
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

 
  محمد قراگوزلو

 ٢٠١١ می ١٤

 

  يابی مکان دفن نئوليبراليسمامکان

  تناقض ذاتی شيوۀ توليد سرمايه داری

٧  

  درآمد

داری  بحران سرمايهاساسیبه يکی از دو دليل " لی تا خاورميانهشمافريقای ابحران کاپيتاليستی از "در جريان مقالۀ 

دار و ھای دامنه صنعتی به بحرانۀگونه افت سود سرمايسود پرداختيم و نشان داديم که چن گرايش نزولی نرخ ئيبا تب

ليل ماھيت  سلسله مباحث تجزيه و تحاينک در ادامه. داری انجاميده استی در کشورھای سرمايهئھای تودهخيزش

 که در جريان -داری  ديگر تعليل بحران سرمايهاساسیبه يک ضلع ) نئوليبراليسم(داری جديد عروج و افول سرمايه

 اقتصاد سياسی به ۀاميد داريم اين مجموعه به دانشجويان رشت.  می پردازيم-بحران جاری نيز نمود داشته است 

  .باشدمنظور استمرار نقد نئوليبراليسم ياری رسانده 

 بر افول ھژمونی تأکيددر آخرين بخش اين مقاالت مسلسل به تبعات بحران جاری اقتصاد سياسی نئوليبرال با 

ترين دولت امپرياليستی گری نظامی بزرگ و به تبع آن افت محسوس دخالتامريکا ۀاقتصادی سياسی اياالت متحد

  .قرن گذشته و حال اشاره خواھم کرد

   

  مايه اضافه توليد سر. الف

کليات اين بحران در دو . ته استداری جديد ھمواره در متن بحران مستمر قرار داش، سرمايه١٩٣٠ ۀاز ابتدای دھ

جا موضوِع در اين.  نرخ سود نھفته استۀو اعاد) گرايش نزولی نرخ سود( صنعتی ۀ سقوط سودآوری سرمايۀلفمؤ

ترين بحران کنونی که سياه. داری مطرح نيستليد سرمايهی توھا بيماری برآمده از رکود و اُفت شيوهيکی از ده

را به مرداب رياضت اقتصادی فرو برده، برای نخستين بار پس از جنگ ) نئوليبراليسم(داری ايدئولوژی سرمايه

ھای حاکم را به ھای اقتصادی را فراگرفته و به تناسب موقعيت مالی و صنعتی کشورھا، نظام بخشۀدوم جھانی ھم

  .  فرا خوانده استنبرد
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 در واقع دومين بحران عمومی اضافه توليد  بحران اضافه توليد مطلق سرمايهبار نئوليبراليسم به مثابه مرگبحران

 به اين واقعيت محرز گواھی – ثانی بوشکم از ابتدای دولت دوم  دست-  شواھد موجود ۀبا اين که ھم. سرمايه است

 توليد سرمايه، گرايش اضافه(ی به سادگی از کنار دليل اصلی بحران رژوائاد بوپردازان اقتصدھند اما نظريهمی

 مانند - ھای بسترساز بحران کنند و فقط به بخشی از زمينهعبور می)  نرخ سودۀنزولی سودآوری و تالش برای اعاد

نايع عظيم گی صپردازند و با وجود ورشکست می-  مالیۀپرايم و درھم ريختن تراز سرمايماجرای ساب

ھای سقوط بازار بورس و تالشی تمام توجه خود را معطوف جنبه) جنرال موتورز، فورد، کرايسلر(خودروسازی 

 و معضل ساختاری و تجسم محدوديت نتيجهدانند برای عبور از بحرانی که آنان خوب می. کنندھای رھنی میبانک

 از جمله بازگشت به کينزيسم يا ستراتيژيیھر .  ندارندخطریبیحِل داری است، راهۀ توليد سرمايهتاريخی شيو

 نئوليبراليسم ۀِل بازسازی شده و بازار ذيل سلطه و تنظيم دولت، فقط تيرخالصی بر شقيقوداری تحت کنترسرمايه

 ظريف ۀ بر اين نکتتأکيد. داری خواھد نھادھای فراوانی نيز بر دوش سرمايهکه ھزينهشليک نخواھد کرد، بل

ۀ از چند دھ.  از اساس با بحران اضافه توليد کاال متفاوت استست که بحران اضافه توليد مطلق سرمايهیضرور

 اعتراف به وجود اضافه توليد کاال و تالش برای حل سودآور – تعليل جنگ دوم جھانی ۀ و به ويژه در قضي-پيش 

- از توليد سرمايهیاھر شيوه. شسته استداری نھای سرمايهله، ھمچون واقعيتی مسلم در صدر صورت حسابأمس

شود، اضافه توليد کاال زمانی که بازار منقبض می. داری، بدون برچسب اضافه توليد کاال اصوالً تصور ناپذير است

. به دليل فقدان سودآوری الزم مقرون به صرفه نيست" انبوه کاالی توليد شده"چرا که فروش . آيدنيز به وجود می

آھنگی، ناموزونی و ھای مختلف توليد ھمواره ناھميت مشھود نبايد چندان پيچيده باشد که ميان بخشدرک اين واقع

وی ديگر کنند و از س میتر از ميزان توليد مصرفھا کمسو برخی بخشاز يک. رقابت و عدم تناسب حاکم است

مصرف در جامعه  دليل وجود سوءسازند و در نھايت به تر از نياز مصرف کاال میھای توليد، بيشبعضی بخش

گيری بخشی از بحران گفته امکان تحليل و سمتبررسی فرايند پيش. تر از حجم توليد استنئيخريد و مصرف کاال پا

  . کندکاپيتاليستی را ميسر می

-ء اضافه توليد کاال، سوھای اضافه توليد سرمايه،، بحرانئی بورژواۀبه طور کلی در جريان سير تطور جامع

- و يا قانون- اين عوارض، تابع قوانين ۀھم. پذير است بينیمصرف و فقدان تناسب ميان توليد و مصرف امری پيش

بحران اضافه توليد کاال معلول شرايط فروش .  حاکم بر روابط بازار و عرضه و تقاضاست- و ھرج و مرج ئیزدا

در چنين وضعی که .  فزونی حجم توليد استر نتيجهو د) تردآوری بيشسو(ھا کاال، افزايش قيمت) پرسود(مطلوب 

 کندتر از شوند و البته اشتغال نيز با آھنگیھا با ظرفيت کامل به توليد مشغول می کارخانهۀکاال سودآورست، ھم

 یا به گونه- انجامد داری می سرمايهئی که يک چند به رونق و شکوفا-رفت چنين مناسباتی پيش. کندتوليد رشد می

. شوديعی به توليد انبوھی از کاالی مازاد بر مصرف جامعه و يا رکود فروش به دليل نرخ نزولی سود ختم میطب

ۀ کارگران و ھای گستردکارسازیھا، بیھا، تعطيلی کارخانهترين برآيند چنين روندی به صورت کاھش قيمتبديھی

چنين بحرانی مولود رشد سريع و . بندد شکل میگی فروشندگان و صاحبان کاال و رکود اقتصادیدر نتيجه ورشکست

در اين جا ديگر دست  .ھای مختلف توليد و ايجاد اغتشاش در حرکت منظم بازار استشديد حجم توليد در بخش

  .  و معجزه گر بازار قطع شده استئینامر

رخ اشتغال را نيز کند و نشود که مصرف برخی کاالھا سير نزولی طی میبحران سوءمصرف در حالی پديدار می

کرد  محصول عملسو به شکل عمده کميت توليد و مصرف از يکئی بورژواۀدر جامع. کشدن میئيبا خود به پا

 معين و متفاوتی توسط نھادھای دولتی ۀداران مختلف است و از سوی ديگر و صرفاً با درجمستقل و متضاد سرمايه
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ارزش ) cycle (ۀملی در دورأگرد بحران اضافه توليد، اندک تبرای تشريح چيستی فرا. شودھدايت و رھبری می

 معينی به اعتبار نيروی کار به ۀبخشی سرمايه در کل و به عبارت روشنتر تصريح روندی که از مسير آن سرماي

  .ستکند، ضروریتر صعود میۀ بيشسرماي

 بعدی ارزش جديد ۀدر مرحل. ودشمند میارزش) pv(از طريق توليد ارزش افزوده )  ثابتۀسرماي (c ۀسرماي

)c+pv (ۀ اين روند محتاج تکامل و توسعۀادام. فزايداگزير بايد از نو به ارزش خود بيبرای استمرار حيات ن 

-  به تعبير سرمايه– رشد ترکيب ارگانيک سرمايه بر مبنای رشد تکنيک توليد ۀچنين تکاملی به گون. سرمايه است

 ۀدر اين مرحله سرماي. پذير است تحقق–کی و در واقع افزايش شدت کار و توليد مدرن نوآوری تکنولوژيداری پست

اضافه توليد مورد . دھی کندمجدداً خود را ارزش) pv ُ( جديدۀبايد الجرم با توليد ارزش اضاف) c+pvُ c=(جديد 

 توليد ئیپيشيِن ارزش افزا که در دور یاآن ھم به اين دليل روشن که سرمايه. آيدبحث ما در چنين فراشدی پيش می

ترين شکل ممکن  در مجلد سوم سرمايه به دقيقمارکس. شده، تبعاً بيش از مقدار مورد استفاده و نياز دور بعدی است

  : بحران اضافه توليد از طريق ارزش افزوده را شرح داده است

چه که قبل از افزايش تر از آن يا حتا کمۀ معادل و افزايش يافته، صرفاً مقدار ارزش افزودۀبنابراين اگر سرماي... «

 ۀکه معنايش سرايت بحران به ھم. [يدآاضافه توليد مطلق سرمايه به وجود می] سانبدين[يافته بود، توليد کند، 

  ). ٣٩.P ,٣ volume ,١٩٥٩ ,Karl Marx (»]ھای توليد استعرصه

محصول تکوين شرايط به منظور انباشت سرمايه  توليد مطلق سرمايه امری طبيعی و  اضافهئی بورژواۀدر جامع

ابد، مقدار کاری را که برای توازن کميت ارزِش يی  مء ارتقادر حقيقت ھر بار که ترکيب ارگانيک سرمايه. است

ناگفته پيداست که گرايش طبيعی و ثابت سرمايه به سمتی . دھدشود، تقليل میمصرفِی توليد شده به کار گرفته می

ھمواره مقدار ارزش انباشت شده در مقابل ارزش جديد . کشاندار کار صرف شده را به سوی صفر میاست، که مقد

  .در حال رشد است

واقعيت اين است که رشد ترکيب ارگانيک سرمايه، کار الزم را در کميت کاری که مورد استفاده قرار گرفته است، 

ۀ معينی عمل  با اين حال افزايش کار اضافه تنھا در محدود.ابديی دھد و به اين ترتيب کار اضافه افزايش مکاھش می

 مقدار – ساعت است ٢٤ ئی نتيجه ھمان خواھد بود که گو– ساعت باشد ١٠ کار ۀچه زمان روزانچنان. کندمی

. شود ساعت نزديک می١٠تر از اين باشد، ھر چند که به تواند کممیشود تنھا کاراضافی که به کارگر تحميل می

 توليد شده به ۀتری کارگر در کميتی برابر با ارزش اضاف تعداد کم-ابد يی  که به تدريج توسعه م–سرمايه اگرچه 

تر از کميت کار در يک روزانه کار ار تحميل شده به ھر کارگر را بيشتواند کميت کگيرد، اما در مقابل نمیکار می

 ساعت ٢٤و اجتماعی، اوقات کار با محدوديت زمانی ھای تاريخی، سياسی چرا که مستقل از محدوديت.  دھدءارتقا

- موجب تقليل کميت ارزش افزوده میرسد که رشد بعدی سرمايه میئیروست و در نتيجه ناگزير وضع به جاروبه

   ١.شود

پس از ايجاد ) ی مادرسرمايه (c ۀسرماي.  تابع چارچوب مشخصی است–تر نيز گفتيم که پيش چنان–رشد سرمايه 

به ) c+pv (pv و c ۀدر اين وضع جديد سرماي. گيرددر موقعيت جديدی قرار می) ی دخترسرمايه (pv ۀسرماي

بايد  می سرمايهبه کارگيری ارزش اضافی به مثابه. شودطور کلی ناپديد شده و در قالب شخصيتی جديد ظاھر می

. نجامدتر سرمايه در کليت آن بييک عالیانگيری ترکيب ارگی جديد را منقلب کند و به شکلشرايط استخدام سرمايه

 متغير، نرخ ارزش افزوده ۀ ثابت و ارزش سرمايۀتر ميان ارزش سرمايبارت ديگر با ايجاد مناسبات عاليبه ع

- ھای بیبحران. ناپذير استکند که اضافه توليد سرمايه روندی اجتناب میتأکيدچنين واقعيتی به ما . ابديی  مءارتقا
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داری به شمار  توليد سرمايهۀھای مختلف بحران شيوگی جنبهاری، سياسی، فرھنگی و غيره، جملاعتبشمار مالی، 

 به ويژه در دوران – که در واقع نوعی جنگ با وسايل مخصوص است –داران رقابت ميان سرمايه. روندمی

ای خود از اين يا آن بازار به داران برای کنار زدن رقبگيرد و سرمايهبحران، اشکال و مضامين خشنی به خود می

  . ازنديی  دست میاھر توطئه

کند و از گذاری نمی که سودآور نيست، سرمايهئیھاداری در بخش توليد ھيچ سرمايهۀاز يک طرف، در عرص

 که در اختيار ئیھاتوانند تنھا در محدوده کسب شده را نمیۀداران ارزش افزودجا که سرمايهطرف ديگر، از آن

داری به ھر سرمايه. آيندداران ديگر برمیوجوی امکانات در قلمرو سرمايهند، به کار گيرند، ناگزير در جستدار

 و طبعاً ترکيب تکنيکی رشد تر سرمايه که برايش جديد است، با ترکيب ارگانيک عالییااين دليل که در زمينه

داری از امکانات الزم برای تسخير ھر سرمايه. کندیگذاری متر کار، سرمايهۀ بارآوری بيشتر و در نتيجيافته

گذاری تری از سرمايهھای جديد، سود کمگذاری در زمينهاين واقعيت که سرمايه. مند استبخشی از بازار بھره

دار راه ديگری جز راکد گزاردن برای سرمايه. شودگذاری جديد نمینظر از سرمايهپيشين دارد، باعث صرف

داران ارزش زيرا سرمايه. داران صادق است سرمايهۀاين امر برای ھم. ی کسب شده وجود نداردارزش اضاف

داران ارزش اضافی کسب سرمايه.  خود به کار اندازندۀسس در مؤ سرمايهتوانند به مثابهکسب شده را نمی ۀافزود

نظام . گذاری مجدد قرار گيرد سرمايهداران، برایگذارند تا در اختيار ديگر سرمايهشده را در نظام بانکی می

کوشد سود خود را حتا به بھای از صحنه خارج داری میداری، نظام ھرج و مرج واقعی است و ھر سرمايهسرمايه

  . کردن ديگران تضمين کند

-سامھای تکامل آن به نحو سرداری به ويژه در واپسين دوران مالی در سرمايهۀھای سوداگراندر عين حال فعاليت

داری تاثيری اين وضعيت در اقتصاد سرمايه. ديابۀ فعال در توليد اولويت میکند و نسبت به سرمايآوری رشد می

 برای به یا عظيمی از ارزش اضافه به صورت پول از ھر وسيلهدۀتو. گذاردمخرب برتوليد و گردش سرمايه می

سان بدين. اندازد خود را به عنوان سرمايه به حرکت میيعنی. کندکار انداختن و ارزش بخشيدن به خود استفاده می

ترين وجھی به رقابت ر، يورو، مارک و ين به خشنداران به تناوب برای خريد داليهکنيم که چگونه سرمامشاھده می

ادار، مواد رقابت برای خريد سھام، اوراق بھ. گذارد بر داد و ستد ارز مییان کنندهييپردازند و اين امر اثرات تعمی

داران شدت  در ميان سرمايه-مورد بحث ما قرار گرفته است " اقتصاد کازينو"گونه که در بخش  آن- خام و غيره 

 اين عمليات تنھا به ۀھم. گذاردابد و بر بورس سھام، اسناد بھادار و بازار کاال تاثيرات ناگھانی متفاوتی میيی م

. شودزند، محدود نمی دامن میاندوزی جمعی ديگرخی و ثروتگی براعت سوداگران بورس که به ورشکستجم

رات و نوسانات در ميان ييبرای مثال، تغ. گستراندکه اثرات و نتايج خود را به تمام اندام نظام اقتصادی میبل

-ھای معلق نيز تاثير میشود و بر ارزش واقعی پرداختثباتی در قيمت کاالھا را موجب میارزھای مختلف بی

منحنی قيمت مواد خام به دليل اقدامات سوداگرانه در بازار بورس به سود يا زيان اين يا آن توليدکننده و . اردگذ

 که مايل به - ھا را گان آنسرانجام، نوسان در جريان اوراق بھادار، موفقيت دارند. رودن میئيکننده باال و پامصرف

  . سازدل يا مستحکم می متزلز-تبديل اين اوراق به پول يا اعتبار ھستند 

تری از ارزش اضافی توليد شده به بھای تعدی نسبت به منافع  بيشسيون سرمايه برای تصاحب بخشکوشش ھر فراک

تورم تنھا يکی از . دھدھای مختلف اقتصادی را شدت میھمين امر تشنج در بخش. شودداران ديگر تمام میسرمايه

داری قادر  در دنيای سرمايهئیدر بستر انحصارات تکوين يافته است و ھيچ نيرو که یاپديده. ھاستنتايج اين رقابت

  . به جلوگيری از آن نيست
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اند و آرامش را از آفرين بودهداری ھمواره فاجعهناک برای نظام سرمايهرکود و تورم، به عنوان دو روی شبح ھول

در مبحث رکود . اندداری ربودهمداران مدافع سرمايهداران و سياست اقتصاد سياسی، بانکئیھای بورژواآکادميسين

  .  در گردش و کار فاقد توليد ارزش اضافی مواجه ھستيمۀو تورم ما با انبساط مفرط مقدار سرماي

) شدت يافتن کار، کاھش دستمزد، تقليل تعداد کارگران به حداقل ممکن(در دوران نئوليبراليسم استثمار کارگران 

ھای رقابت. تری يافته استداران با ھدف حفظ ارزش سرمايه ابعاد گستردهار توسط سرمايهوخيم شدن شرايط ک

داری پيشرفته شده کاران در جوامع سرمايهترين بھانه برای تقليل تعداد کارگران و افزودن بر خيل بیخارجی ساده

گيرم که اين . رت پذيرفته استصو" اقتصاد ملی" اين اقدامات ضدانسانی با ادعای جلوگيری از مرگ ۀھم. است

شود و  بحران کشيده میۀ به ورطھا، سرمايه انطباق آنۀزنند که در نتيجکردھا در مجموع شرايطی را رقم میروی

 از ارزش یاکه بخش قابل مالحظهمضاف به اين. خوردبست میبه تبع بحران است که ارزش بخشی سرمايه به بن

- که به عنوان درآمد شخصی مورد استفاده قرار میشود، بل تبديل نمیاره به سرمايهاضافی توليد شده نه فقط دوب

  .گيرد

 پيوسته و در ابعاد -  که از ابتدای قرن بيستم آغاز شده - سرمايه طی تاريخ تکامل خود، به ويژه در دوران انحطاط 

 یاھمين پديده وسيله. يات جديد است ارزش مصرفی توليد شده، متنوع و ھمراه با کشفۀتود. عظيمی رشد يافته است

کند و سازی می خود بستر تمديد دوران احتضار سرمايه و ارتقای کلی ارزش توليد شده را زمينهۀاست که به نوب

داری مبنی بر افزايش دائم کميت  توليد سرمايهۀنياز شيو. شود ارزش بخشی سرمايه میۀبدين اعتبار باعث ادام

نيز در ھمين جاست که اشکال گوناگون و مشخصی . ابديی گفته ضرورت م به سبب پيشارزش مصرفی توليد شده

 خود را پيدا ئیاولين بيان عقال...) ی مصرفی و، جامعهئیھای فضاتسليحات، برنامه(گيرد  به خود میءکه اين ارتقا

  . کندمی

 اطمينانی برای ۀوليد شده، دريچسو، ھمچون ديگر اشکال ارتقای ارزش مصرفی ت مصرفی از يکۀاما اگر جامع

برخی کاالھای مصرفی . ھای تاريخی آن نيز ھستداری است، از ديگر سو، محدوديت توليد سرمايهۀمشکالت شيو

موبيل تواند به جای يک دستگاه اتوی میمرفھۀ برای مثال ھر خانواد.  افزايش يابندیاتوانند به طور قابل مالحظهمی

به صورت . تر قابليت ازدياد دارندولی برخی کاالھای ديگر به دليل فيزيکی و اجتماعی کم. دچھار دستگاه داشته باش

در بدترين و کثيف ترين ريخت و پاش ھای . تواند بيش از مقدار معينی غذا مصرف کندنمونه يک انسان نمی

 توسط دولت ھا به ئی غذاواضح است که در اين جا ما از انھدام مواد.(  اين ميزان در حد معينی استئیبورژوا

-در عين حال، جھان شمولی مصرف انسان با شرايط مزدبگيری برده.) مئيمنظور کنترل تعادل بازار سخن نمی گو

انجامد و اين ھمه در حقيقت جھان شمولی مصرف به جھان شمولی سليقه، عادت و منافع می. وار او سازگار نيست

مندی عمومی از ثروت را شمولی مصرف، بھرهسرانجام، جھان. تواند بودپذير تنھا در زمان و شرايط معين امکان

-قدر مسلم اين است که چنين جھان. آوردشمولی در منافع و خودگردانی را به ھمراه میسازد و جھاننيز مطرح می

  . ترين تناسبی با شرايط کار مزدی ندارند به طور مطلق کمئیھاشمولی

گی کارگران تبديل کرده است، با اين  برای تحميق و از خودبيگانیاصرف را به وسيله مۀدار حربھر چند سرمايه

 مصرف رھا سازند و به جای تبعيت از ۀکنندھای تحميقھمه دور و دير نيست روزی که کارگران خود را از جنبه

  . پاخيزنده داری بداران، عليه نظام تحميق و استثمار سرمايهمنافع سرمايه

- ھر سرمايه. عه با ضرورت سرمايه مبنی بر کاھش کار الزم به سود افزايش کاراضافی در تضاد استتکامل جام

داران ديگر به عنوان  کم توقع و قانع باشند و در مقابل کارگران سرمايهئیھادار مايل است که کارگران او انسان
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قای ارزش اضافِی کسب شده از ھر کارگر دقيقاً به ھمين دليل ارت. خرجی بزنندمشتريان کاالھای او دست به ول

داری و نظام توليد برای بازار  توليد سرمايهۀبا اين حال شيو!! ھمان قدر ضرورت دارد که رشد اضافه توليد سرمايه

  . سازد را محدود می- چه کاالھای مصرفی و چه ابزارتوليد – به طبيعت خود، افزايش نامحدود کميت توليد ءبنا

تواند توليد شود کاال تنھا ھنگامی می. متضمن محدوديت حجم توليد است) يعنی توليد کاال (٢رای مبادله بءتوليد اشيا

ديگری که بتواند ضمن معاوضه از نظر ارزش مبادله و مصرف، معادل و  ئیکاال ۀ، توسط توليدکنندئیکه در جا

سان  که کار ديگری از نظر کميت و کيفيت ھمپذيرد کار تنھا زمانی انجام می٣.متناسب با آن کاال باشد، عرضه شود

 چنين وضعيتی را از ۀتر محدودکننددر شرايط معينی تاثيرات ھرچه بيشحتا اگر نظام اعتباری . با آن متحقق شود

ماند و طريق امکان يابی برای جلوگيری از ھمزمانی اين دو نتيجه تخفيف دھد، با اين ھمه محدوديت توليد باقی می

چه ھمزمان يک نمونه را کشاورز گندم توليد نخواھد کرد چنان. را در ھمه جا مشاھده کنيميم مظاھر آنتوانما می

 به اين دليل نيست که کشاورز به ھر رو، بدون پارچه و روندیچنين ! کار، پارچه يا ابزار کار توليد نکندصنعت

تواند گندم را در مقياسی که برای فروش الزم میکه از اين روست که او نبل. افزار قادر به توليد گندم نيستسخت

 ۀ در حيطءتوليد اشيا. تواند باشد ديگری نمیۀدر چارچوب روابط بازاری ميان افراد، وضع به گون. است، توليد کند

  و قابليتزيرا کاال صرفاً برای ظرفيت. سازدداری، رشد کميت نامعين توليد شده را نيز محدود میروابط سرمايه

داری کسب سود مناسبی است که از طريق فروش  توليد سرمايهۀ ھدف از توليد کاال در شيو. شودروش توليد نمیف

ھرگاه و به ھر علت چنين . دھدبه تجديد توليد کاال شکل واقعی می) ارزش اضافه(آيد و ھمين سود به دست می

سرمايه ـ "به " سرمايه ـ کاال"شرايط تبديل .  شدناپذيری متوقف خواھدروندی تحقق نپذيرد، توليد به طور اجتناب

 ۀبه اين معنا که توقف توليد در يک نقطه نه تنھا عرض. گذارد میئیبالفاصله بر روند توليد تاثيرات زنجيره" پول

روند چنين تقاضای وسايل کار و کاالھای مصرفی را که در آن به کار میکه ھمکند بلکميت معين کاال را مختل می

  . بردھای ديگر فروش سودآور کاال را نيز از بين میبه ھمراه امکانات بخش

 توليد ۀدر زمين در تکامل مشخص خود، محدوديت توليد را، چه در بخش کاالھای مصرفی و چه ئی بورژواۀجامع

داری فراھم  توليد سرمايهۀ شرايط مادی برای سپری کردن شيوۀاز صد سال پيش ھم. کندوسايل توليد، اعمال می

 ارتجاعی و مخالف جدی ھرگونه تحول یاشده و ساليان درازی است که تمام ظرفيت ھای بورژوازی به طبقه

  .يل شده استھای اجتماعی، سياسی و اقتصادی تبدانقالبی در عرصه

  :در افزوده(

 و ملی  استقالل طلبی و ترقی خواھی" بگذار باز ھم جماعتی شيدا و شيرين عقل به سان کاريکاتور منشويک ھا از

کارگر مرعوب اين نيرنگ ھای منسوخ سخن گويان متلون بورژوازی نخواھد ۀ طبق. بورژوازی دفاع کنند "ئیگرا

  .)شد

رفرم که سھل است .داری است سرمايهۀمانع جدی ھرگونه رفرم سطحی در جامعدر شرايط کنونی، اين طبقه حتا  

کارگر را نيز ھدف گرفته ۀ سوم با اتخاذ سياست ھای رياضتی دست آوردھای مبارزات طبقۀ بورژوازی ھزار

گی در فرانسه و حذف خدمات حمايتی دولت از تعرض ھای واضح بورژوازی به منافع باز نشستافزايش سن . است

 و نبرد سياسی انقالبی الجرم مرگ خود یابندی ھر جنبش وسيع تودهرو بورژوازی در شکلاز اين. رودستان استف

جنبش " چپ"قابل توجه مدافعان .( ايستدی خود مۀگرانبيند و طبعاً در مقابل آن با تمام نيرو و امکانات سرکوبرا می

گری،  اين يا آن بورژوا نسبت به اجحاف، امتيازات، وحشیينهئدر دوران ما ھر آ!)  و دست راستی سبزئیبورژوا

لگدمال شدن حقوق بشر و غيره صدای خود را بلند کند، ناگزير بايد مطمئن بود که در حقيقت فرياد او صرفاً به دليل 
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سب در تناقض افتادن منافع او با منافع بورژواھای ديگر و فريادی توخالی برای رفع موانعی است، که در راه ک

حقوق بشر و دموکراسی " و طرف دار " انسان دوست"ھمين بورژوای . منافع جديد اين بورژوا ايجاد شده است

ھای سياسی اجتماعی و اقتصادی عقب مانده و ارتجاعی حاکم بر مصر و الجزاير و ما، با تمام نيرو از نظام" خواه

 ئیھای ھار و قرون وسطاانستان و ساير رژيمعربستان سعودی و کويت وقطر و بحرين و افغ  و اتونس و ليبي

  .  خاورميانه و ديگر نقاط جھان حمايت کرده استۀمنطق

ست و به سھم داری توليد سرمايهۀھای فرا راه رشد و ارتقای کميت توليد، به معنای محدويت ذاتی شيو محدويتۀھم

بست رسيدن  به بنۀضافه توليد سرمايه نتيجبحران ا. سازد را غيرممکن میئیی بورژوا جامعهۀخود تکامل پيوست

   ٤.داری است توليد سرمايهۀشيو

   

  اقتصاد کازينو. ب

داری کشورھای  از تاالر بازرگانی و مناسبات اقتصاد سرمايهیاطی سه دھه حاکميت نئوليبراليسم، بخش عمده

ھايش در اغلب نقاط جھان گیه نمايند ک– اين کازينو ۀادار. صنعتی پيشرفته، به يک کازينوی عظيم تبديل شده است

بازان، اعضای اين سنديکا را گروھی از بورس.  بوده استئی سنديکای قماربازان حرفهۀ به عھد-پراکنده است 

مام کم در ت. داده استبازان، دارندگان اوراق و اسناد بھادار و به طور کلی صاحبان پول تشکيل میداران، سفتهبانک

شاد اين کازينو باز و بازار اقتصادی آن شکوفا و پر رونق بوده، اقليتی در ھيأت برنده  که درھای کسالیو بيش سی

قانون حاکم بر .  چندان عجيب نيستیاچنين پديده. اندو اکثريتی ساده لوح در قالب بازنده از اين درھا خارج شده

ناکی بر ارقام نجومی رز شگفتگان به طندھا بردر طول اين سال. قمار ھميشه حکم به برد و باخت داده است

  .  نام داردپاتريک ساليکی از اين افراد . اندشان افزودهثروت

در جھان نئوليبرالی يک غول بازرگانی است، که به ياری ارتشی مجھز به ابزار الکترونيکی و پاتريک سال 

 از بازار بورس یاگوشه) information technology(آوردھای تکنولوژی اطالعات برخوردار از آخرين دست

، به سرعت نور "فروش کوتاه مدت"ھای مختلف سوداگرانه از جمله را در اختيار داشته و از طريق کاربست روش

در سالن بزرگ تجاری ) بورس باز( جوان  محل کار اين بازرگان. افزوده استاش  مالیۀبر ارقام نجومی سرماي

 تلويزيون ۀ روی ميز او سه صفح٥.کنده معامالت با فرانک سوئيس را اداره میلندن است، ک" بارکليز دوسوت"

مک صدا و تصوير به آخرين  را ھر لحظه به کسال که پشت سرش نصب شده است، ئیقرار دارد و با دو بلندگو

ار الکترونيک  که در استفاده از ابز-  رويترخبرگزاری . دھد پول ارتباط میۀآمار و اطالعات بازار بورس و مبادل

ھای اختصاصی ماھواره و يک  از طريق خطوط تلفن و شبکه– برای خود کسب کرده است یاگاه ويژهمالی جای

او خود جدا . کند مالی در لندن متصل میۀسس ھزار مؤ٢٠ را به پاتريک سالدستگاه ماشين حسابگر بسيار حساس، 

 مذاکرات و ۀکند، نتيجاش تھيه و چاپ میسسه که مؤیايه نشرۀگفته، روزھا به وسي وسايل ارتباطی پيشۀاز ھم

خروجی اين . کند به دست آمده است، مطالعه میالمان را که توسط شورای مديريت بانک مرکزی ئیھانشست

. خوانند او را به يک اقدام مناسب و به ھنگام فرا میپاتريک سالگران و مشاوران مذاکرات ھرچه باشد، تحليل

 قابل توضيح دورکن ميلرکردھای  در يکی از روی–ست ریالاش سود ميليون د که نتيجه–ن اقدامی مشابه چني

 نخستين کسی بود که -ھا و ابزارھای الکترونيکی  به ياری ھمان واسطه- امريکائیاين ميليارد مشھور . است

ھای مرکزی مبنی وزه روسای بانک که ھمه رئیرغم وعده و عيدھامتوجه شد موقعيت مدافعان نظام پولی اروپا به

 از –اما ھمان زمان بود که خبری . کنند، تا چه اندازه ضعيف استھای برابری پولی ارائه میبر ثابت ماندن نرخ
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شان ضعيف  که پولئیھای مرکزی کشورھاخبر حاکی از آن بود که بانک. درز کرد– اقتصادی ۀ محرمانۀيک جلس

 ھلموت شلزينگردر ھمين زمان بود که . اند، تا ذخاير ارزی خود را تقويت کنند گرفتهالمان به مارک ئیھااست، وام

او در يک کنفرانس مطبوعاتی به طور ضمنی متذکر شد، که نظام پولی اروپا به يک .  شدالمانس بانک مرکزی ئير

 به –ۀ کارشناسان مالی گفت به ء بنا–اين اظھارنظر که ظرف چند دقيقه در سراسر جھان پخش شد . تطبيق نياز دارد

گيری بسيار ساده  تصميمدورکن ميلراکنون برای "! پوند را بفروشيد"پيام اين بود . شد يک پيام تبليغی تلقی میمثابه

چنين اقدامی که متکی به يک رانت . کردگرفت و به مارک تبديل میاو ھر روز مبالغ زيادی پوند قرض می. بود

. پ، شومان. ھـ : نقل به مضمون از. ( يک ميليارد دالر پول به جا گذاشتئی به تنھارميلاطالعاتی بود، برای 

    ٦)١٨١- ١٨٩، صص، ١٣٧٩، مارتين

 در شمار يکی از صدھا عضو باند تبھکار سنديکای قماربازان ھستند که به اعتبار رواج دورکن ميلر و پاتريک سال

شان ھا صفر بر ارقام نجومی حساب بانکیزدن ده ھمشم بهدر يک چ) casino capitalism(داری کازينو سرمايه

 ئیزداسسات مالی ھمان برندگان خوشبختی ھستند که که مقرراتن افراد، به عنوان يک پای ثابت مؤاي. اندافزوده

توحش مالی .  به ارمغان آورده است گذشتهۀدھنئوليبرالی به بھای فقر و فالکت روزافزون فرودستان طی سه

کاران نيز مشاھده نشده تھای مافيای جنايترين دار و دستهقماربازان حتا از سوی خبيث) oligarchie(يگارشی ال

ناميده است " گرايش به ليبراليسم وحشی" نيز نئوليبراليسم را ھابرماس يورگنھوده نيست که حتا بي. است

)Habermas, ١٩٨٨ ,p.٢٠٤ .(  

 نئوليبرالی بر بازار عنان گسيخته حکومت می کند، تمام مناسبات ۀ شدئیزدا که اقتصاد مقرراتئیھادر تمام سال

گران، بازان، بيمه بورسۀھای عظيم چينی و ژاپنی تحت سيطراستريت و بارکليز دوسوت تا بانکمالی جھان از وال

-اساس اعتبار، وام هاين گنگسترھای مالی از طريق دست به دست شدن اعتبار ب. دالالن و سفته بازان درآمده است

، خريد و فروش اوراق بھادار و معامالتی از اين شمار بر ارقام )پرايمساب(ھای رھنی درازمدت با ريسک زياد 

المللی از جمله ھای بينوودز و سازماندر اين مدت نھادھای برآمده از برتون . افزايند خود میۀنجومی سرماي

  . ھای پرسود تالش می کنندھای فعال اين قمارخانهصندوق پول و بانک جھانی به عنوان شعبه

ل اداری را و بود که ھر مقررات و کنتریاھای بزرگ صنعتی به اندازه بانکۀ توسع١٩٧٠ ۀھای دھدر سال«

شان در بازار خريد  که سھامئیھاھا و شرکتنارضايتی اين بانک. آوردندنوعی ترمز و توقف نامطلوب به شمار می

آوردند و شان میھایتر و فشاری که بر روی دولتتر و بزرگا به جذب مشتريان بيشھۀ آند و عالقشو فروش می

 ھفت کشور بزرگ صنعتی مبادرت ءابتدا.  منجر شدئیزدارفته به يک جنبش جھانی مقررات اين روند، رفتهۀادام

 رسيد که ئی سرانجام کار به جا٧.ند زدندديگر پيو ترتيب بازارھای خود را در يک کردند و بدينئیزدابه مقررات

خواست تا کرد، در مقابل از آن کشورھا میالمللی پول ھرگاه وامی به کشورھای فرعی پرداخت میبينصندوق

جا  جابهئیدر نظام جديد اليگارشی قماربازان نه کاال. المللی پول بازگشايندھای خود را به روی جريان بيندروازه

تنھا با شگردھای خاصی که مختص .  ممکن است ھيچ توليدی يا خدماتی اساساً در کار نباشد٨.مايهشود و نه سرمی

رسی به منابع اطالعات و شگرد قماربازان دست. شودجا میھا و ميلياردھا دالر جابهست، ميليونئیقماربازان حرفه

در . الملل است، بازارھای بورس بينئی حرفهمحل بازی قماربازان.  به موقع از اطالعات به دست آمده استۀاستفاد

ی و گذاری و بازنشستگھای سرمايهوقھای بيمه، تا صندھا گرفته تا شرکتھای تجاری بانکاين بازارھا، از بخش

کنند و اطالعات  که با استفاده از آخرين تجھيزات الکترونيکی خود را به سرتاسر جھان متصل میئیتا افراد حرفه

ھا اثر گذار ھستند، به جا قيمتھا و گاه بعضی از اطالعات سياسی که بر روی رويدادھا و از آن قيمتمربوط به
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ھای ميزان درستی اطالعات و درستی واکنش. دھندھای سريع و به موقع نشان میآورند و با تحليل واکنشدست می

قماربازان، جھان را ھمچون يک بازار بزرگ اليگارشی . دھد سودھای به دست آمده را نشان میۀقماربازان انداز

آنان معتقدند که يگانه . بازاری که تنھا عامل داد و ستد و ايجاد ارزش در آن داد و ستد اطالعات است. کنندنگاه می

ست که از داالن ارتباطی تمام کشورھا ناگزيریپارچه شدن اين بازار و بسط آن در سراسر جھان راهشدن و يک

  ) ٥٢٤-٥٢٥، صص،١٣٨٧،محمد قراگوزلو، نيز بنگريد، ٢١٥، ص١٣٧٩، مارتين و شومان(. »گذردمی

ھای اجباری طراحی سازی اقداماتی که جھانیۀ به شيو تاچرـريگان اين داالن ارتباطی از زمان به قدرت رسيدن 

مالی منجر شود، در  ۀکه به يک قانون مدون جھانی برای تنظيم سرمايکرد، به وجود آمد و اگرچه بدون اينمی

 را ئیھا اقتصاد کازينو حبابۀ شکنندۀھا و ريسک باال و پوستئیزدانھايت به دليل خصلت ضدکنترلی روند مقررات

  . داری نئوليبرال ويران کردھمچون آواری بر سر سرمايه

در سيستم پول . کاويدوا) Fiat Money( پول فيات ۀداری نئوليبرال را بايد در قضي ديگر بحران مالی سرمايهۀجنب

 ٩.سازداين امر امکان ايجاد نامحدود اعتبار را فراھم می. فيات، محدوديتی برای انتشار اسکناس وجود ندارد

 در فرانسه شکل بست و طی آن پول ١٧١٧-١٧٢٠ھای  سالۀ استفاده از پول فيات در اروپا در فاصلۀنخستين تجرب

فيليپ  از اھالی اسکاتلند بود، که جان ال مالی فردی به نام ۀر اين شيومبتک. کاغذی جای فلزات گرانبھا را گرفت

 برای حل بحران اقتصادی به اتخاذ اين روش  چھاردھمئیلورا بعد از مرگ ) ی فرانسهالسلطنهنايب (اورلئان

 که - انسوی پی را بنيان نھاده بود و سپس در ادغام شرکت خود با يک ژنرال فرسی شرکت ميسیء ابتداال. واداشت

 ليور ٢٥٠ سھم پانصد ليوری کرد، که در زمان انتشار فقط ٢٠٠ اقدام به انتشار- به بانک سلطنتی مشھور شد 

شرکت .  ليور بپردازد٥٠٠ ماه در برابر ھر سھم ٦داد، که بعد از  به خريداران اين سھام وعده میال. ارزش داشت

 ۀآمده از انتشار اين سھام شھر نئواورلئان را کنار رودخان دست پی موظف بود با استفاده از اعتبارات بهسیميسی

جا که جمعيت داوطلب مھاجر به آن شھر کم بود، دولت فرانسه ناگزير، دزدان و فواحش و از آن. پی بسازدسیميسی

. فزايش يافتھزار ليور اارزش سھام پانصد ليوری در ظرف مدتی کوتاه به بيست. کردجا تبعيد میمجرمان را به آن

جا که انتشار سھام تازه فقط از آن. گرفتدر اين دوران معامالت به جای طال و نقره با پول کاغذِی سلطنتی انجام می

 پول کاغذی به ١٧٢٠در سال . ھا ليور اسکناس منتشر کرداز طريق انتشار اسکناس تازه ممکن بود، بانک ميليون

 جان السيستم مالی فرو ريخت و . طور کلی ارزش خود را از دست دادزد و اسکناس به آوری دامنتورم سرسام

-رھای کاغذی به نام گرين به صورت انتشار دال١٨٦٢ت در سال  بعدی پول فياۀنمون. مخفيانه از فرانسه گريخت

آور رسامھای سھا برای تأمين ھزينهاين پول. ھای داخلِی اياالت متحد اتفاق افتادھنگام جنگ) green backs(بکس 

 نامعلوم یا تبديل آن به طال را به آيندهۀرفت که وعد به شمار میامريکاشد و در واقع بدھی دولت جنگ منتشر می

 ١٨٧٩ سال، يعنی تا پايان سال ٧سيستم پول فيات به مدت  ). ٧٨-٧٧ .PP ,١٩٩٥ ,J.Foreman(کرد موکول می

ر الھا ھر ددر آن سال. گر نظام پولی به استاندارد طال تکيه زد بار دي١٩١٥ تا ١٨٨٠ھای اما طی سال. ادامه يافت

ليکن . ھا بدون نرخ تورم در اين دوران استمرار يافتثبات داخلی قيمت. ر قابل تبديل بودالبه نرخ ثابتی از د

  . ر را از ھم گسيختال طال ـ دۀملزومات جنگ جھانی اول بار ديگر رابط

  :  ـ پول را به روشنی شکافته است طال و نقره با کاالۀ رابطمارکس

 پول است، برای گردش پول در ۀھمان طور که ھر کشوری برای گردش داخلی خود نيازمند يک صندوق ذخير«

 کارکرد پول به عنوان ۀھا تا حدی نتيجبنابر اين کارکرد اندوخته.  نياز استبازار جھانی نيز به يک صندوق ذخيره

در اين نقش اخير ھمواره .  کارکرد آن به عنوان پول جھانی استۀو تا حدی نتيج پرداخت و گردش داخلی ۀوسيل
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 صراحتاً استوارت جيمزبه اين دليل ِسر . ھا، مورد نياز استکاال ـ پول حقيقی، يعنی طال و نقره در شکل فيزيکی آن

  . شان متمايز کندلی صرفھا را از بازنمودھای محکند تا آنتوصيف می" پول جھانی"طال و نقره را به عنوان 

ابد يی ھای خود به سراسر بازار جھانی گسترش مسو، از خاستگاهاز يک. جريان طال و نقره حرکتی دو جانبه است

 داخلی ۀھا در مجاری گوناگون پويھای متنوعی در قلمروھای متفاوت ملی گردش جذب و از طريق آنو در گستره

 مصالح الزم را برای اجناس تجملی ۀشود، ماد فرسوده میۀھای طال و نقرجا جايگزين سکهدر آن. شودوارد می

تک کشورھا که در  مستقيم کار تکۀ مبادلۀاين حرکت نخستين به واسط. شودواره میآورد و به گنج سنگفراھم می

ی  پيدا کرده، انتقال م طال و نقره تحققۀکاالھا تحقق يافته، با کاری که در فلزات گران بھا توسط کشورھای توليدکنند

- از سوی ديگر، طال و نقره پيوسته بين قلمروھای ملی متفاوت در رفت و آمد ھستند و اين حرکت تابع نوسان. ابدي

  .  نرخ مبادله استۀوقف بییھا

 ۀتھا تمرکز يافته است، به کميتری دارند، ذخايری را که در مخازن بانک تکامل يافتهئی که توليد بورژوائیکشورھا

ھا به نحو چشمگيری بيش از سطح ميانگين ھرگاه اين اندوخته. کنند محدود میالزم برای اجرای کارکردھای ويژه

  »ھاستھای آنخود باشند، اين امر با قيد استثنائاتی، شاخص رکود در گردش کاال يعنی قطع جريان استحاله

  ).١٧٣- ١٧٤، پيشين، صص، کارل مارکس( 

 اساس ه مانند مبادالت متکی به اعتبار ب-  فلز بھادار ۀزريق اعتبار به اقتصاد بدون پشتوانواقعيت اين است که ت

که در کما اين. تواند امکان رشد و در عين حال افزايش ارزش سھام و قيمت را به دنبال داشته باشد می–اعتبار 

با اين حال بايد به اين نکته . تھا در بازار بورس و سھام به وجود آمده اسگذشته چنين رشدی به صورت حباب

- ر قرض به وجود میالخالص داخلی، دو و نيم د  رشد در توليد ناالرتوجه کرد که در سيستم پول فيات ھر يک د

.  مشاھده کردامريکاتوان به روشنی در اقتصاد اين نسبت افزايش توليد ناخالص داخلی به بدھی را می. آورد

 درصد افزايش داشته ٤٥ توليد ناخالص داخلی اياالت متحد ١٩٩٢ – ٢٠٠٢نی  زماۀبراساس آمار رسمی در فاصل

تورم .  درصد صعود کرده است١٢٠ھای عمومی و خصوصی در ھمين دوره به که ميزان بدھیاست، حال آن

 و پيش از به قدرت رسيدن ١٩٢٠ ۀ دھالمانکه در  چنان–در اين دوره . گاه پول فيات استنجومی آخرين توقف

کردن يک نخ مقدار برای روشندھد و به يک تکه کاغذ بی پول ارزش خود را از دست می-ھا اتفاق افتاد زینا

 در اين مدت امريکار الگفته چرا د مھم اين است که با توجه به اوصاف پيشۀجا نکتدر اين. شودسيگار تبديل می

   باقی مانده است؟  درصد٥تر از سقوط نکرده و نرخ تورم در آن کشور در حدود کم

 اصلی ۀگذاری نفت و واسط معيار اصلی قيمتامريکار الاگر د. آيدال با يک توضيح مشروط دانسته میؤپاسخ اين س

ھای ارزی در جھان نبود، بروز يک تورم نجومی در سطح کشوری مثل زيمبابوه و در تجارت جھانی و سپرده

  . قطعی بودامريکا زده در يلتسين ۀروسي

بخش مطرح کرده است، توجه به ه بحران نئوليبراليسم، بازگشت به کينزيسم را در قالب يک آلترناتيو نجاتاينک ک

 کينز فيزيکی نظير طال يا نقره ميان ۀاين موضوع الزم است که در مورد عدم اتکای انتشار اسکناس به يک پشتوان

.  مخالف ھرگونه استاندارد طال بودرد کينزجان مينازيرا . ھا، اختالف نظر اصولی وجود نداشتو نئوليبرال

 در مورد –که به تکرار گفتيم  چنان– فريدمن ميلتون و ھايکفون مانند ئیھا و نئوليبرالکينزاختالف اساسی ميان 

 در کينز. سازی بودل و تنظيم اقتصاد و بازار و گسترش خصوصیو در ماجرای کنتر دولتۀ و عدم مداخلمداخله

بازی  به صراحت نسبت به خطرات اقتصاد کازينو و تھديدھای سفته و پولعمومی اشتغال، بھره ۀنظريکتاب 

  : ھشدار داده و گفته بود
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ولی وضعيت . بازان ممکن است آسيبی به آن وارد نسازددر جريان فعاليت مداوم و عادی يک شرکت، وجود سفته«

که زمانی. گرددبازی تبديل می حبابی از گرداب سفتهشود که فعاليت يک شرکت يا يک کارخانه بهوقتی جدی می

رفته توان گفت که کار به نحو بدی پيش  يک کشور به محصول فرعی يک کازينو تبديل شد مییارشد سرمايه

  »است

  ). ١٥٩، ص ١٣٨٧، کينز(

  

 .اين بحث را ادامه خواھيم داد                                                                                       

   

  :ھانوشتپی

، سرمايه مجلد اول ١٣٨٦، مارکس کارل: (بنگريد به" ئی ارزش افزاروند"در مورد تفصيل و تفسير دقيق . ١

  )٢١٨-٢٥٩صص، 

   )١١٤-١٢٣:، پيشين، صصمارکس کارل: (بنگريد به"  مبادلهروند"در مورد . ٢

   )٦٦-١١٣:، پيشين، صصمارکس کارل: (آن بنگريد به" ۀسرشت دوگان"و " کاال"در مورد . ٣

داری، علل و بحران کنونی سرمايه "ۀنيز مقال. کاپيتال بنگريد به مجلد اول و سوم تر و دقيقبرای اطالع بيش. ٤

 ۀنوشت) ٢٠٠٣ ("انداز سوسياليستی طبقاتی و چشمۀتحوالت دوران ما، مبارز" کتاب ۀخالص" ھای آنزمينه

  .نیجابر کلي

سال  (اطالعات سياسی اقتصادی ۀنام مندرج در ماه"جھانی شدن"  مبسوطۀاين مبحث را نگارنده در مقال. ٥

 سال پيش يعنی زمانی که دکان ٨وبيش کم. ام نوشتهئیگرادام جھانبه نقل از کتاب ) ١٧٧-١٧٨، ش ١٣٨١

  . استريت ھنوز تخته نشده بودبارکليز دوسوت مانند وال

   ٦، ص ١٣٨٠، فعال احمد: يد به نقد ھمين کتابنيز بنگر. ٦

 شده در ارتباط با ھمين ئیزدا و انگلستان به تمام اقتصادھای نئوليبرالِی مقرراتامريکاسرايت بحران مالی از . ٧

  . پيوندھای مالی قابل تعريف است

 یارمايه، يکی دو قمارباز حرفهجا شدن سدر کازينو نيز بدون توليد کاال يا جابه.  يعنی ھمينئیاقتصاد کازينو. ٨

  . افزايندر بر ثروت خود میالارزش ناگھان ميلياردھا د چند ژتون بیۀبا ترفندھای ويژه و به واسط

  )Kwaves.com/fiat:  در سايت(Fiat money history in Americn: در اين زمينه بنگريد به. ٩
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