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  )Valentin Katasonov (*والنتين کاتاسونوف

  شيری. م. ا: برگردان و پسگفتار

 ٢٠١٣ جون ٠١

 »IIIبازل «شور و شوق طالئی در اطراف 
  بانکی  بازل و مافيای بين المللی ۀکميت

با چنين ساختار فراملی، مثل بانک )  ناميده خواھد شدکميتهبعد از اين، در متن ( نظارت بر بانکداری بازل ۀکميت

باالترين مرجع بانکھای «تسويه ھای بين المللی مستقر در بازل، که اغلب باشگاه، ستاد بانکھای مرکزی و يا 

ھم خوردن تعادل در بازارھای ه ، پس از ب١٩٧۴ در سال تهکمي. شود، پيوند تنگاتنگی دارد ناميده می» مرکزی

 غربی، با ھدف تدوين و تنظيم موازين مشترک بين المان ھرشتاتجھانی ارزی و بانکی منتج به ورشکستگی بانک 

 G 10 -(واسطه مديران بانکھای مرکزی کشورھای عضو گروه دھگانه ه  نظارت بر بانکداری، بۀالمللی در عرص

 بانک ۀ، بر روی شالود)جاپان و امريکا، ندي، فرانسه، سوھالند غربی، ايتاليا، کانادا، الماننگلستان، بلژيک، ا= 

، معيارھای عمومی برای نظارت بر بانکداری را تھيه و اجرای آنھا را کميته. تسويه ھای بين المللی تشکيل گرديد

رھا برای اعطای  است که اين گروه از کشوشود، اين آنچه که به کشورھای دھگانه مربوط می. کند توصيه می

که عضو  يس، بدون اينسو.  بين المللی پول امضاء کردند کلی با صندوقۀ، توافقنام١٩۶٢مبر سال وامھا، در ماه نو

نمايندگان . ر نيافتيي به آنھا ملحق شد ولی، نام گروه کما فی السابق تغ١٩۶۴صندوق بين المللی پول باشد، در سال 

ھم اکنون نمايندگان بانکھای .  بازل حضور دارندۀ در کميت٢٠٠١ و اسپانيا از سال ءگ از ھمان ابتدالوکزامبور

 ٢٠٠٩ کشور نامبرده، از سال ١٣عالوه بر ( کشور جھان ٢٧مرکزی و سازمانھای ملی نظارت بر بانکداری 

، مکزيک، روسيه، عربستان اوري، استراليا، برزيل، چين، ھنگ کنگ، ھندوستان، اندونزی، کارجنتاينکشورھای 

  . در کميته عضويت دارند) فريقای جنوبی و ترکيهاسعودی، سنگاپور، 

 ۀ در مدت کمتر از چھار دھه فعاليت خود، دھھا سند در خصوص عرصه ھای مختلف فعاليت، از جمله در بارکميته

 ۀواسطه ريت مشارکتی بمسائل سازماندھی نظارت، کفايت سرمايه، در مورد انواع مخاطرات، راجع به مدي

  . اعتباری و غيره صادر کرده است-سازمانھای سپرده گذاری

 پيرامون کميته اسناد ۀھم. ن ھنجارھای کفايت سرمايه برای بانکھاييسمت کليدی فعاليت کميته عبارت است از تع

  .هضريب کفايت سرماي= دارائيھای بانکھا:  خصوصیۀسرماي: زند اين تناسب بدون عارضه دور می

 عمال سعی کميته. جويند تا بتواند ثبات نظام بانکی را تأمين نمايد شيادان دنيای پول رقم جادوئی اين نسبت را می

پوشش جزئی، اصطالح ه در اروپا از مدتھا پيش نظام ب. شود، قانونی سازد  آنچه را که جرم شناخته میۀکند ھم می

 مثالً . پول بسازند» ھوا«دھد تا از  اين نظام به بانکھا اجازه می. ندک  عمل می بانکھاۀوسيله يا ناتمام تعھدات خود ب
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وام ) اعتباری( پول غيرنقدی دالر ١٠ يا ۵ پول قانونی واريزی به حساب سپرده، بانکھا مجازند دالربه ازای يک 

و » ھنجار«ک گرديد، ولی امروزه، ي شد و موجب پيگرد قانونی می  جرم و تقلب ناميده میاين کار قبالً . بدھند

ابد و در کتابھای آموزشی اقتصاد ھم، با يی اتکاء قانون رسميت مه شود، ب فعاليت بانکی شناخته می» اصول«

 بازل ۀکميت«، ساختار ملی تحت عنوان )اندوخته(» جزئی«اصول پوشش . شود ناميده می» پول فزاينده«اصطالح 

  .کند، زير چتر حمايت خود دارد قاء می معتبر را الرا، که اصول ظاھراً » نظارت بر بانکداری

، يعنی بحرانھای بانکی را از بين )اندوخته(» جزئی« تعھدات پوشش ۀھيچ استانداردی و ھيچ فرمولی اثرات عمد

، جھان شاھد تعداد بيشمار ورشکستگی ھا و بحرانھای بانکی کميتهدر طول تقريبا چھار دھه موجوديت . برد نمی

 درصد ضرورت دارد، ولی در آن صورت، ١٠٠از چنين ناگواريھا، تعھدات پوششی برای ممانعت . بوده است

 ۀ مسائل ذخيرۀبحث و بررسی صادقان. شوند خود محروم می» شعبده بازی پولی«بانکھا از امکان اشتغال به 

 ھمچنان که بانکھا با اين حال، برای اين. شود شدت حرام شمرده میه  بکميتهدر نزد بانکھای مرکزی و » جزئی«

کفايت سرمايه دست » فرمول جادوئی«توان به  پول بسازند، سعی ميکنند جامعه را متقاعد نمايند، که می» ھوا«از 

  .اين، يک فريبکاری آشکار است. يافت

  

   پر کاھی برای غريق-»IIبازل «و » Iبازل «

کفايت سرمايه و توصيه برای » یئفرمول افسانه «ن يي تبۀدر بار ٢٠١٢ دو سند بنيادی تا پايان سال کميتهتوسط 

تصويب  تنظيم و »IIبازل «و » Iبازل «استفاده از اين فرمول در سازمان ملی نظارت بر بانکداری با عناوين 

ھمگرائی بين المللی سنجش سرمايه و « تصويب شد و عنوان بسيار جذاب ١٩٨٨، در سال )Iبازل (سند اول . گرديد

عنوان نسبت به ه  درصد ب٨ کافی ۀدر اين توافقنامه ميزان حداقل سرماي.  خود داشترا در باالی» استاندارد سرمايه

در اين سند فقط . ن شده بودييبه دارائی قابل ريسک تع) تنظيم شده توسط سازمان نظارتی( خصوصی ۀسرماي

عتبارات، بلکه، توانند شامل نه فقط ا ھر چند دارائی ھای بانکھا می(مخاطرات اعتباری در نظر گرفته شده است 

بازار « اعتباری که در کتابھای درسی اقتصاد، - برای مراکز فساد پولیکميتهدر واقع ). سرمايه گذاريھا ھم باشند

» حبابھا«قرار گرفتند، » حبابھا«بازارھا تحت پوشش . شود، چراغ سبز روشن کرد ناميده می»  پولی و مالیۀتوسع

مطابق گزارشھای رسمی، . قعی و شھروندان معمولی بيشتر متضرر شدند وای بعد از ديگری ترکيدند و اقتصاديک

  .پايبند ھستند» Iبازل «ھان به موازين ج کشور ١٠٠در حال حاضر، بيش از 

آغاز شد و شروع اين استاندارد از سال » IIبازل « جديد استانداردھا تحت عنوان ۀدر تقاطع قرنھا، تدارک نسخ

موازات ه ب( اقدامات بسيار ضعيفی برای خطرات جديد فعاليتھای بانکی  دوم،ۀدر نسخ.  کليد خورد٢٠٠۴

، پيدايش صندوقھای تأمينی و )مشتقات( سريع بازار ابزارھای توليد مالی ۀ، از جمله در ارتباط با توسع)اعتبارات

 ۀدر بحبوح. ديگر نھادھای وابسته به دالالن که پيوندھای تنگاتنگی با بانکھا دارند، در نظر گرفته شده است

اين بحران بار ديگر نشان داد که استاندارد .  شروع شد٢٠٠٩ - ٢٠٠٧کاربست استاندارد جديد، بحران مالی سالھای 

توانست  نمی» IIبازل «. بازل چيزی بيشتر از ورق پاره ای برای تقويت گستاخی ھای رباخواران بين المللی نيست

ه غول بانکی جھان در برابر چشمان ھمگان ب» لمن برادرز«ر نتيجه، آنھا را دوا کند، دۀ درد بی درمان طمعکاران

 دولت را برای نجات ديگر بانکھا ۀ از خزاندالر و اروپا مجبور شدند تريليونھا امريکازانو در آمد و دولتھای 

. عمل آمده موجب آغاز بحران مالی گشت، ب» IIبازل « کاربست حتی اقداماتی برای اثبات اينکه دقيقاً . صرف کنند

 خصوصی خود تصميم گرفتند ابزارھای فوق العاده خطرناک جذب ۀکه بانکھا برای تأمين کسری سرماي طوریه ب

 گسترده از ۀتحريف مدارک حسابداری، استفاد(چنين سرمايه ای را به کار بسته، به تقلب و فريبکاری آشکار 
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رات و اصالحات در استاندارد يي ايجاد تغکميتهلی در روند بحران ما. دست ببرند) معامالت اوراق تعادل و غيره

  .را شروع کرد» IIبازل «

  

  »IIIبازل « ويژگيھای

 در سئول ٢٠١٠مبر سال در ماه نو» IIIبازل «پيشنھاد تشکيل . تصويب شد» IIIبازل «نام ه در نھايت، سندی ب

 مرحله ای استاندارد را نيز تأئيد  سئول، کاربستتجمعشرکت کنندگان .  قرار گرفت٢٠مورد تأئيد کشورھای گروه 

 صفحه حجم، يک سند فوق ٨٠٠سند جديد با حدود . ن شدييعنوان تاريخ شروع تعه ، ب٢٠١٢مبر سال اول نو. دندکر

  :ميل دارم به ويژگی ھای ديگر سند بپردازم. العاده پيچيده و بزرگ است

نيست و ميدان » سخت«سخن ديگر، استاندارد  ادامه خواھد داشت؛ به ٢٠١٨ــ مدت کاربست استاندارد تا سال ١

  آورد؛ وجود میه مانور وسيعی برای بانکھا ب

   خصوصی بانکھا باال رفته، ولی نه آنقدر که بتواند از بروز بحران جديد جلوگيری کند؛ۀــ شاخص کفايت سرماي٢

  ابد؛يی در رتبه بندی بانکھا از سوی سازمانھای نظارتی افزايش م» عامل ذھنی«ــ نقش ٣

  .شود مثابه دارائی مالی اختصاص داده میه  خصوصی، نقش ويژه ای به طال بۀــ در ساختار سرماي۴

 متمايز می» IIبازل «را از » IIIبازل «نظرم، ويژگی آخر، ويژگی عمده است و يک نوع ابداعی است که ه ب

  .سازد

 طبقه بندی می» ابزار قانونی پرداخت«ان عنوه که در ھمه کشورھا ب(طبق استاندارد پيشين بازل، فقط پول نقد 

 خصوصی با کيفيت باال ۀ سرمايۀمثابه  اوراق بھادار وزارت دارائی و خزانه داری ب- دولتیۀو اوراق قرض) شود

 اوراق بھادار، بلکه فقط بخشی از آن که از سوی مؤسسات رتبه بندی بين المللی ممتاز ۀالبته نه ھم. شد محسوب می

 ۀ با کيفيت ترين عنصر سرمايامريکا ۀ زمانی طوالنی اوراق بھادار اياالت متحدۀدر دور. شوند شناخته می

يعنی، بانکھای کشورھائی که در بازل اول و دوم شرکت داشتند، ملزم بودند با خريد . شد خصوصی شمرده می

 امريکا دالرينوسيله از بد. ، به عمو سام کمک نمايندامريکا ۀ اياالت متحدۀاوراق قرضه و بستن سوراخھای بودج

  .اقدام کنند» کاغذھای سبز« رقيب اصلی ۀمثابه حمايت کرده و عليه طال ب

  

  بازسازی جزئی طال: »IIIبازل «

 ۀدر آن دور. وجود نداشت» بازلی«، نظام ارزی برتون وودز در جھان عمل می کرد و ھنوز ھيچ ١٩٧٠تا سالھای 

 خود آنھا ۀ سرمايۀ اول بر حسب مقدار طالی تشکيل دھندۀھا در وھلبانک. رفت زمانی، امور طور ديگری پيش می

بانکھا ھر قدر طالی بيشتری نسبت به کل سرمايه و دارائی ھای خود داشتند، ھمانقدر بيشتر . شدند رده بندی می

ست  زمانی خوب گذشته با شکۀاما آن دور. اين موضع، قابل درک و منطقی بود. شدند قابل اطمينان شناخته می

موقعيت طال . استاندارد طال و تصميم صندوق بين المللی پول مبنی بر خارج کردن کامل و نھائی طال به سر آمد

توانستند از طال  بانکھا می. نسبت به کاالھای معمولی مانند نفت، غالت يا قھوه در بازارھای بورس تنزل کرد

حساب ه  دارائی مالی کامل بۀمثابه  اما اين فلز ديگر بعنوان يک موضوع سرمايه گذاری استفاده نمايند،ه حداکثر ب

  .آمد نمی

چنين بود که اندوختن »  بازیۀقاعد«. نگه داشته است» نھاد سياه«تا کنون بانک تسويه ھای بين المللی طال را در 

ب سود کوتاه در بھترين حالت، بانکداران با چشم سوداگرانی که با ھدف کس. طال توسط بانکھا مقرون به صرفه نبود

  .کردند نگاه می» زرد«شوند، به فلز  مدت به دادوستد طال مشغول می
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 رديف اول بانکی به قيمت صد ۀ جديد تبديل طال به سرمايۀقاعد. شدت ارتقاء داده موقعيت طال را ب» IIIبازل «

 خزانه ۀ اول اوراق قرضۀدر وھل(بانکھا امکان در ھم آميختن دارائی ھای کاغذی . گرفت درصد را در نظر می

ند که چنين قاعده ای تقاضا به فلز زرد را اکارشناسان بر اين باور. دست آوردنده با فلز زرد را ب) امريکاداری 

 تن را ٣٠٠٠اين در حاليست که برخی برآوردھا بسيار بيشتر از آن، تا . دھد  تن افزايش می١٧٠٠ميزان ه حداقل ب

 حمايت شديد خاندان ۀ، در ساي»IIIبازل « ۀند که توسعاارشناسان بر اين باورشمار زيادی از ک. دھد نشان می

 طال را در طول دو ۀروچيلدھا اندوخت. روچيلدھا که در احيای موقعيت پولی طال در جھان ذينفع ھستند، محقق شد

حساب ه زات گرانبھا بفل» تشکيل دھندگان بازار«نمايند و  کنند، در توليد فلز زرد مشارکت می  اخير کنترل میۀسد

، مديران يکی از ٢٠١٢مبر سال  بازل در ماه سپتۀحتی قبل از صورت قانونی يافتن استاندارد جديد کميت. آيند می

 ۀ پر سروصدائی در بارۀ که تحت نفوذ روچيلدھا قرار دارد، اعالميالمان. جی. بانک آبزرگترين بانکھای جھان، 

تالنتيک، اموجب واکنش دردناک در آن سوی اقيانوس ای چنين اعالميه . شار دادندتبديل مجدد طال از کاال به پول انت

، رئيس بانک فدارال رزرو بار ديگر اعالميه ای داير بن برناکه.  گرديدامريکاپيش از ھمه، در بانک فدارال رزرو 

  .که طال بھترين شکل پول نيست، صادر کرد بر اين

واکنش .  و اقتصاد آن استامريکا دالر وارد آمدن ضربه به ۀمثابه ب» IIIبازل «درک اين واقعيت مشکل نيست که 

بانک فدرال  (امريکادر اواخر سال گذشته تنظيم کنندگان پولی و مالی . حد کافی شديد و ضربتی بوده  بامريکا

 به اطالع آنھا اً  کتبامريکابانکھای پيشرو : اعالم کردند)  کنترل کننده ارزیۀ سپرده ھا و ادارۀرزرو، خدمات بيم

پس از اين، بانک فدرال رزرو .  پولی قابل تحمل نيست- رسانده اند که استاندارد جديد بازل برای مؤسسات اعتباری

 به امريکادر » IIIبازل « خود با رجوع به کميته اعالم کردند، که اجرای ۀ به نوبامريکاو ديگر تنظيم کنندگان مالی 

در اينجا موج نگرانی . ن نکردنديي ھيچ تاريخی ھم برای گذار به استاندارد جديد تعافزون بر اين،. تعويق می افتد

بانکھای اروپائی را که اگر گذار به استاندارد جديد را آغاز نمايند، قابليت رقابت خود را در مقايسه با بانکھای 

  .خودداری کردند» IIIبازل «بنا بر اين، آنھا نيز از گذار به . دھند، فراگرفت ئی از دست میامريکا

باقی ماندند؟ فھرست آنھا » IIIبازل « در زير پرچم ٢٠١٣ سال جنوریبا اين وضع، پس کدام کشورھا از اول 

ستان سعودی، سنگاپور، استراليا، ھنگ کنگ، کانادا، چين، مکزيک، عرب:  کشور١١ چندان بلند نيست، مجموعاً 

توان ھند را ھم اضافه کرد، که اعالم کرد از اول  فھرست میبه اين . جاپانفريقای جنوبی و ايس، تايلند، سو

فقط چھار کشور » ميلياردرھای طالئی «ۀکه از منطق قابل توجه اين. پيوندد می» IIIبازل « به ٢٠١٣سال جنوری 

  . در اين فھرست باقی مانده استجاپاناستراليا، کانادا، سوئيس و 

 از طال در اين کشور بانکھا در معامالت خود وسيعاً . رانگيز استعدم حضور ترکيه در فھرست مذکور نيز سؤال ب

 خصوصی و دارائيھای بانکھای ترکيه در مقايسه با ساير ۀکنند، وزن مخصوص فلز زرد در سرماي استفاده می

ھمانطور که .  آماده استکامالً » IIIبازل « بخش بانکداری ترکيه برای اجرای عمالً . کشورھا بسيار باالست

، نتايج قابل مالحظه ای برای اردم باسکنويسد، عملکرد مؤثر رئيس بانک مرکزی ترکيه،  شنال تايمز لندن میفاين

 ٨ ماه موفق شدند با برنامه ريزی طال، ١٢بانکھای اين کشور در عرض . بانکھای ترکيه به ھمراه داشته است

توانند در مسير وامدھی به کار  را اکنون میآنھا اين مبلغ .  جديد جذب کنندۀ سپرددالر ميليون ٣٠٠ميليارد و 

  .اندازند

فريقای جنوبی، کانادا و استرليا در ا کشورھای پيشتاز در توليد طال، يعنی چين، ۀھمانطور که می بينيم، نام ھم

چين، ھنگ کنگ، عربستان سعودی و (شماری از کشورھای نامبرده در اين فھرست . فھرست فوق الذکر آمده است

حساب می آيد، از مدتھا پيش اشاراتی ه ب» طال«چين که جزو پيشتازان .  طال ھستندنرگترين وارد کنندگا، بز)ھند
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 استاندارد ارز موازی در ۀيس نيز برای اجرای پروژدھد و سو را داير بر امکان تبديل يوآن به ارز طالئی بروز می

  .داخل کشور به صورت فرانک طالئی را تدارک می بيند

  

  سوی طاله چرخش بانکھا ب: »IIIبازل «

ر بنيادی موضع بانکھای کشورھای مختلف در قبال نظام مالی جھانی ييتواند به تغ کاربست موازين جديد بازل می

لحاظ ميزان توليد طال و واردات فلز زرد جايگاه نخست جھانی را چند سال ه با توجه به آنکه چين ب. منجر شود

موقعيت آن . رود، قبل از ھمه، موقعيت بانکھای چين تقويت شود تظار میدھد، ان خود اختصاص میه پياپی ب

 سال اخير ١٢باقی ماندند، بدين سبب که نرخ فلز زرد در طول » IIIبازل «بانکھائی که قاطعانه در زير پرچم 

 ھر  نرخ٢٠١٢در سال . دھد، تقويت خواھد شد  درصد را نشان می١٧طور متوسط ساالنه ه  ب-افزايش بی سابقه

 بسياری از ۀاين فلز، به عقيد) »برابری«(» عادالنه«اصطالح ه اما قيمت ب.  بوددالر ١٧٠٠اونس ترويکای طال، 

» قطار طالئی«ھر کسی که امروز بتواند با بليط ارزان قيمت به .  نخواھد بوددالر ۵٠٠٠سوداگران طال کمتر از 

  .لی جھان خواھد داشتسوار بشود، فردا شانس بيشتری برای حضور در المپيک ما

 آنھا وابسته به سرعت ۀکنند که آيند وارد نشده اند، درک می» IIIبازل « عمل ۀحتی بانکھائی که ھنوز به منطق

 جھانی طال تصوير روشنی از خريد ۀآمارھای صندوق بين المللی پول و کميت. باشد رجعت شان به سوی طال می

اما آمارھائی راجع به خريد و فروش طال در بازارھا توسط . می دھددست نه  نظام بانکداری بۀ ھمۀوسيله طال ب

ه  بانکھای مرکزی جھان در طول سه دھه پس از بۀمقدار فروش فلز زرد از سوی ھم. بانکھای مرکزی وجود دارد

ه پس از بحران مالی اخير، اوضاع ب. ، بيش از ميزان خريد آنھا بوده است»برتون وودز« نظام ارزی نھم خورد

 ١٠اين ميزان، بيش از .  تن طال خريدند۴۵٧ بانکھای مرکزی جھان ٢٠١١در سال . ر کرده استييطور بنيادی تغ

 سال بحران ادامه دار، فروش ١۵ولی در عرض . بود)  تن۴۴٠٠(درصد تقاضای بازار جھانی فلزات گرانبھا

ای مرکزی با يک چرخش تند، به خريد بدين ترتيب، بانکھ.  تن بوده است۴٠٠طور ميانگين ساالنه ه خالص آنھا ب

 ۀوسيله ، سال اوج خريد طال ب٢٠١١سال .  بدين سو ديده نشده بود۶٠چنان مقداری روی آوردند که از سالھای 

 رکورد جديد زده ٢٠١٢ بين المللی طال، در سال ۀ کميتۀطبق برآورد اولي.  بود١٩۶۴بانکھای مرکزی بعد از سال 

  . تن افزايش يافت۵٣۶ بانکھای مرکزی تا ۀوسيل هخريد خالص فلز زرد ب. شد

ه ، آنھا به فلز زرد فقط ب»IIIبازل «شود، اين است که تا کاربست مقررات  آنچه که به بانکھای تجاری مربوط می

کردند، ولی تمايل چندانی به   افزايش درآمدھای خود از راه سوداگری و يا سرمايه گذاری نگاه میۀعنوان وسيل

ر خواھد کرد و آن يي نوع نگاه آنھا به طال تغ٢٠١٣نم، که در سال ی کگمان مي.  فلز زرد خود نداشتندۀتشکيل ذخير

  .منظور افزايش پايداری کسب و کار خود و جلب مشتری خواھند خريده  برا شخصاً 

ان پول  جدی بودن رجعت طال به جھۀ، نشان٢٠١٣در برخی کشورھا در سال » IIIبازل «قانونی کردن استاندارد 

اما . کنند، نيست  سخن بر سر استاندارد سنتی طال، که بانکھا پولھای کاغذی را با فلز آزادانه مبادله میفعالً . است

عالی ترين «عنوان دارائی مالی ه صورت گسترده برای پوشش تعھدات بانکھا استفاده شود و به تواند ب فلز می

 بازسازی استاندارد ألۀقدر کافی طال ذخيره نمايند، مسه ه بانکھا باحتماال، در چشم اندازی ک. شمار آيده ب» مرجع

  ... در دستور روز قرار خواھد گرفتطال، مجدداً 

  

  پسگفتار مترجم
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، بر اين فکر بودم کارم را از کجا پی )علل موجه يا حتی غيرموجهه ب( طوالنی در کار  نسبتاً ۀبعد از يک دوره وقف

 تروريستی - خاورميانه که در اثر جنگھای پياپی استعماریۀ جھان و منطقشدت خطرناکه از اوضاع ب: بگيرم

 خلقھای بيدفاع و بی پناه افغانستان، پاکستان، عراق و ديگر کشورھای اشغالی تحت شعاع ۀامپرياليسم، کشتار روزمر

... ربستان سعودی، قطر وی آنھا مثل ترکيه، عئ و اروپا و نوکران منطقه امريکا نيابتی امپرياليستھای - جنگ تروريستی

ويژه انتخابات يازدھمين دور رياست ه شود، يا از اوضاع ايران که ب فراموشی سپرده میه تدريج به در سوريه، ب

  . جمھوری ھم در پيش است

پس از چندی تأمل، به اين نتيجه گيری ساده رسيدم که در تحليل و توضيح اوضاع جھانی و ھمچنين ايران و انتخابات 

 و دوستان بسياری، از جمله احمد مزارعی و حميد محوی مقاالت مستند و مستدل زيادی را ءياست جمھوری، رفقاآتی ر

 افشاء شده و مطالب در ارتباط با انتخابات رياست جمھوری ايران نيز اين واقعيت کامالً . دھند ترجمه و انتشار می

، با موافقت و تأئيد ولی تبانی نئوليبرالھای بازار گرا، و احتماالً زيادی در اين باره انتشار يافته است که در اثر توطئه و 

ت طرفداران و ادامه أ، يعنی ھي»ساليق« يکی از ، بلکه، عمدتاً » ساليقۀھم«فقيه رژيم، آيت هللا سيد علی خامنه ای، نه 

قدرت ه که پس از ب» یبيداری اسالم«عبارت روشنتر، مناديان ه ، يا ب١٣٨٨رنگ سال » سبز«دھندگان انقالب مخملی 

دم « با ا اخوان المسلمين در مصر و تونس و تروريستھای سيا ساخته القاعده در ليبيۀرسيدن تشکيالت صھيونيسم ساخت

، توانستند از صافی شورای نگھبان قانون اساسی گذشته، فرصت عرض اندام در ميدان انتخابات »شکنند خود گردو می

، در مسير معرفی نظام »ماھی از سر گنده گردد نی ز ُدم«که  مصداق اينه ، ب که فعالً ولذا، ھمان بھتر،. دست آورده ب

 جھان، از ۀ جنگھا، مشکالت و مصائب خلقھای ستمديدۀ سرمايه داری، ريشه ھا، عوامل و سفارش دھندگان ھمۀپوسيد

.  و نمود عينی آنھا ھستند، ادامه دھمجمله ايران، يعنی مافيای پول و طال و مواد مخدر که بانکھا و بازارھای بورس نماد

 نوشتار فوق، اقدام ۀ خود برداشته باشم، به ترجمۀن شدييھمين سبب و با اين اميد که گامی ديگر به سوی ھدف تعه ب

  .کردم

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