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  يابی مکان دفن نئوليبراليسمامکان

  مالی تا حراج مسکن مردمئیاز مقررات زدا

٨   
  :در آمد   

ۀ ک سوژۀم عروج کرد موضوع فساد اقتصادی ھموار در دولت نھی نژاد به قدرت سياسی که احمد١٣٨٤از سال 

ليستی از اين مفسدان که از قرار در جيب . جذاب در دست او به منظور ناک اوت کردن رقيبان سياسی بوده است

 افکار عمومی قرار نگرفت و فقط ھر از چند گاه و در تند پيچ ھای ۀاحمدی نژاد بود ھر گز در معرض نظار

 را در دستان ئیاين ليست رازناک ھمچنان نقش يک گروه فشار نامر.  افشای آن مانوور داده شدسياسی روی

 به تدريج دانسته آمد کم و بيش نزديک به شصت ھفتاد ١٣٨٦ می کرد تا اين که از اواسط سال أس دولت ايفئير

 وام گرفته اند و بی ھيچ  از بانک ھا– بانکی ۀ که مجموع آن بدون احتساب بھر–مرد ناشناس مبالغ ھنگفتی 

اين پول ھا را گرفته اند تا ! رھای محترمدگفته می شد اين ميليا.  التزامی از باز پرداخت آن امتناع می کنندۀوثيق

پس از ديگری تعطيل شد و يکی ورشکستکی در حال با اين حال صنايع . صنايع ورشکسته را نجات دھند

م ھا به حساب بانک ھا بر  کار شدند و نه فقط يک شاھی از اين واش به صورت دسته جمعی اخراج و بیکارگران

گز ھر؛ دعوا در اين خصوص باال گرفته استکه ) ١٣٩٠ ثوراواسط اردی ( تا اين تاريخ که اساساً نگشت بل

ه گونه و با کدام پارتی و پشتوانه اين وام ھای کالن را گرفته اند؟ و بن حضرات که ھستند ؟ چدانسته نيامد که اي

اين در حالی است که ھمه می دانند در ايران . اعتبار کدام بخش از قدرت سياسی از پرداخت آن طفره می روند

خير أ است که در نھايت تیا يکی دو ميليونی نيازمند عبور از ھفت خوان بوروکراسی پيچيده ۀدريافت يک وام ساد

چھار (تيتر اول کيھان در آخرين افشار گری . می کنددر پرداخت آن را با انواع و اقسام جريمه ھای سنگين جبران 

  اين رقم. ھزار ميليارد تومان......! بله ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: يک عدد نجومی بود )١٩٩١٨: شثور ١٤  شنبه

  .......بود " شصت و پنج نفره" تنھا يک قلم از بدھی يکی از اين حضرات
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  .با اين پول ھا می شد از حذف سوبسيدھا جلوگيری کرد

  . ده ھا ھزار کارگر را پرداختۀ چند ماھۀ حقوق معوقبا اين پول ھا می شد ھم

  .با اين پول ھا می شد از اخراج کارگران پيش گيری کرد

  .با اين پول ھا می شد ده ھا ھزار شغل ايجاد کرد

  .با اين پول ھا می شد بيمه ھای بی کاری کارگرانی را پرداخت که معطل نان شب خود ھستند

 ، دانشگاه، بھداشت،  راه آھن، جاده ھا، بيمارستان ھا، در مانگاه ھا،ن پول ھا می شد مدرسه ھا ساختبا اي

  .نيروگاه

  .بله با اين پول ھا می شد بدھی بيمارانی را پرداخت که وسط بيابان رھا می شوند

کنند يا کودکانی که از ؛ يا تن خود را حراج می فروشند خود را می ۀ پرداخت نيازھای کسانی که کليۀبله ھزين

آرمان . اين ھا اتوپی نيست. با اين پول ھا ممکن است.... تحصيل باز می مانند و در بازار کار استثمار می شوند

  . ھم نيستئیگرا

 اين سلسله ۀدر ادام. ک پای ثابت ايجاد بحران بوده استه ي توليد سرمايه داری ھموارۀنظام بانکی در شيو

در .  با ايران مانسته نيستامريکاتوجه داشته باشيم که اين بحران در . رور خواھيم کرد مقاالت اين مھم را م

 زيان ده اصلی در ھر دو مورد  اما در نھايت.  آن از بانک ھا طلب کار است و در ايران عکس  دولتامريکا

  !روزگار تلخی است......م برسيدبخوانيد تا به عرض.  کشان ھستندکارگران و زحمت

   

  ھا، سقوط سھام زدائی از بانکرراتمق

در مورد کنترل عمليات بانکی و به عبارت ديگر ) امريکاس جمھوری ئيسومين ر (توماس جفرسون ١٧٩١در سال

  :ھا چنين ھشدار داده بود بانکئیزداجلوگيری از مقررات

اکنون يک ھا ھمآن. دائمی ھستندھای تر از ارتشھای ما بسيار خطرناکمن معتقدم که نھادھای بانکی برای آزادی "

ھا گرفت قدرت انتشار پول را بايد از بانک. گيرده میياند که حکومت را به سخر پولی به وجود آوردهاريستوکراسی

ھای خصوصی  اجازه دھند که بانکامريکااگر مردم . زيرا چنين حقی از آن خود مردم است. و به مردم سپرد

 از طريق استفاده از ءھای بزرگ ابتداھا و شرکتور را در اختيار داشته باشند، بانککنترل انتشار پول رايج کش

شان  که پدرانی اشان خواھند گرفت و کودکان آنان در قارهتورم و سپس ضدتورم ھست و نيست مردم را از دست

  ."  و خيابان سر از خواب برخواھند داشتخانه و خانمان در کوچهفتح کرده بودند، بی

 سال پيش به امکان بروز بحرانی اشاره کرده است که نئوليبراليسم طی سی سال ٢٢٠ تقريباً جفرسونکه شگفت آن

 قرار بود، فقط در ء نئوليبرالی که ابتدائیزدامقررات. زده استھا به آن دامن از بانکئیزدا مقرراتۀگذشته به شيو

 حذف مقررات، وظايف ۀدر نتيج. لی را نيز در برگرفتسسات ماؤصورت گيرد، به سرعت م" بازار آزاد "ۀحوز

 به) investment banks(گذاری ھای سرمايهو بانک) commerical banks(ھای بازرگانی يا تجاری بانک

 ۀک معامله يب) اسناد بھادار( سھام و اوراق مشارکتی ئیجااز يک طرف جابه. رز عجيبی مخلوط و مخدوش شدط

ناک ارزش سھام و به تبع آن خاکسترنشينی ھا به سقوط وحشتگرديد و به محض ترکيدن حباببسيار پرسود تبديل 

پرايم  ھای رھنی سابداران ميان مايه انجاميد و از طرف ديگر بحران وامطيف وسيعی از سھام

)subprimemortgage(-زحمت کش  مردم ۀھا باب خان ميليون- کم ۀھای بلندمدت با ريسک زياد و نرخ بھر وام

  . شان بيرون کشيدرا از دست
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 به تصويب ١٩٣٣ را در Glass-steagall قانون امريکاگان و سنای  نمايندۀ کنگر١٩٢٩بعد از بحران بزرگ 

گذاری ھای سرمايهگذاری مرزبندی شد و بانکھای تجاری و سرمايهبه موجب اين قانون بين فعاليت بانک. رساند

-  فعاليت بانکۀ  که جزو حوز-ھای مردم انداز و سپردهھای پسيا حق بازکردن حسابھای تجاری و از خريد بانک

يکی از ) ١٩٢٩(ھای منتھی به رکود بزرگ گذاری در سالھای سرمايهبانک.  منع گرديدند-ھای تجاری بود 

ھای مردم را در اختيار ھای تجاری که سپرده فقط از بانکامريکابه ھمين دليل نيز دولت . عوامل ايجاد بحران بودند

تر به وجوی سودھای بيش که در جست- گذاری ھای سرمايهداشتند، حمايت کرد و حاضر به پشتيبانی از بانک

ھای ليبرال اساساً به ھای کينزی، دولتکرد دولتخالف عمل.  نشد-ھای ريسکی روی آورده بودند گذاریسرمايه

اندازھای مردم را در حد بسيار کوچکی ردند و سقف حمايت از پسگذاری روی آوھای سرمايهحمايت از بانک

تر سپرده در يک بانک داشت، دولت فقط نمونه را اگر در انگليس، کسی سيصد ھزار پوند و يا بيش. محدود ساختند

 ھای تجاری نقش يک واسطه برایھای نئوليبرالی بانکدر طول حاکميت سياست. کرد ھزار پوند را تضمين می٥٠

 توسط قانون ١٩٩٩ و به کلی در ١٩٨٠ در Glass-Steagall از قانون ئیھابخش. کردند میأگذاران را ايفيهسرما

Gram-leach Billyدر نتيجه ابزار کنترل بر .  لغو گرديد و در نوامبر ھمان سال به امضای بيل کلينتون رسيد

ھای مردم تقريباً از بين ھای تجاری و سپرده بر بانکی آناناندازگذاری و مقررات دستھای سرمايه بانکفعاليت

که دانسته است چنان. کازينو باز گرديد ک شبهه يبازی و تبديل فعاليت اقتصادی برفت و راه برای ھرگونه سفته

 و در نتيجه جداشدن داری در ماجرای تقسيم و فرآيند تراکم و تمرکز سرمايهھای بحران سرمايهيکی از خصلت

ھای بزرگ  قادر به مديريت سرمايهئیداری به تنھاجا که ھيچ سرمايهاز آن. دار نھفته استايه از سرمايهسرم

ھا در کردشان به رفتار ژنرال عملۀشود، که نحونيست، طبعاً مديريت آن به دست گروھی از مديران سپرده می

. آمدآھن نيز به وجود نمی راهۀسھامی، شبکھای  معتقد بود که بدون شرکتمارکس. فرماندھی ارتش مانسته است

ھای سھامی بود که و از قضا اين وجه مترقی شرکت.  منفردی قادر به چنين اقدام بزرگی نبودۀچرا که ھيچ سرماي

 از دست شخص اما جدا شدن کنترل سرمايه.  نھاده بودتأکيدھا انگشت بخشی مثبت آن به درستی بر تحولمارکس

ھای بزرگ  و ظھور شرکتبرای انباشت سرمايه" وليت محدودؤشرکت با مس "ۀگيری ايدنار شکلدار در کسرمايه

در بررسی مالکيت انتزاعی توجه به . رودداری به شمار میچندمليتی تحولی جدی در تکنولوژی نوآوری سرمايه

ھای سست و ی از نظريه انبوھۀداری به پشتوانھای سرمايهتئوريسين. ست ضروریئیھاسير تطور چنين شرکت

ھای سودآوری مبتنی بر افزايش بھای سھام را تحت عنوان بنياد کوشيدند تا روش بیۀانتشار صدھا کتاب و مقال

گيری يا اقتصاد غيرمادی توجيه و تبليغ کنند و شکل) dematerialized of economy" ( شدهئیزدااقتصاد ماده"

  .  مالی نھادينه سازندۀزش سھام برای کسب سود در گردش سرمايجا کردن اراقتصاد کازينو را با جابه

-  به تصويب رسيده بود، اما چنين شرکت١٨٤٤ محدود اگرچه در سال وليتؤی با مسئھاقوانين مربوط به شرکت

 رسميت -  Salomon در ماجرای مشھور به -  ١٨٩٧ی دادگاه عالی انگلستان در سال أبار با ری برای اولينئھا

وليت محدود عمالً به ايجاد يک مالکيت ؤم يا سھام داری در يک شرکت با مس سھۀ ترتيب ايديافتند و بدينحقوقی 

که حق مالکيتی از شرکت را با خود حمل دار ضمن اينھا سھامدر اين شرکت. انجاميد) حقوقی(انتزاعی و غيرمادی 

. ندارد) آالت و ساير اقالم مادیر، ماشينزمين، دفترکا(کند ولی مالکيت مشخصی در ھيچ بخشی از شرکت می

بازی مربوط ئولوژيک نئوليبراليسم از يک منظر به جدا شدن اقتصاد واقعی از سفتهفھميدن نقش سھام در بحران ايد

ی دھی يا مقرون به صرفه نبودن توليد ارتباط مشود و از منظر ديگر به بحران سقوط نرخ سقوط در شرايط زيانمی

شود که تحوالت داری به زمانی وصل میور کلی بايد توجه داشت که امکان بحران مالی در نظام سرمايهبه ط. ابدي
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ھا  بانکۀ شدئیزدانقش مقررات. گرددداری منتزع میاز توليد سرمايه) سھام( اوراق بھادار ۀپولی و در واقع مبادل

ی ھا اصلی بانکۀه چندان دشوار نيست که وظيفدرک اين نکت.  برخوردار استیادر چنين بحرانی از اھميت ويژه

ھای مردم به  در چارچوب پذيرش سپرده-داری  توليد سرمايهۀ و قبل از ظھور شيو–انداز به طور سنتی پس

گذار بوده  بخشی از اين بھره به سپردهۀصورت امانت و پرداخت اين وجوه به متقاضيان وام با احتساب بھره و ارائ

  . شده استمين میأ نيز از تفاوت نرخ سود و بھره تی جاری بانکھاھزينه. است

 مالی ۀ سرمايۀک معنا فعاليت خود را در حوزه يداری به وجود آمدند، ب حاکميت سرمايهۀ که در عرصئیھابانک

آورد  رهھای توليدی کنند و ازبندی پروژه خود را صرف شکلۀھا پول و سرمايقرار بود اين بانک. متمرکز کردند

در متن چنين . دھی وارد شوندمين نمايند و ھم در روند وامأ بانک را تۀھای اقتصادی خود ھم بھرسودآوری فعاليت

ھای خود را به شکل سپرده  پول،مند به صورت داوطلبانه و به منظور کسب سود است که شھروندان عالقهروندی

ھای اقتصادی تا بدين اعتبار در سودآوری ساخت و ساز پروژهدھند گذاری قرار میھای سرمايهدر اختيار بانک

داری برای در اختيار داشتن منابع کافی از به اين ترتيب سرمايه. ھا به سھام مشھور شده استاين سپرده. سھيم شوند

به ) سھام (ھاھای اقتصادی را به شکل افزايش بھای سپردهکند و بخشی از سود پروژهگذاران استفاده میپول سپرده

خريد و فروش  (یاچنين معامله. دانيم محل خريد و فروش سھام بازار بورس استکه میچنان. فرستدبازار می

گذاری ممکن ھمواره در چارچوب يک احتمال، يا انتظار برای کسب سود در ماجرای نامعلوم يک سرمايه) سھام

بينی سود احتمالی  پيشۀود در آينده تشکيل شده است به شيو که به انتظار سیابه عبارت ديگر سرمايه. درآينده است

ئولوژی نئوليبرالی بر سر بازار بورس و سقوط سھام آورد در قالب  که ايدئیبال. شوددر بازار بورس رد و بدل می

ت سساؤداری از جمله موانب سرمايه جۀ بازار عادی که به ھمئیزدامقررات. ھا صورت گرفتئیزداھمان مقررات

گذاری را از انداز و سرمايهھای پسمالی سرايت کرده بود، در مدتی کوتاه قوانين متمايز و مرزھای حاکم بر بانک

 اوراق ئیجاکه رونق جابهبه تدريج و در حالی. انداز را نيز به بازار بورس فرستادھای پسميان برداشت و بانک

کرد احتمالی سوددھی اوراق خود  عملۀداران دربارشد و سھامبھادار به گفتمان غالب بر بازارھای مالی تبديل 

  . درآمد) derivative(زنی پرداختند، سھام به شکل اشتقاقی درآينده به حدس و گمانه

ھا برابر ھای متورم و گاھی دهشکل متعارف و واقعی قضيه اين است که سھام در بازارھای بورس جھان با قيمت

. کندھا به رشد بادکنکی و حبابی را ميسر میشدن بھای سھام احتمال تبديل آنفربه. شودارزش اصلی خود مبادله می

 در آمازون دات کامنمونه را ارزش سھام شرکت اينترنتی . سازدھا را محتمل میو امکان شکنندگی و ترکيدن حباب

 ظرف مدت پنج سال  گوگلوجوگرجستسيس به صد برابر صعود کرد و در ھمان حال ارزش سھام أنخستين سال ت

 ناگفته پيداست اين افزايش نجومی ارزش سھام در مدت زمانی .، می توان نشان دادبه نھصد برابر فزونی يافت

 به -) capital fictitious" ( موھومۀسرماي"بندی بازی از اقتصاد واقعی و شکلکوتاه حاکی از جدا شدن سفته

 در مارکس که یاپديده. انتزاعی و نمادين سھام است که دچار نوسان شدهدر واقع اين ارزش .  است– مارکستعبير 

 به شيواترين شکل و محتوای ممکن ارزيابی -  بانکی ۀونھم؛ ذيِل تحليل سرماي به ويژه فصل بيست–جلد سوم کاپيتال 

  ).٤٧٥-٤٦٣.PP,١٩٨٤ ,K .Marx(کرده است 

   

  بحران مسکن 

ک مفھوم ه يب. پرايم سر درآورده استر بخش مسکن نيز از بحران جدی سابئولوژيکی نئوليبراليسم دنوآوری ايد

از سوی مردم و به تبع آن ھای رھنی مسکن  مالی به مراتب فراتر از عدم پرداخت وامۀ بحران سرمايۀدامن
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ل  که تا پايان ساامريکائی ميليون نفر٦٠ که اگر کل بدھی مجموع به اين دليل روشن. ھاستگی بانکورشکست

 با احتساب ميزان متوسط بدھی ھر مسکن بين - محاسبه شود ،اندھای خود ناتوان بوده از بازپرداخت وام٢٠٠٨

 ميليارد دالری ٢٤٠ تا ١٨٠مک ھا از طريق ک بدھی اينۀگاه دانسته خواھد شد که ھم آن– ھزار دالر ٤٠٠ تا ٣٠٠

 در امريکادانيم دولت اما ھمان طور که می. وده استھای رھنی، قابل تسويه حساب بدولت اياالت متحد به بانک

مک کرده است و در عين حال بخش قابل توجھی از مردم ھا ک ميليارد دالر به بانک٢٥٠ ،ت اول طرح نجاۀمرحل

داری  تا آخرين روزھای زمامبوشھای معتبر غربی دولت به گزارش رسانه. اندھای خود را از دست دادهنيز خانه

که عالوه بر رکود ی بالغ بر دو تريليون و چھارصد ميليارد دالر به سيستم مالی تزريق کرده است، حال آنخود مبلغ

ھای گسترده و تعطيلی خطوط توليد دامن صنايع کارسازی اقتصادی، حريق کاھش دستمزدھای کارگران، بیۀگسترد

و ) ولوو(، سوئد )رنو(، فرانسه )نز، دايملرب (المان، )جنرال موتورز، کرايسلر، فورد (امريکابزرگ خودروسازی 

  . غيره را نيز گرفته است

خانمان شدن گروه کثيری از مردم، به عنوان بخش قابل توجھی از پرايم و بیبا تمام اين اوصاف، ماجرای ساب

 ۀ که به دليل وجود وثيق-  از وام مسکن ئیزدانئوليبراليسم از طريق مقررات.  استتأملبحران نئوليبراليسم قابل 

 طوالنی ۀ در عمل شرايطی را به وجود آورد که مردم به واسط-تری برخوردار بود  کمۀخانه معموالً از نرخ بھر

پرداخت رفتند و به ھای بدون پيشھا در نھايت به سوی دريافت وامتوجه به خطر باالی آنت وام و بیبودن بازپرداخ

  . خانه شدندطور کاذب صاحب

فدرال (ھای بانک مرکزی اياالت متحد پرايم را در سياستگاه بحران ساب، خاستادموند فليس و ژوزف استيگليتز

سو و فقدان نظارت دولت  اندک از يکۀسياستی که معطوف به نرخ بھر. دانند میگرينزپندر دوران رياست ) رزرو

  . بر داد و ستدھای مالی از سوی ديگر بود

اما برای خريد مسکن به جز اين . سازد بانکی يا پول آسان شرايط را برای خريد مسکن آماده میۀخ نازل بھرنر«

که شغل و ضمن اين. پرداخت برخوردار باشدانداز حداقلی برای پيش از پس- کم  دست-عامل، متقاضی وام نيز بايد 

ھای مالی ھا و واسطهمک داللھا خود با کحال اگر بانک.  باشددرآمدش ھم بايد با بازپرداخت اقساط ماھانه متناسب

شان را بيمه ھایگفته، وام بدھند و در مقابل رھن گرفتن منازل مسکونی، بازپرداخت وامبه افراد فاقد شرايط پيش

ی به فراخور افزايش درخواست، بھای مستغالت نيز افزايش م. ابديی کنند، تبعاً درخواست خريد مسکن افزايش م

ن و شرايط ئي پاۀزيرا با توجه به نرخ بھر. افزايدھای مسکن میگان وام امر به نوبت خود بر شمار خواھندابد و ايني

. شودمورد میسو و باال رفتن بھای مسکن از سوی ديگر، نگرانی بازپرداخت وام بیگرفتن وام از يکبسيار آسان

ش وام گرفته شده برآورد درست اقتصادی نيز جز اين حکم با توجه به افزايش مستمر بھای مسکن نسبت به ارز

ھا از ھر آينه بازپرداخت نکردن بدھی. ماندبا اين ھمه در اين برآورد اقتصادی يک نکته از ديد دور می. کندنمی

 از ھاه نپرداختن بدھینچگذشته از آن چنا.  داشته باشد عمومیۀکه جنبسوی بدھکاران، موردی و اتفاقی نباشد، بل

 نکردن ديگران را به دنبال آورد و به عبارت ديگر اگر ريسک برآمده از نپرداختن وام، سوی برخی، پرداخت

ھای مالی بوده ھا و سازمانھای مسکونی که در رھن بانکگاه بسياری از خانهآن. مند داشته باشدخصلتی نظام

 مسکن و کاھش تقاضا، بھای مستغالت چندان ۀد گسترۀدر نتيجه، با عرض. است، برای فروش گذاشته خواھد شد

چه برای يک فرد و در فقدان به سخن ديگر، آن. ھا نيز جبران نخواھد شدسقوط خواھد کرد که حتا بازپرداخت وام

مند  از افراد و با وجود خطر نظامیا اقتصادی ھوشمندانه است، برای مجموعهۀمند از منظر محاسبخطر نظام

 بانکی در سراسر دوران رونق ۀنرخ نازل بھر. يد صحت اين حکم استؤ مالی مۀ بحران سرماي.ھوشمندانه نيست
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 رژيم ۀاين سياست، بايست.  دنبال شدگرينزپن آلن، از سوی ٢٠٠٦ تا ٢٠٠١خريد و فروش مسکن، يعنی از سال 

ای اوراق بھادار با زيرا افزايش بھ. است) accumulation actionnarial(انباشت تازه استوار بر ارزش سھام 

 بانکی ۀ ھمين نرخ نازل بھر١٩٩٥-٢٠٠٠ھای پيش از حباب مسکن، در سال. ه ھمراه استن بودن نرخ بھرئيپا

ھا وام ان از بانکامريکائيدر آن دوران بسياری از . ھای اينترنتی و خدماتی را فراھم آورد رونق سھام شرکتۀزمين

پس از ترکيدن حباب اينترنتی، . روش اوراق بھادار در بازار بورس برسانندرا به مصرف خريد و فگرفتند تا آنمی

برانگيختن شھروندان .  به خريد مسکن تشويق شدندامريکائیحباب مسکن پا گرفت و اين بار شھروندان معمولی 

ھای  شدن وام نيازمند بيمه-که توان مالی بازپرداخت آن را نداشتند ی حتا آنان-  به دريافت وام مسکن امريکائی

ھا به اشخاص از راه وارد شدن طرف سومی  وام بانکۀ صورت گرفت؟ بيمیاھا به چه شيوهاين بيمه. مزبور بود

را بيمه کرده و در مقابل مبالغ ) ھاپرايمساب(دار ھای ريسکدر داد و ستد انجام شده است، که به موجب آن وام

مورگان توانستند از . پ.گذاری ھمچون جیھای سرمايهمين بيمه، بانک ھۀبه پشتوان. ھا گرفته استثابتی از بانک

گونه بيمه را اين. ھای ارزی خود را آزاد کننددفاتر حسابداری خود، ريسک بازپرداخت نشدن را بزدايند و اندوخته

ی پرداخت  اعتبارات دارای ريسک باالۀنامند که ھمانا بيم می)Credit Default Swaps ( يا)CDS(اس .دی.سی

  ھای اوراق بھادار موسوم به سھام مسموم است که از مشتقات مالیاس يکی از گونه. دی .سی. نشدن است

)  financial derivatives(آورددار را گرد میھای ريسک وامۀگونه محصول مالی، ھماين. آيد به شمار می .

کرد به اين سياست مالی مبتنی بر اين روی. رساندکند و به فروش میتر پخش میھا را به قطعات کوچکارزش آن

رو ھستند، به ھمان روبه) ريسک سيستميک(مند  را که با خطر نظامئیھاتوان بدھیپيش فرض است که گويا می

ھای کالسيک اس برآيند فراگير شدن روش .دی. سی.  بيمه کرد که محصوالت بدون ريسک سيستميک رایاشيوه

ابزار مالی " عنوان - امريکائیدار بزرگ  سرمايه– وارن بافتی مشکوک است و از ھمين رو ھا وامۀبيمه دربار

      )١٨-١٩، صص،١٣٨٧، وھابی مھرداد. (»بر آن نھاده است" برای کشتار گروھی

 بر تر ايجاد اعتبار صرفاً پرايم بر ايجاد اعتبار کاذب مالی و به عبارت روشنترين دليل بحران سابک معنا مھمه يب

اين . گرفته است موجود در بازار توليد نضج نۀ سرمايۀچنين اعتباری بر پاي. مبنا و اساس اعتبار شکل بسته است

ھای مالی ھای ذاتی نرخ سود سرمايه مالی و تناقضۀ در فرايند انباشت سرماييد رقابت سرمايهؤامر از يک جانب م

 يگر معطوف يا برآيند سياستی است که به موجب آن بخشھای بديھی اقتصاد کازينو است و از جانب دو آفت

- سازی قرار میدست پا درھوا، در معرض تھیۀبازی و اوراق قرضکش در جريان سفتهعظيمی از مردم زحمت

 يا ھر امريکا در –داران بخش مالی شود که سرمايهجا تغذيه میپرايم از آن بحران سابۀبه طور واقعی ريش. گيرند

ھای گوناگون از  فعاليت دارند به شيوهیا رھنی زنجيرهھای وام که به شکلی مشخص در بانک- ر جھان جای ديگ

گيرانه مشھور به  پيش گذاری سرمايهۀ مانند اعتبارات فرم بندی شد–ھای بينابينی ريسک جمله روش

- ه دست کردن اعتبارات خود شده وارد دست ب– مالی موجود ۀ امنيتی برای سرمايۀسيکوريتزاسيون و ايجاد پشتوان

) گونهحباب( آنان اين اعتبارات توخالی ١.مشھور است" بازیسفته" که در اقتصاد بازار بورس ايران به یاپديده. اند

تر اين اند و خريداران نيز برای کسب سود بيش و متقاضيان بازار آزاد در نقاط مختلف جھان فروختهءرا به اعضا

 که ممکن است –ھا گان آنچنين اوراقی در جھان پراکنده شده و دارند. اندبه ديگران واگذاردهاوراق اعتباری را 

 بگذارند، در يک چشم به ھم زدن ءھا را به اجرا اگر بخواھند سفته-باشند .... ، فنالندی يائیروسی، چينی، کره

   ٢. مالی خواھد انجاميدۀفرجام کار به فروپاشی تمام عيار نظام سرماي
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  ھا چه شد؟ پول بانک

گردد و سوی ديگر آن به تضادھای کار ـ سرمايه داری برمیھای درونی و ذاتی سرمايهيک سوی بحران به تناقض

 دقيقاً .داری در قالب توليد و بازتوليد سرمايه امری گريزناپذير و عينی استرقابت در نظام سرمايه. شودمتصل می

شود و صرفاً در جريان لد که شامل ارزش اضافه نمیؤ غيرم مالیۀانباشت سرماي( است در بخشی از چنين مناسبات

 موھوم که از يک منظر ۀسرماي. شود موھوم به وضوح معلوم میيۀگر سرماکه نقش ويران) آفريندتوزيع نقش می

 در گردش تاثير ۀايداری نئوليبرال شده است نه فقط در فرايند گردش سرمايه و سرمباعث تشديد بحران مالی سرمايه

 به درستی در مجلد مارکسکه  چنان- موھوم ۀسرماي.  انباشت نيز به شدت موثر استروندکه در گذارد بلمستقيم می

چرا که ارزش .  صرفاً در جريان توليد و درگيری کار ـ سرمايه، سترون و مرده است-  گفته است کاپيتالسوم 

 توزيع و گردش، ۀکه در حوزبندد، حال آنفربه شدن سرمايه شکل میاضافه تنھا در متن توليد کاال به صورت 

 ۀاش به منبع اصلی انباشت سرماي که ھستیئی مالی تا جاۀنقش سرماي. بزرگ شدن سرمايه به نرخ سود وابسته است

ندگردش ولی نبايد از ياد برد، که چنين شکلی از سرمايه در رو.  استئیمالی گره خورده، نقشی کم و بيش حاشيه

 اما واقعی -  آن را موھوم يا غيرحقيقی مارکسو دقيقاً به ھمين دليل است که . کندمستقل از منبع اصلی خود عمل می

-واقعی است چون بر جريان انباشت تاثير واقعی می. غيرحقيقی است، چون در حقيقت وجود ندارد.  خوانده است-

    .گذارد

پاسخ اين . سيمای واقعی بخشيد" ھا چه شدپول بانک"يا " ھا کجا رفتندمايهسر"ال که ؤتوان به اين ساينک بھتر می

  : است

  ! که اصالً پولی وجود نداشته است که به ھوا رفته باشد اساس اعتبار، يعنی اينهاعتبار ب

از جيب گزينی آن ھا مجبور به جای که دولت-تحليل چيستِی از ميان رفتن اين به اصطالح ميلياردھا دالر بانکی 

- توزيع و گردش اين سرمايه امکانۀ مالی و نحوۀ در ارتباط مستقيم با مبحث بحران انباشت سرماي–اند مردم شده

 ۀکه تيتر نخست ھمشود و زمانیگفته می) bubble(در بازار بورس به اين نوع سرمايه اصطالحاً حباب . پذير است

ی اختصاص م" ھاسوراخ شدن حباب" به – لوموند و ميستاکونو تا BBC و CNN از –ھای معتبر جھانی رسانه

  . کندگی بازار بورس میدر واقع داللت بر ورشکست) ٢٠٠٨ ھای سالتمام ماه(ابد ي

 به اقتصاد واقعی، به توليد و ايجاد ئیترين اتکا تلقی شده کمامريکاداری چه رونق سرمايه گذشته آنۀطی دو دھ

 ۀبازی در بازار بورس و چنگ انداختن سرماي بر انباشت سرمايه از طريق سفتهکه اساساً ارزش نداشته است، بل

در تمام اين مدت نرخ سود . ھا استوار بوده استآور قيمت خانهمالی بر بازار مسکن و افزايش مصنوعی و سرسام

 ۀاقعيت از نظر طبقاما اين و. برده استن بوده و اقتصاد واقعی در رکود به سر میئي توليد به شدت پاۀدر عرص

. شده استچرا که با وجود رکود اقتصاد واقعی به ھر حال بر ثروت شان افزوده می. دار اھميتی نداشته استسرمايه

افزوده عموماً از محل خصوصی کردن خدمات عمومی و کاھش دار می سرمايهۀچه در اين دوره بر ثروت طبقآن

 ۀداران در اين دوره به سادگی نتيجه عبارت ديگر افزايش ثروت سرمايهب. گرديده استمين میأدستمزدھای واقعی ت

چه شرايط اقتصادی و اجتماعی الزم آن. بوده است" انباشت از طريق خلع يد"و اساساً " توزيع ثروت رو به باال" 

ی بود که از ئيالھای نئوليبردار را آفريد، سياست سرمايهۀاندوزی واقعی طبقبرای چنين رونق کاذب و چنين ثروت

 در سطح جھانی ھر مقرراتی را که بر گسترش بازار امريکاداری به ويژه دولت ھای بزرگ سرمايهسوی دولت

سير تطور . سپردزد و ھر فعاليت اقتصادی قابل تصور را به بخش خصوصی میگذاشت، کنار میمحدوديت می

اقتصاد " چون ئیھادھد که کارکرد نظريهشان میداری نئوليبرال از پيدايش تا فرسايش به روشنی نسرمايه
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 جلوه دھد، چيزی اندوزی کاپيتاليستی بدون افزايش توليد مادی را تحول نوين تاريخیکه قرار بود ثروت" غيرمادی

اين طنز تاريخ است که نئوليبراليسم، که در مقطع بحران . دار نبوده است سرمايهۀجز خود فريبی جمعی طبق

ھای ناکارآی کينزی شد، پس از بسته شدن گزين سياستحل کاپيتاليستی جای به عنوان راه١٩٧٠ ۀ دھۀساختاری نيم

     ٣.داری شده استيک سيکل اقتصادی اکنون خود عامل شکل دھنده به بحران سرمايه

اد  سودھای کاذب اقتصۀھای رھنی و دود شدن ھمگی بانکاست که سقوط بازار بورس، ورشکستقدر مسلم اين 

گر  چنين انباشتی در ماجرای ويرانۀعوارض اولي.  مالی استۀھای مشخص انباشت سرماي پويشۀ، نتيجئیکازينو

ھا ھزار باب مسکن مردم  مالی در گردش و از دست رفتن دهۀپرايم به نابودی صدھا ھزار ميليارد دالر سرمايساب

گی  زندئیھا در خانهامريکا ۀن و اقشار متوسط جامع گروه وسيعی از کارگرا٢٠٠٨در سال . بدھکار انجاميده است

بنا به آمار رسمی فدرال رزرو تا ابتدای ماه اکتبر . تر از ميزان وام باقی مانده بودشان کمکردند که قيمت واقعیمی

 ۀحتا اگر بدھی معوق. اندھای وام خود عاجز بودهھای قسطخانه از پرداخت ميليون صاحب٥/١بيش از ) ٢٠٠٨(

 ميليون ٥ھا از مرز ھای مصادره شده از سوی بانکھا از طريق دولت پرداخت شود باز ھم رقم خانهمردم به بانک

داری وزير خزانه (پاولسون ھنریبه ) س وقت فدرال رزروئير (بن برنانکی.  خواھد گذشت٢٠١٠باب تا سال 

) شوارتز(= سوروس  جورج. افی نيست دولتی کۀگرانھشدار داده بود که اين اقدامات دخالت) بوشدولت 

 New Paradigm For Financial Markets: در آخرين کتاب خود تحت عنوانامريکائیاقتصاددان ثروتمند 

  : ھا مدعی شدهھای دولت به بانکمکضمن حمايت از ک 

ی ادواری الھای متر از بحرانکه بزرگ حباب مسکن نيست، بلۀبحران جاری صرفاً محصول ترکيدن يک بار«

. نامم ھستندچه من آن را حباب برتر میھا بخشی از آن آن بحرانۀھم. ايمگی تجربه کردهاست که ما در طول زند

د مشتمل است بر روند غالب روناين .  سال گذشته کم و بيش رشد يافته است٢٥د انعکاسی بلند مدت در رونيک 

  ) ١١، ص١٣٨٧، سرمايه ۀروزنام (.»ر بازائیگسترش اعتبارات و درک نادرست از بنيادگرا

 برای حل بحران -مشھور است " مخملی"ھای به اصطالح  که در ايران به عنوان طراح انقالب– سوروس جورج

  :حل ارايه داده استبانکی سه راه

  .ھای رھنی و فصل مشکل وامحل -

  . ھای ملکی گذاشتن وثيقهءکاھش ميزان به اجرا - 

  .ھا در بانکگذاری مجددسرمايه - 

اند چندان ھم  نئوکينزی به مداوای بيمار در حال احتضار شتافتهۀ که به تعبير خودشان با نسخاستيگليتز و سوروس

با اين ھمه بحران مالی حکم مرگ . ھا يک شبه به وجود نيامده استپرايمبحران ساب. گويندنادرست نمی

  . نئوليبراليسم را در تمام جھان صادر کرده است

   

 :ھانوشتپی

بازی  درصد آن خصلت سفته٩٨گرفته که ونيم تريليون دالر معامله انجام میکه ي روزان١٩٩٨در سال . ١

 ٢٩/ ١٣٠/٦٣٨رقمی حدود ) GDP(که در ھمين سال توليد ناخالص داخلی جھان نظر به اين. داشته است

وز، برابر با يک سال توليد ناخالص  ر٢٠توان نتيجه گرفت که در عرض فقط تريليون دالر بوده است می

   (.global/ casino/٣٧٠ www.lclark. edu/ ~ soan). جھان معامالت داللی صورت پذيرفته است
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گی خصوصی شدن بر سقوط بازار بورس و تحليل چگون تأکيد با ٢٠٠٨ اکتبر ١٦ در تاريخ  اکونوميست.٢

  : با اين تيتر منتشر کردیا مقاله–فرانسه  در –ھا پس از کنار رفتن دولت فرانسوا ميتران بانک

 اکتبر خود را به عنوان افول نئوليبراليسم اختصاص ۀناملوموند ديپلوماتيک ويژه. کشدداری زوزه می سرمايه

    .داد و مقاالت جامعی از ژاک دريدا و اريک ھابسباوم به چاپ رساند

  : عنوان کينزيسم به جای نئوليبراليسم، مندرج در از ھمين قلم تحتیادر اين زمينه بنگريد به مقاله .٣

  .٢٥٧- ٢٥٨، ش١٣٨٧، اطالعات سياسی ـ اقتصادی ۀ نام ماه

   

  :منابع

ی اطالعات سياسی نامهماهداری نئوليبرال، بحران مالی جھانی و شکست الگوی سرمايه) ١٣٨٧(مھرداد . وھابی

  ٢٥٣- ٢٥٤: ؛ شاقتصادی

- ٢٥٨: ، شی اطالعات سياسی اقتصادینامهماه] مقاله[ه جای نئوليبراليسم کينزيسم ب) ١٣٨٧(محمد قراگوزلو 

٢٥٧  

   

  


