
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Economic اقتصادی

 
 قراگوزلو محمد
  ٢٠١١ اپريل ٣٠

  
 

 نئوليبراليسم يابی مکان دفنامکان
  

  افول نئوليبراليسم
٦ 

  

  درآمد 

رسد ساحت سياسی دومين دھه از ه نظر می جھان آغاز شده است و بۀداری در ھمجنبش عظيمی عليه سرمايه

شد  که زمانی گفته می–) ايالت ويسکانسين (امريکااز .  سوم بيش از ھر زمان ديگری به سرخی گرائيده استۀھزار

- تا انگلستان تاچريست–گزاری کرده است  عروج جنبش کارگری و سوسياليسم مينۀھايش را برای زمينتمام زمين

رياضت "ھای انقباضی موسوم به اتخاذ سياست. اض به وضع موجود راه افتاده استھا سيل خروشان اعتر

ھای تری کشيده، اما در مقابل به خيزشکاری، فقر و فالکت بيشاگرچه کارگران و فرودستان را به بی" اقتصادی

برای نيل به دنيائی فريقای شمالی و خاورميانه، افق روشنی را اکم در کشورھای ی انجاميده است که دست اتازه

افول . داری نيز خواھد رسيدھای اصلی سرمايهدير يا زود نوبت به کشورھا و دولت. ديگر و بھتر گشوده است

  . ھائی برای عروج سوسياليسم منجر شودتواند به فرصتداری، میئولوژی سرمايه ھارترين ايدنئوليبراليسم به مثابه

  

  ن استريت و منھتسرنوشت مشابه وال

، دود شدن )subprime(پرايم بازار بورس، افتضاح ساب) bubbles(ھای استريت، انفجار حبابسقوط وال

ھای عظيم رھنی، آشفتگی مرزھا و  بانکی، پا در ھوائی اوراق قرضه، ورشکستگی بانکۀميلياردھا دالر سرماي

، )commerical banks(بازرگانی ھای و بانک) investment banks(گذاری ھای سرمايهھای بانکوليتؤمس

بست اقتصاد ، بن)monetarism(مدار ، گسست ساختارھای اقتصاد پول)market fallures(شکست بازارھا 

 مالی، ۀدار انباشت سرماياز بازار، بحران دامنه) deregulation(زدائی  مقرراتۀکازينوئی، انحالل نھائی افسان

- ھای سرمايهھای چند صدميليارد دالری دولتو در نھايت کمک) accumulation actionnarial(انباشت سھام 

کارسازی وسيع کارگران و ساقط شدن خطوط ھا و در عين حال رکود اقتصادِی توام با بیداری پيشرفته به بانک

د، تمام ترين عاليم پايان دوران نئوليبراليسم ثابت کرتوليد صنايع بزرگ خودروسازی، در مجموع به مفھوم روشن
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داری دولتی شوروی و ھای آن گروه از اقتصاددانانی که پس از اضمحالل سرمايهپردازیشعارھا و تئوری

 نھائی ليبرال ۀسر داده و از سلط) The end of history (١"پايان تاريخ "ۀفروريزی ديوار برلين، ارجوز

 ۀ دو دھۀمارکس سخن گفته بودند، فقط به اندازھای دموکراسی و پايان عصر سوسياليسم و به بايگانی سپردن آموزه

ھای ھائی که مورد تھاجم سياست ملتۀ سوم ھمۀ ھزارۀاز اواخر نخستين دھ. وتاب اعتبار تاريخی داشته استپر تب

تراپی ھا کارگری که در ماجرای پيشبرد دکترين شوک و مليونامريکااند در کنار مردم نئوليبرالی قرار گرفته

)shock doctrine (ھايک و ميلتون فريدمن ناشکيبائی  امثال فونۀوجوی محاکماند، در جستبه خاک سياه نشسته

 تروريستی بنيادگرايان اسالمی، به ۀ منھتن در جريان حملۀھای دوگانکه فروپاشی برجنه سال پس از آن .کنندمی

 افغانستان ـ عراق را مستعد و فراھم کرد، ۀگانھای دو جنگۀ دامن زد و زمينهترين بحران امنيتی اياالت متحدبزرگ

. که از درون تناقض ذاتی خود دچار آشفتگی شده استداری نه از سوی دشمن خارجی بل عاج سرمايهاينک برج

  :نوشت) ٢٠٠٨( جمعه سوم اکتبر ۀ در سرمقال–ی المان ۀھای سرماي يکی از ارگان–لگماينه زايتونگ ا

. خيزدکه از درون و از اعماق سيستم برمیبل. ئی کار دشمن خارجی نيستامريکان اين بار حمله به دکتري «

گذاران انتحاری خود را آفريده است کند، بمبئی که دولت ھيچ مانعی بر سر راھش ايجاد نمیامريکاداری سرمايه

 ۀھای پرندتری از بمببتاثير به مراتب مخر) derivatives(شان، اوراق بورس اشتقاقی ۀ  ويژۀکه با مواد منفجر

  :روستکه تمام جھان اکنون با آوار تخريب يک بنای ديگر روبهرک، بلانه فقط نيوي. اندجھادگران داشته

 واحد سقوط کرد ٨٠٠استريت نزديک به  شاخص بازار بورس وال٢٠٠٨ سپتمبر ٢٩روز دوشنبه . »استريتوال« 

  :ش اين بودکه معنای مستقيم

 ٥/٢مبر حدود  سپتۀدر آخرين ھفت".  دود شده و به ھوا رفته استر ميليارد دالر سرمايهظرف يک روز ھزا "

ھای بازار مالی دالر ھزارميليارد دالر از ارزش سرمايه رقم نجومی ھشت٢٠٠٨ھزارميليارد دالر و طی سال 

 روزھای سپتمبر بيش از بحران در ھمان نخستين. سوزی ھمچنان ادامه داردسوخته و از بين رفته است و اين آتش

 در توليد ناخالص جھانی آن امريکاشک سھم اقتصاد بی.  درصد توليد ناخالص جھانی را به تالطم و رکود کشيد٥٥

 ٢٠٠٧در سال . قدر ھست که ھرگونه رکود در اين اقتصاد، شکوفاترين اقتصادھای جھانی را نيز به زير بکشد

 ميليارد دالر برآورد شده که در توليد ناخالص جھانی به ٣٨٠ريليون و  ت١٣ بيش از امريکاتوليد ناخالص داخلی 

 درصد از حجم کل تجارت ٧/١٢ بالغ بر ٢٠٠٦ در سال امريکااقتصاد . کرده است درصد ايفای نقش می٢١ ۀانداز

بازارھای فھم تاثير رکود چنين اقتصاد عظيمی بر تمام . را در اختيار داشته است)  ميليارد دالر٧/٢٩٥٧(جھانی 

ھای عذر بدتر از گناه اين است که نجات بانک. ھای تجاری و رھنی چندان دشوار نيستصنعتی و مضافاً بانک

ھای بزرگ رھنی شروع بحران از بانک. ھای کالن به کاکل اين اقتصاِد در حال رکود بسته شده استرھنی از بدھی

و بعد ) Wachovia(و سپس واچوويا ) Washington Mutual(بعد وامو .  بانک ايندی ورشکست شدءابتدا. شد

ی  اسقوط بانک عظيم وام دھنده). Goldman Sachs(و گلدمن ساکز ) Morgan Stanley(مورگان استنلی 

) mutual fund(انداز يا ھمياری متقابل  که به عنوان نخستين صندوق پس–) واشنگتن موچوال(ھمچون وامو 

 بيش ٢٠٠٨شود فدرال رزرو تا اواخر نومبر گفته می. ان اقتصاد نئوليبرال عجيب بود از نظر ناظر- کند فعاليت می

در نظر ) Bear Stearns(گذاری بيراسترنز الضمان ورشکستگی بانک سرمايه ميليارد دالر به عنوان وجه٣٠از 

 در مقابل ھر يک دالر يکاامرگذاری اين بانک به عنوان پنجمين بانک سرمايه. اما اين مبلغ کافی نبود. گرفته است

 ميليارد دالر ٧/٩ با ٢٠٠٨ اول سال ۀدر سه ماھ) Merril Lynch(مريل لينچ .  دالر مقروض بود٣٣بيش از 

 -گفته چند روز پس از انتشار علنی گزارش پيش.  پرسنل اخراجی دست به گريبان شد٤٠٠٠کاھش ارزش دفتری و 
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اکتبر  (ی کوتاه در اکونوميست ا اليور برستون طی مقاله–لی بود ای از ضايعات بحران م ايد گوشهؤکه صرفاً م

يا " سرزمين ويران"اختيار شعر داری چنان سخن گفت که بیاز مراکز مالی باشکوه جھان سرمايه) ٢٠٠٨

  :کرداليوت را تداعی می.اس.تی"  و بھارپرندهسرزمين بی"

-رح ملی روز ط١٠ظرف مدت کوتاه . اند که کارکردی ندارندمراکز مالی تبديل به بناھائی از آھن و سنگ شده «

 آن استقبال نشود شکست برخی سسات به تنھا راه نجاتی تبديل شده است که اگر ازؤسازی و پذيرش آن از سوی م

گر با دارائی حدود يک تريليون دالر بوده است، يا دو ترين بيمهی که زمانی بزرگ ا بيمهۀسسؤسسات مانند مؤاز م

ئی امريکاونيم تريليون دالر يا دو غول بازارھای رھنی داری با دارائی مشترکی به ميزان يکبانک بزرگ سرمايه

و ) Lehman Brothers(ورشکستگی بانک برادران لمن . بينی است تريليون دالر کامالً قابل پيش٨/١با دارائی 

 )٢(AIG امريکاالملل ا طرح نجات دولتی گروه بينام. آور بوده است کافی شوکۀفروش سريع مريل لينچ به انداز

- اتفاق افتاد، خبر غم سپتمبر ١٦ باال که بسيار سريع در بعدازظھر ۀ ميليارد دالری و با نرخ بھر٨٥ با اعطای وام

 گر خوش سابقه است، اما بخش محصوالت مالی يک بيمهAIGاساساً . بار بودی در اين سال مصيبت اانگيز تازه

 کافی قراردادھائی برای نابودی اين شرکت و به ۀسسه که تنھا کسر کوچکی از درآمدھای آن است، به اندازؤاين م

  :کندمک میھای اخير کبه توضيح رازی در ساللرزه درآوردن کل دنيا تنظيم کرده است که اين 

با اين . دانيمودند؟ حال ما میگذاران اغلب از آن گريزان بھا و سرمايهھائی بود که بانک چه کسی پذيرای ريسک

اقدامات مورد نظر خود .  است برای از ميان بردن ترسی که بازارھا دارند، کاری انجام ندادهAIGھمه طرح نجات 

  :را انتخاب کنيد

گيری و  وامۀھای اضافشود، ھزينهديگر درخواست میدادن به يکھا برای وامی که از سوی بانک ا نرخ بھره

ھای شرکت، حرکت به سوی اوراق خزانه به خاطر امنيت آن، طال و ذخاير مالی، ھمه ی بيمه کردن بدھیھاھزينه

پس از ) HOBS( رھنی بريتانيا ۀدھندترين وام سپتمبر بزرگ١٧در . ھا از فردی به فرد ديگر اعالم شده استاين

اين دام مشابه بالئی .  افتادTBSوند به دام  ميليارد پ١٢ش به شدت شروع به کاھش کرد، تنھا به خاطر که سھاماين

ھا، مانند مورگان استنلی و واشنگتن موچوال از تقدير ديگر بانک.  آمده بودAIGبود که بر سر برداران لمن و 

اھد قرض خو)  ميليارد دالر٤٤( تريليون روبل ١٢/١ش سيه اعالم کرد به سه بانک بزرگرو. برندسانی رنج میيک

گذاری باشد، برای اولين بار از سال ترين نوع سرمايهشود امن که تصور میامريکا بازار پول ۀسسؤيک م. داد

گذاران بازار پول را برای خزانه خالی کنند، اگر سرمايه. کند زيان را در گزارش مالی خود مشاھده می١٩٩٤

سرايت خواھد انداز شده ھم ی پسھاھا و بودجهشان را از دست خواھند داد و اين خطر به شرکتھا بودجهبانک

  .کرد

که بتواند برادران لمن را نجات دھند به تماشای ورشکستگی  آخر سپتمبر فدرال رزرو و خزانه بدون اينۀ در ھفت

-  بزرگAIGشان باشند، اما ول اشتباھاتؤداری مستلزم اين بود که مردم خود مستأمين امنيت سرمايه. ھا نشستندآن

  .مک کردندی به راه انداخت که به سقوط آن کھائتگی لمن گرداب و جريانتر بود و ورشکس

داری حاکم که قدرت سرمايهبا وجود اين. زند با حرکت تلوتلوخوران بازار، پراگماتيسم به اصول خود ضربه می

-آن. بگويند" هن"توانند بارديگر اند که نمیکند، فدرال رزرو و خزانه به درستی احساس کردهخودش را تضعيف می

  :ال بستگی داردؤافتد به سه سپس از اين اتفاق میچه 

توان پذيرند؟ و چه کاری را می چرا اين بحران به يک راه مخرب لغزيد؟ سيستم اقتصادی و مالی تا چه ميزان آسيب

   مالی در مسير صحيح آن انجام داد؟ۀبرای قراردادن سرماي
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 ١٩٣٠ی در مورد بحران  ا خطر است تنھا نيازمنديم مطالعهچه درھی از آن مبالغه نيست اگر بگويم برای کسب آگا

  گير افتاده و نيازمند سرمايه ميان دو نيروی ساده٣ھا خواھيم ديد صنعت ماليهبا حذف تمام پيچيدگی. داشته باشيم

حجم و . ارزش دارندتر از تصور مردم ھائی ھمچون خانه و تعھد پرداخت وام کمبه اين خاطر که دارائی. است

که حتا خود ماليه را زده را بلھای مردم تورماعتبارات نه تنھا قيمت دارائی.  مالی نيز بايد کاھش يابدۀوسعت سرماي

 به ١٩٨٠ۀ درصد در دھ١٠ از امريکاسھم صنعت خدمات ماليه از کل سود به دست آمده در . دھدنيز توسعه می

 ٢/١ گذشته به ميزان ۀشود چنين رشدی در دھحساب سردستی مشخص میبا يک .  رسيد٢٠٠٧ درصد در سال ٤٠

تر شدن قادر به تحصيل پول پس از صنعت ماليه تنھا در صورت کوچک. تريليون دالر بيش از حد انتظار بوده است

-تعجبی نيست که سرمايه. شودتر می اعتبارات خواھد بود و به دست آوردن پول در حال کوچک شدن سختۀتوسع

گذاری کرده ھای ضعيف سپردهسسات دارائی که در بانکؤ قليل شجاع از قبيل مالکان مۀگذران نايابند و آن عد

چه بارکليز در دقيقاً ھمانند آن. شان را حفظ کنند سرمايهۀمانداند و بھتر است باقیبودند ضرر زيادی را متحمل شده

چه در تجارت رو شد، به اميد حفظ آنکه با شکست روبه از آنيعنی فاصله گرفتن از لمن پس«. بريتانيا انجام داد

  ).oct ,٢٠٠٨ ,Economist(» ی شمالی داشتامريکا

 اين سلسله مقاالت خواھيم گفت ماجرا از چه ۀاند؟ در ادامھای کالن و ھنگفت از کجا آمده و به کجا رفته اين سرمايه

 موھوم ۀرا سرمايخش از بنيادھای مالی که مارکس آنقرار بوده است و ضمن تحليل چيستی ور شکستگی آن ب

)fictitious capital ( خوانده است) ،تصريح خواھيم )٤٦٦-٤٦٧، صص،١٩٥٩کارل مارکس، مجلد سوم کاپيتال

  !اندھا مجازی بوده و وجود حقيقی نداشتهکرد که که اين سرمايه

استريت خبری و نشانی تفاعات مغرور موسوم به والھای منھتن و نه از اراما نه از برج! جا نيويورک است اين

استريت ُگم  و جھان در گرد و غبار فروپاشی والامريکا اخبار ۀھم! بانکوک نيست! جا نيويورک استاين. نيست

در انتخابات رياست ) باراک اوباما( غيرمتعارف يک رنگين پوست –القاعده  علی–حتا پيروزی . شده است

، اعضای ناتو، G٢٠، G٧داری از تمام نقاط دنيا، از  سران سرمايهۀھم.  نيست انگيزجمھوری چندان شگفت

ھای ممتاز سازان داووس، باندھای اقتصاد جھانی، تئوريسينالمللی پول، بانک جھانی، تصميمسای صندوق بينؤر

ديروز و امروز به ولوله داران، صاحبان صنايع و رقبای نوبل اقتصاد، بانکۀ چند دانشگاه شاخص، برندگان جايز

که در اين تر آنو از ھمه عجيب! داری نئوليبرال خيلی بد استاوضاع مزاجی سرمايه. اندافتاده و دور ھم گردآمده

  !!اندشده" سوسياليست"گير و دار ھمه 

ريت استروزی که وال" لوموند ديپلوماتيک به نحو ريشخندآميزی از ٢٠٠٨ اکتبر ۀ فردريک لوردون در شمار

 - زعم خود  به-آلود او به اظھارات مضحک سناتور جيم بانينگ بود که  کنايهۀاشار. خبر داد" سوسياليست شد

از نظر ! خواند بود" سوسياليسم مالی"دخالت دولت برای جلوگيری از سقوط بورس و رکود بازار اعتبار را 

مک دولت به  ک به قدرت رسيده است، ھرگونهارداری نئوليبرال که با تاکتيک حذف دخالت دولت از بازسرمايه

ھا و ھا از جيب مردم فقير، از طريق مالياتمکحتا اگر ک. شودتلقی می" سياليسمسو"ورشکستگی بخش خصوصی 

داران ھا بانکمک اين کۀحتا اگر گيرند. ھای گسترده صورت گرفته باشدسازیدستمزد کارگران و تھیتقليل دست

  .بزرگ و کوچک باشند

 دولتی و منتقد نظام ۀداری کنترل شدکه از ھواداران سرمايه) ٢٠٠١ نوبل اقتصاد ۀبرند( ژوزف استيگليتز 

  :گويدی می ااز بازار شده است، با حيرت ويژهزدائی نئوليبرالی مقررات
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داری سرمايهبحران ) ٤.P ,٢٠٠٨ ,J.Stiglitz! (»دھندداران يارانه می به سرمايهءفقرا. دنيائی عجيبی است «

مانند فقيرتر شدن آمدھائی عالوه بر پی" رياضت اقتصادی"اذ سياست ھای انقباضی موسوم به نئوليبرال و اتخ

مزدھا، تعطيلی خطوط توليد صنايع بزرگ، ايجاد رکود تری از کارگران، تقليل دستکارسازی خيل فزونمردم، بی

ھای موھوم، نابودی مسکن صدھا ھزار  دودشدن سرمايهھا،عميق اقتصادی در سراسر جھان، ورشکستگی بانک

ا نيز به وضوح اعالم آور اقتصادھای نفتی چند پيام مھم ديگر ر سرسامۀنوسان قيمت نفت و کسری بودج شھروند،

 که به شکل وارونه به نجات -  اقتصاد بازار آزاد، ضرورت دخالت دولت ۀھائی ھمچون پايان افسانلفهؤم. کرده است

رنگ شدن گرائی و به تبع آن کمجانبه و البته شکست سياست ھژمونی مطلق و يک-ھای ورشکسته شتافته بانک

 اروپا و روسيه در کنار تقويت جريان ۀ تقسيم جھان و سر برکشيدن قدرت چين، اتحاديۀ در عرصامريکانقش دولت 

. نظير بوده استو فوری اين بحران کم ھای کارگری از جمله نتايج مستقيم چپ کارگری و به خيابان آمدن جنبش

  .)يد درستی اين تحليل مادی استؤ ما از فرانسه در جريان جنگ امپرياليستی در ليبيامريکادنباله روی : در افزوده(

ھای تاريخی جدال ايدئولوژيک ميان دو تفکر مداخله گر و مرگ بازار آزاد از يک منظر ريشه احيای دولت دخالت

) mercantilism( مرکانتيليسم ۀدولت در اقتصاد به واکنش عصر ليبراليسم کالسيک نسبت به دوريا عدم دخالت 

 بر مبنای - ھفدھم حاکم بود ۀ که تا اواخر سد- اقتصاد مرکانتيليستی . گرددداری و بقايای نظام فئودالی باز میسرمايه

 از سوی ديگر جست. دانستفلزات قيمتی میوحدت سرمايه و پول شکل بسته بود و مبنای ثروت ملل را در ميزان 

 دولت در اقتصاد به نفع مردم ۀ که به ضرورت مداخل-ھای روسو جوی ردپای چنين واکنشی در تقابل با انديشه و

  .پذير تواند بود نيز امکان-معتقد بود 

کرد و با مدعای دفاع میکرد سرمايه ی از کنترل اجتماعی بر عمل ام کالسيک از کنار نھادن ھر شيوه ليبراليس

خالف ليبراليسم . ھای شخصی و اصالت بازار در سپھر حيات اجتماعی به ميدان آمده بودمھار سودجوئیآزادی بی

 ۀئولوژی آن در سياست، با خودکامگی سياسی دولت در تعارض بود و از محدوديت دولت در حيطکالسيک که ايد

ئولوژی نئوليبراليسم به  اقتصاد ذاتاً با سوسياليسم ناسازگار بود، ايدۀ حوزکرد و درگی مردم دفاع میدخالت در زند

  .آغاز شد) ھانئوکان(داری ترين جناح سرمايهنحو عجيبی با خودکامگی راست

 الگوھای ۀکه ھمھای سوسياليستی ظھور کرد، بلھا و برنامهی از طرح اا ھرگونه نئوليبراليسم نه فقط در تضاد ب

 دولتی را نيز پشت سرنھاد و کل وظايف دولت را که به منظور تنظيم بازار طراحی ۀداری کنترل شدمايهپيشين سر

 ۀدر واقع بحران جھانی دھ. زدائی شده را به دست بازار آزاد سپردشده بود منتفی ساخت و فرمان اقتصاد مقررات

ود که اقتصاد سياسِی متکی به ليبراليسم گيری اقتصادھای کينزی، واکنشی مستقيم به دردسرھائی ب و شکل١٩٣٠

- که حاکی از تناقض–داری بخش تراژيک ماجرای سرمايه. کالسيک با تکيه بر آزادی بازار به وجود آورده بود

ھای آدام اسميت تجلی يافته و قسمت  در ضايعات به قدرت رسيدن نئوليبراليسم و بازگشت به ايده-ھای ذاتی آن است 

  . گر شده استجلوه) رجعت مجدد به کينزيسم( سوم در يک بازگشت ديگر ۀ نخست ھزارۀر دھکمدی آن در اواخ

ونه دقيقاً بيست.  بازی گرفتن از قدرت دولت چرخيده استۀ نحوۀداری در قرن گذشته بر پايسيکل معيوب سرمايه

الم  مرگ دولت اقتصادی را اع- ھای مکتب شيکاگو  به تأسی مستقيم از تئوری-  زمان که رونالد ريگان سال از آن

ھا و  دولت٢٠٠٨ مالی و مراکز توليدی ورشکسته طی چند ماه آخر سال ۀسسؤھا بانک و م مديران ده٤کرد،

گذاری را به شدت تحت فشار گذاشتند تا به ھر نحو ممکن از طريق تزريق ميلياردھا دالر و يورو، نھادھای قانون

  .ھا شوندمانع از انھدام نھائی آن
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 انگلستان پانصد ميليارد يورو،  ھفتصد ميليارد دالر، دولتامريکاھای آتش بحران دولت  به محض علنی شدن شعله

.  مالی اختصاص دادندۀسابقبرای جلوگيری از اين ورشکستگی بی.... وپنجاه ميليارد يورو و  دويستالماندولت 

 پادر ھوا، ۀ شود، تا اوراق قرضءھای خصوصی اھدانکھا از حساب دولت يا از جيب مردم به باقرار شد اين پول

  . شوندء احياپشتوانهھای بیھا و بورسبازیسفته

گذاری فقط به دادند، دولت و مجالس قانونھای رھنی خود را از دست میکه مردم يکی پس از ديگری خانه در حالی

 با طرح دولت مخالفت کرد و اقدام بوش را ء ابتدااامريکسنای . داران برآمدند بانکۀھای دودشدفکر جبران سرمايه

   ٥!خواند؟" سوسياليستی"سياستی 

ھر دو نامزد ) ٢٠٠٨نومبر (ھا در انتخابات رياست جمھوری قبل از پيروزی دموکرات. ھا چندان نپائيدمخالفت

 ميليارد دالری رضايت ٢٥٠ دولت اعالم کردند و در نھايت سنا نيز به رقم فوری ۀحمايت قاطع خود را از برنام

  .داد

تواند به حيات خود ادامه  بازار آزاد فقط با پول مردمی که به صور مختلف در اختيار دولت قرار گرفته است، می

تر شده  فربه– در غياب صوری دولت –بازار آزاد که طی سی سال گذشته به قيمت خالی کردن جيب مردم . دھد

دولت . اش روی دست دولت مانده استزدهر شده و جسد متعفن و ادوکلناست، اينک از فرط چاقی کاذب منفج

 ۀرسالت چنين دولتی صرفاً حفظ منافع طبق. داران وارد ميدان شده است سرمايهۀداری، دولت نمايندسرمايه

  .بورژوازی است

حاکميت بازار آزاد، بدون ھای نئوليبرالی يعنی تبديل اقتصاد به اھرم پردازی ظاھر قضيه اين است که تحقق نظريه

ھائی که ريگان و تاچر  در تمام سال٦.بينانه چنين نيستاما از يک منظر واقع.  دولت صورت بسته استۀمداخل

سازی اجباری به ساير کشورھا نيز  و انگلستان پياده و به صورت جھانیامريکاھای مکتب شيکاگو را در برنامه

  .ه داشتسويکردند، دولت حضوری ھمهصادر می

ھای  برای ايجاد يک مھندسی بزرگ اجتماعی نئوليبرال، بارھا به سرکوب اتحاديهھا قدرت دولتی در اين سال

 از جمله در زد و - در موارد متعدد . گيری از فعاليت نيروھای دموکراتيک جامعه دست يازيده استکارگری و پيش

  .ون فرودستان معترض آغشته شده استھای دولت سرمايه به خ دست -خوردھای جنوا و سياتل

داران نرد عشق باخته است، ھای مدافع منافع سرمايهداران و تشکلھای بانک نئوليبراليسم ھمان قدر که با اتحاديه

- گذاری جی سرمايهبانک. ھای کارگری شدت عمل به خرج داده استھمان قدر ھم در قلع و قمع سنديکاھا و اتحاديه

 در چند دفتر - ی نزديک به توليد ناخالص انگستان دارد  ا که سرمايه–) GP Morgan Chase (مورگان چيس.پی.

   ٧.شودبانکی خالصه نمی

اند و ضمن پيکر شکل گرفتهداران غولھای بزرگی ھستند که از سرمايهھای مشابه اتحاديهاين بانک و بانک

. کنند به کشورھای کوچک مانند يک کنسرسيوم عمل میدھیگر وامھا در ماجرای ويران بانکۀعضويت در اتحادي

 و انگستان ھمان بالئی را آوردند که کودتاگران شيلی و آرژانتين بر سر مردم امريکاريگان و تاچر بر سر مردم 

  !ی التينامريکا

 طريق و از) ١١٤.P, ١٩٩٨ ,J.Roddick(داری بودند،  دولت سرمايهۀگان و رھبران شناخته شد اينان نمايند

داران طرف. کردندداران را نيز حفظ میعمليات سياسی عريان به شکلی غيرمستقيم اما قاطع منافع اقتصادی سرمايه

طرح  ) ٢٠٠٨ و ٢٠٠١وبل اقتصادی  کروگمن برندگان نامثال ژوزف استيگليتز و پل(داری کنترل شده سرمايه
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 خود را متوجه سياست ۀت نئوليبراليسم، تمام ابعاد حملمنتقدان اکونوميس. مک دولت را مفيد و ضروری خواندندک

  .غلط حذف دولت ساختند

کيد بر اين نکته تأبا ) ٢٠٠٨ اکتبر ٩ی برلينر سايتونگ، المان ۀاز روزنام(وگو با ريچارد ويمر  استيگليتز در گفت

ھا را اقدام کم اثر  به بانکاامريک ميليارد دالری دولت ٧٠٠مک  کۀ، برنام"غرب مرده استنظام نئوليبرالی در"که 

  :اما مفيد دانست و برای توصيف قسمت گود استخر بحران به اين مثال متوسل شد

-  میء نجات خون تزريقی اھداۀبرد و شما به عنوان چارريزی شديد داخلی رنج میدر نظر بگيريد بيمار از خون "

. اين حباب ترکيده است. عنوان ضمانت پذيرفته شده استارزش دارائی بادکنکی به . اندھا پول قرض دادهبانک. کنيد

  ."اندارزشھا ھيچ ارزشی ندارند يا بسيار کمضمانت

رئيس وقت (و بن برنانکی ) داری وقتوزير خزانه(ھا را به اختالس تشبيه کرد و ھنری پاولسون  استيگليتز وام

است، " ی اعتماد مردمیاعاده"تر از به مراتب وسيعھای بحران را به نفھميدن اين واقعيت که دامنه) فدرال رزرو

  .متھم ساخت

تواند دعوتی برای  نجات میۀ بھتر از ھيچ است اما برنامامريکامک مالی دولت  به نظر استيگليتز ھر چند ک

که ميزان دقيق نظر از اين صرف.باشدرسی بازکردن درھا به روی فساد مالی و فقدان تعھد شفاف برای حساب

ھا و صنايع ورشکسته به درستی دانسته نيست و گيرندگان واقعی داری به بانکھای سرمايهھای مالی دولتمکک

 –زده است بندی فساد مالی جديدی دامن و ھمين امر به شکل-ھای نجومی نيز به وضوح مشخص نيستند اين وام

 اساس هبخشی شده است که ب شرايطی حاتمآور اين است که ارقام ھنگفت چند صدميليارد دالری درسفأموضوع ت

وپانصدھزار انسان در ھمين کشور ودو ميليون نزديک به سی٢٠٠٧ در سال امريکاآمار رسمی وزارت کشاورزی 

   ٨.اندزده فقر و وضعی شبيه گرسنگی دست و پا میۀزير آستان

 ھم در مدتی کوتاه، دست  عظيمی آنگری به چنين چپاول و تطاولتعارف بايد گفت تاکنون ھيچ نيروی اشغالبی

 صورت گرفته است ھنگامی امريکاسسات مالی از سوی دولت ؤ نجات مۀابعاد غارتی که به بھان. نزده است

مبلغ ھزينه شده در طرح مارشال . ميليارد دالری مارشال مقايسه شود١٣تصويرپذير تواند بود که ميزان آن با طرح 

 نرخ کنونی ارزش دالر در حدود ۀ با محاسب-  بعد از جنگ دوم جھانی ۀران شد به منظور بازسازی اروپای وي-

 در شروع بحران صراف AIG ۀ برای خريد ميزانی از سھام شرکت بيمامريکاداری رقمی است که وزارت خزانه

  .کرده است

 –ھای روسيه و چين  تا دولت و انگلستان و فرانسه و ايتاليا گرفتهامريکا از دولت - ھای نئوليبرال  رفتار دولتۀ شيو

گی و دفاع از منافع مردم جانبه از گنگسترھای مالی، عمالً به اين معناست که نئوليبراليسم اصل نمايندو حمايت ھمه

  .ھای خصوصی و بازار آزاد عوض کرده استقيد و شرط از شرکترا با پشتيبانی بی

گی را به ھای به اصطالح انتخابی و اصل نمايندليسم حکومتاستريت با شفافيت نشان داد که نئوليبرا بحران وال

ھائی را که به مارکس چنين دولت. سسات مالی و بخش خصوصی تبديل ساخته استؤ م،ھا کمپانیۀعامل سرسپرد

شوند، الکی آن، به ابزاری عليه مردم مبدل میدر مفھوم جان) representative state(گی مردم جای دولت نمايند

  .نام نھاده بود] repress) entative state[(ت سرکوبگر دول

 Naomi(رود ميلتون فريدمن به شمار می" دکترين شوک تراپی"ترين منتقدان  که از سرسخت٩ نائومی کالين

klein, ٢٠٠٦, PP.استريت، به عنوان رسانی فوری به وال نجاتۀاز ماجرای دخالت دولت در قضي) ١٥٢-٦١

  : اقتصاد جمعی و مردمی سخن گفتحلھای   راهۀ برای آگاه سازی مردم درباربھترين فرصت ممکن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

ئولوژی بازار آزاد در طول دوران شکوفائی، ُمبلغی سودمند برای آزادی اقتصادی و عدم دخالت دولت در ايد «

يش مسبب افزا) government absentee(ول ؤکه يک دولت مخالف مداخله و غيرمسچرا . ستامور اقتصادی

- ئولوژی حاکم نيز مختل گشته و به درون میھا بترکند، ايدکه آن حبابزمانی. ھای اقتصادی سوداگرانه استحباب

 توسط که مبلغ وثيقهاما مطمئن باشيد، زمانی. به نجات بشتابد) big government(خزد تا ھنگامی که دولت بزرگ 

 از جيب بخش عمومی -که دولت پس از آن. از خواھد گشتئولوژی دوباره با ھياھو بدولت پرداخت شد، آن ايد

)public(-ھای حبابی ھزينه کند، اين بحران به بخشی الضمان برای اين بنگاه حجم عظيم قروضی را به عنوان وجه

  .شوداز بحران پولی جھانی تبديل می

 ھا دامنتر توسط دولتھای اجتماعی بيشی برای قطع برنامهان بحران، به بھانه و توجيه تازهکه پيدايش اي در حالی

ھائی که تاکنون در دست دولت و دمد تا آن بخشسازی میی به کالبد خصوصی اخواھد زد، در عين حال روح تازه

 ءسازی در موردشان اجراھای خصوصیبخش عمومی قرار داشته است، نيز از تملک عمومی درآيند و پروژه

ھای اجتماعی برای سفانه اميدھای شما در خصوص داشتِن برنامهأمت" خواھد شد که در ھمين حال به ما گفته. شود

  "!! روشن بسيار پرھزينه استۀمردم و برخورداری از يک آيند

ی شمالی به امريکاتصور کنيد که در . العمل نشان خواھد دادله عکسأدانيم افکار عمومی چگونه به اين مس ما نمی

تواند برای بھبود وضع زندگی ما جا رشد کرده، تاکنون گفته شده است که دولت نمی اين سال که در٤٠ھر فرد زير 

) laissez faire (در امور اقتصادی] دولت[که عدم دخالت ... حل که دولت ھا معضل ھستند و نه راه... دخالت کند

و به ) interventionist(گر خلهبينيم که يک دولت شديداً مدا ماست و حال ناگھان میۀتنھا امکان و يگانه گزين

  .داران بانکی را حفظ کندرساند تا سرمايهغايت فعال، آشکارا ھر چه در توان خود دارد به مصرف می

ھا و کند که اگر حکومت قادر به مداخله در امر نجات بنگاهال را مطرح میؤ اين نمايش مسخره الزاماً اين س

تواند مداخله کرده و از به اند، چرا نمیھائی در بازار مسکن دادهبه ريسکھائی بوده است که القيدانه تن شرکت

ئی ممانعت به عمل آورد؟ به ھمين ترتيب اگر قرار امريکاھا ليونھای مالوقوع خانهتن و ضبط قريب گذاشءاجرا

ھداشتی برای يک  بۀ نجات يابد، چرا پرداخت ھزينAIG ميليارد دالر پرداخت شود، تا کمپانی ٨٥است که فوراً 

 -ھای بھداشتی رھائی بخشدگر بيمهھای غارتئيان را از دست کمپانیامريکاتواند  که می-فرد از سوی دولت 

که داير و پابرجا بمانند، به نھا برای ايتر از اين چرا کمپانیظاھراً به رويائی دست نيافتنی مبدل شده است؟ و جالب

دھندگان نتوانند مطالباتی از اين دست گان احتياج دارند، ولی متقابالً مالياتندمک دولت آن ھم از جيب ماليات دھک

  از دولت داشته باشند؟

رو در آينده از اين. ھا در دوران وقوع بحران قادر به عمل و اصالح امور ھستند اينک روشن شده است که حکومت

 انجام وظيفه بھانه بتراشند و ادعا کنند که دولت بايد  خالی کردن ازھا دشوار باشد که به قصد شانهبايد برای آن

. ھاستسازی خصوصیۀ نھانی ديگری که در اين بحران نھفته است، اميد بازار به آيندۀعمل و حيل. کوچک بماند

مداران اعمال گذاری جھانی به منظور ايجاد دو بازار جديد بر سياستھا و نھادھای سرمايهساليان متمادی، بانک

ھای ملی بازنشستگی است و ديگری يک موج سازی صندوقاولی خصوصی. آورندکنند و فشار وارد میوذ مینف

اما . رسانی خواھد شدھا و سيستم آبھا، پلھاست که شامل جادهسازیسازی و يا نيمه خصوصینوين از خصوصی

ھای فردی و يا که بار ديگر سرمايهھا از اينیئامريکا. پذير نخواھد بودياھا ديگر به آسانی امکانؤقالب کردن اين ر

به خصوص از اين منظر که . استريت واگذار کنند، سخت بيمناکندفکر والمشترک خود را به قماربازان القيد و بی
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 ھایکه حباب بعدی بترکد، وجوھی را بپردازند تا بتوانند سرمايهبايستی تا زمانیگان میدھندبه احتمال زياد ماليات

  .خود را برگردانند

ھای بزرگ در سازمان تجارت جھانی اين بحران ھمچنين  دولتۀوگوھای از کنترل خارج شد در عين حال با گفت

ھای کرد راديکال با ھدف تعديل و تنظيم بازار جھانی و سيستمگزينی يک رویتواند به مکانيسمی برای جایمی

. شورھای در حال توسعه به سمت استقالل غذائی آغاز شده استدر اين زمينه، حرکتی در ک. مالی تبديل شود

  .کندگران طماع مواد غذائی را محدود میحرکتی که بازگذاشتن دست معامله

ھای جھانی بر ھائی چون ماليات بر معامالت و يا ساير کنترل سرانجام آن زمان ھم خواھد رسيد که با توسل به ايده

- تری را میيرات عميقيبحران کنونی تغ.  کندتر خواھد شددر و پيکر و سوداگرانهبیگذاری ، روند سرمايهسرمايه

ولين ؤتنھا به اين سبب نبوده است که مساند گونه تکثير پيدا کردهپشتوانه اينھای خطرناک و بیدليلی که وام. طلبد

سيستم اقتصادی مواجه ھستيم که بھداشت که بدين دليل بوده است که ما با يک دانستند، بلگذار خطر آن را نمیقانون

  .کنداساس رشد توليد ناخالص مالی برآورد میه عمومی را تنھا ب

-از آنھا ھم فعاالنه ھای خطرناک، رشد اقتصادی ما را خوراک داده و دولتگونه وام در دورانی طوالنی مدت اين

وليتی قطعی در راستای توسعه و رشد ؤ قبول مسآيد،اين بحران بيرون میی که از  انتيجه. اندھا حمايت کرده

- جھتی که اين بحران بايد ما را رھنمون شود، جائی است که می. ی است ادی جامعه با تقليل ھرگونه ھزينهاقتصا

حل در عين حال، تمامی اين راه. مان معيارھای سالم رشد و توسعه را برگزينيم متفاوتی برای جوامعۀتوان با شيو

ھای البته نه با شيوه. اھد بودمداران در اين مقطع حساس و کليدی انجام پذير نخو عظيم مردم بر سياستبدون فشار

ھا بازگشت و دست به عمل مستقيمی زد که ما را به که بايد دوباره به خيابانگری و اعمال نفوذ، بلدبانه البیؤم

  .شود رھنمون ١٩٣٠یدھه) New Neal" (طرح نو "ۀجائی ھمچون برنام

عمق و بازگشت سريع وضعيت اقتصادی به يرات سطحی و کمياضات و حرکت مستقيم تنھا شاھد تغ بدون اين اعتر

  ).٢٧ ,٢٠٠٧ ,Guardian(» خواھيم بود] بحران نئوليبرالی[ھمين نقطه 

حد گسترش بیتوليد از طريق بست اضافه زدائی از بازار و بن خالف نظر نائومی کالين اقتصاد کازينوئی، مقررات

ناپذير و انفجارآميزی رسانده است که  بازگشتۀ موھوم روند بحران را به مرحلۀ سرمايۀو حصر و عنان گسيخت

  .سازی چندان مفيد نخواھد افتاد و ملیNew Dealاقداماتی نظير 

انکلين دولت فری دست به گريبان بود،  اھای گسترده با بحرانامريکا، که اقتصاد ١٩٣٠ ۀکه در دھ توضيح اين

ی را با ھدف اصالح شرايط اقتصادی و  اگرايانهنھادات جامعهھا و پيشی از سياست اروزولت ناگزير شد مجموعه

قدر مشھور شد البته ھمان) توافق جديد يا طرح نو (New Dealھا که به اين سياست. اجتماعی عملياتی سازد

  !!ھای باراک اوباما ميليارد دالری جورج بوش و يا برنامه٧٠٠مک ساز بود که اقدام کليستی و چارهسوسيا

رسانی موقت به اقشار متوسط جامعه بود که نشينی دولت و ياریحداکثر يک عقب" توافق جديد" سياست اقتصادی 

بحران ل تاريخی اين بحث را با تحليل دالي.  مالی فقير شده بودندۀ سرمايۀھای سودگرايانه و سودامآبانبر اثر سياست

  .ادامه خواھيم داد... توليد، اقتصاد کازينو وين چيستی اضافهيداری و تبسرمايه

                                                                                             ادامه دارد

  ھانوشتپی

از فروپاشی اتحاد جماھير شوروی مدعی شده  پس –ھای مشھور نئوليبرال  از تئوريسين–فرانسيس فوکوياما ]. ١[

جاست جالب اين"! ئی برای ابد پيروز شده استامريکاپايان تاريخ فرا رسيده و گفتمان ليبرال دموکراسی "بود که 
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ھای پايان تاريخ و جغرافی و علم االشيای خود را پس گيری بحران اخير تمام نظريهکه ھمين جناب پس از اوج

ی را  اسابقهقتی که دنيا دوران رشد بی و٢٠٠٧ تا ٢٠٠٢ھای بين سال«: بانه چنين فرموده استطلگرفته و فرصت

 را امريکای التين که الگوی اقتصادی امريکاھای ھای اروپائی و پوپوليستکرد ناديده گرفتن سوسياليستتجربه می

 از امريکااما اکنون واگن رشد اقتصاد . بودخواندند، کار آسانی می" داری کابوئیسرمايه"کردند وآن را محکوم می

که اکنون متھم اصلی، الگوی از آن بدتر اين.  دنيا را به دنبال خود به خطر انداخته استۀريل خارج شده و ھم

رسد مشکل امثال به نظر می) ٢٠٠٨ اکتبر ٨واشنگتن پست : ، نيز٢٠٠٨نيوزويک اکتبر ( » .ئی استامريکا

ھای مورد نظر  مالی طی سالۀفھمند و انباشت سرماي درستی نمیفھوم رشد اقتصادی را بهفوکوياما اين است که م

 به عنوان رشد اقتصادی -برآمده است " کابوئی" اقتصاد کازينو و به تعبير خودشان ۀ که از مناسبات سوداگران-را 

  .زنندجا می

 جھان است که عالوه بر ۀرکت بيمترين شبزرگ) AIG)American International Groups Incشرکت . ٢ 

  .مک مالی گرفته است کامريکا ميليارد ديگر نيز از دولت ١٥٠ ميليارد دالر اولی، به تدريج ٨٥

 مالی به ۀ بورژوائی، از روند توزيع و گردش سرمايیھاگران و ژورناليست جالب اين است که تحليلۀنکت. ٣

  !! کنندياد می" صنعت"عنوان 

اند جوامع تحت حاکميت خود اعمال کرده ترين دخالت سياسی را درھای نئوليبرال بيشسته است دولتکه دانچنان .٤

سازی دولت و توان طرح نئوليبرال کوچکگاه می؟ آن"اقتصاد نيست مگر سياست"و اگر بپذيريم که به قول مارکس 

   .شارالتانيسم محض ناميد  بخش خصوصی راۀسلط

ھا ادامه  کالن به بانکۀاين بودج گفت اگر سناتورھا کماکان به مخالفت خود با تخصيصرفيقی به طنز تلخ می .٥

  !!!کنند تا منافع طبقاتی خود را به ياد آورندمی" شکنجه" قدربرند در فدرال رزرو و آندھند، آنان را می

ھای  دولتۀنئوليبراليسم ھزينحاکميت  در دوران. ادعای نئوليبرالی عدم دخالت دولت در بازار فريبی بيش نيست .٦

ترين تحول دولت در عصر مھم. به مردم کوچک و کم شده است داری افزايش يافته و فقط خدمات آنانسرمايه

 - wealthfare) مندبه موقعيت دولت ثروت (welfare - state) حالت دولت رفاه نئوليبراليسم تبديل دولت از

state) ھای با کاستن از ھزينه – ھای نئوليبرالی ريگان بود سياستۀ که ادامه دھند–دولت بيل کلينتون . بوده است

بزرگ خصوصی، مانند جنرال الکتريک و والت  ھایاجتماعی، ھفتاد ميليارد دالر به صورت يارانه به رسانه

  .مک کرد غيره کديسنی و

  


