصوصی مشتری محسوب می شود

چنين مالياتی در (صحبت بر سر بستن ماليات بر درآمد سپرده ھا نيست . ری کرده اندآن را ھميشه به ما يادآو» تقدس«

 پولھای خصوصی سخن می رود که طبق قانون سپرده گذاری، ۀ، بلکه از مصادر)بسياری از کشورھا اخذ می شود

 اروپا صادر ۀحادي از سوی يک نھاد نامعلوم اتفرمان اين مصادره اگر چه ظاھراً .  درصد به مشتری تعلق دارد١٠٠

  . صادر کنند،شد، ولی معلوم است که چنين فرمانی را فقط غولھای بانکستری می توانستند

رئيس جمھور فرانکلين روزولت داير بر ١٩٣٣ سپرده ھا در قبرس به چيزی مانند فرمان سال ۀفرمان داير بر مصادر

 ما با وحشيگری بدين ترتيب، عمالً .  شبيه است اشخاص حقيقی و حقوقی به دولت طی يک ماهۀتحويل طال از سوی ھم

 ۀاز يک سو، عالمت چنين توحش بانکی عبارت است از گشاده دستی در تزريق پول خزان. بانکی سر و کار داريم

  . در قبرساما اين فقط يک بالون آزمايشی است و فعالً .  سپرده ھاۀدولتی به بانکھا، از سوی ديگر، مصادر
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مند نيست داوطلبانه با بانکھا سر و کار داشته ه کس عالق ھيچ.  بانکی روز به روز کاھش می يابداعتماد مردم به نظام

نشانه ھای بسيار زيادی از توحش . که داوطلبانه، بلکه، باالجبار ھم وارد مناسبات بانکی می شوند اما مردم نه اين. باشد

 اثر مشھور ردولف ھيلفردينگ، اقتصاددان و سوسياليست در اينجا الزم می دانم. در رفتار بانکسترھا مشاھده می شود

ھيلفردينگ نقش . را که بيش از يک قرن پيش نوشته است، به يادھا بياورم»  مالیۀسرماي«ی تحت عنوان المان

برقرار می » سرمايه داری سازمانيافته« بانکھا ۀسازمانگر بانکھا را ستود و نوشت، زمانی فرا می رسد که در ساي

سوسياليسم ھيلفردينگ، ھمان سوسياليسم .  ھيلفردينگ، تفاوت چندانی با سوسياليسم نخواھد داشتۀعقيده ه بشود، ک

داليل قانع کننده ای برای باور به اين مدعا وجود . اردوگاھی مورد نظر لئون تروتسکی و برنشتاين را يادآوری می کرد

ولذا، . سرعت نوسازی کننده ساس مقتضيات نظم جديد جھانی بدارد که بانکسترھا قصد دارند نظام بانکی جھان را بر ا

  .بنامد» سوسياليسم اردوگاھی«يا » سرمايه داری سازمانيافته« خودش می تواند آن را ۀھر کس با سليق

  

  پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدير مرکز پژوھشھای اقتصادی روسيه -* 

»سرگئی فيودورويچ شاراپوف«نام ه ب  

http://www.fondsk.ru/ns/2013/03/20/mirovaja-bankovskaja-sistema-pri-smerti-19619.html 
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