
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

 
  )Valentin Katasonov ( * والنتين کاتاسونوف

 شيری. م. ا: برگردان از
 ٢٠١٣ اگست ٢٤

   وامھای معوقه،ۀمبادل
  يا تسليحات مالی کشتار جمعی

  بمب تخريبی آرام - وامھای معوقه ۀمبادل

 عمدی و پيشگيری از ھر ۀ اتحاديه اروپا بانکھای بزرگ جھان را به شرکت در توطئ٢٠١٣ سال جوالیدر ماه 

عبارت است از انواع   وامھای معوقهۀمبادل.  وامھای معوقه متھم کردۀاصطالح مبادله اقدامی در تنظيم بازار ب

 وام ۀواسطه  کاھش يا رفع کامل خطر ورشکستگی بانکھا بمشتقات قراردادھای مالی، که وام دھندگان را به

  .سازد  دريافت ھر نوع وام، اوراق قرضه و ديگر استقراضھا مجاز میۀگيرندگان در نتيج

معاوضه وامھای  ابزار.  به جريان انداخت١٩٩٠را بانک جی پی مورگان در سالھای   وامھای معوقهۀمبادل

 مخاطرات ۀاستفاده از وجوه بيم.  ابزار مالی به آن گرفتار شدندۀشد، که ھم به ھمان سرنوشتی دچار فوراً  معوقه

 بازار نساير شرکت کنندگا. را به اسباب بازی محبوب دالالن مالی تبديل کرد  وامھای معوقهۀمبادل اقتصاد واقعی،

طور کلی ھيچ ه لی که ب پايانی، آن دسته از بانکھا و شرکتھای ماۀدر نتيج. تدريج به اين بازی جلب شدنده نيز ب

در سال . يک از طرفھای اين يا آن معامالت اعتباری نداشتند، به انتشار اين نوع مشتقات دست زدند ارتباطی با ھيچ

 فراتر دالر تريليون ۶٠از   وامھای معوقهۀمبادل  فعال بحران مالی جھانی، حجم بازارۀ، کمی پيش از آغاز دور٢٠٠٧

ً دالر تريليون ١٢٠ی مالی در ھمان زمان به حجم کل توليد ابزارھا. رفت  برابر ٢٠ بيش از  بالغ گرديد، که آنھم تقريبا

ً ۀعقيده ب. درآمد ناخالص جھانی بود  ھم فروپاشی بازار ابزارھای مالی باعث شروع  بسياری از کارشناسان، واقعا

 درصد نبود، اما ۵شتقات، بيش از  مۀدر بازار ھم معامالت وامھای معوقه اگر چه سھم. بحران مالی جھانی گرديد

 سال اپريلدر ماه  جورج سورس . کردء نقش فوق العاده ايفا٢٠٠٨ بحران سال ۀاين ابزار در آماده سازی زمين

 صورت کامالً ه شود، دارندگان قراردادھا ب طور کلی تنظيم نمیه ب)  وامھای معوقهۀمبادل(اين بازار «:  نوشت٢٠٠٨

اين شمشير داموکلس ھا آماده است .  ھستند، که قراردادھای آنھا تا چه حد تضمين شده استبی سابقه ای با آن مواجه

  .»که ورشکستگی آغاز شود، فرود آيد محض اينه ب

 وامھای معوقه، باعث تشديد خشم ۀمبادل نامه ب» چوب جادو«به يک ) دالالن(اميدواری بسياری از بازيکنان بازار 

به اين امر، .  گرديد و آنھا را به بستن قراردادھای ھر چه مخاطره آميزتر تحريک نمود دالالن بازار مالیۀسوداگران

در جريان خيزش موج اول بحران انجام شد، ھم تنظيم کنندگان مالی، ھم » تجزيه و تحليل پروازھا«که  ھنگامی

ن، رئيس بانک فدرال آلن گرينسپ  .کارشناسان مستقل، ھم شرکت کنندگان اجالسھای بين المللی اعتراف کردند
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توسعه داد و پس از شروع بحران، دولت   وامھای معوقهۀمبادل کمکه  ب٩٠ در سالھای ارزرو، سوداگری را حت

بير «بانک  . وال استريت اتخاذ کردۀخشم آمده حساب وجوه بودجه، تدابير گزينشی برای نجات بازيگران به  بامريکا

اين بانک .  به مبلغ سمبوليک فروخته شد٢٠٠٨ چ بزرگی خود، در ماه مارلحاظه ئی بامريکا، پنجمين بانک »استرنز

بانک لمن   وامھای معوقه،ۀمبادل  بدھی در قبالۀوزن. ورشکست شد وامھای معوقه دليل انجام معامالته  بعمالً 

بانک نيز ورشکستگی اين ). دولت از حمايت مستقيم يا غيرمستقيم آن خودداری کرد( را به عمق فروکشيد  برادرز

خاطر انتشار ه را ب AIG ۀ مجبور شد کمپانی بيمامريکادولت . شود  فعال بحران مالی محسوب میۀلحشروع مر

 ۀمبادل  حجم غيرقابل وصول بيمه گر بر اساس- فوريت نجات دھده  بدالر ميليارد ۴٠٠مبلغ ه جايگزينھای اعتباری ب

کمک پولھای ه تنھا ب AIG کمپانی بيمه.  رسيددالر ميليارد ١١ به ٢٠٠٨فقط در سه ماھه چھارم سال  وامھای معوقه

. را از آن خريده بودند، بپردازد جايگزين وامھای معوقه  کهئی به بانکھادالر ميليارد ٢٢/ ۴دولت موفق شد مبلغ 

 وامھای ۀمبادل  بانکھای وال استريت در عين حال مطالبات و بدھی ھای بزرگی بر اساس ابزارۀ ھمعمالً 

. بيش از مطالبات آنھا بود) ين، لمن برادرز و سايرAIG جی پی مورگان،(داشتند، اما بدھی برخی از بانکھا  همعوق

طور مستقيم، ه نيکوکاران واشنگتنی از اين بانک نه ب.  به کمک بدھکار عمده ــ بانک جی پی مورگان شتافتامريکا

را   وامھای معوقهۀمبادل پی مورگان اسباب بازيھای مالیبلکه، از راه نجات آن بانکھا و شرکتھائی که از بانک جی 

بتوانند  معاوضات وامھای معوقه  دارندگانۀکه ھم برای آن .صورت غيرمستقيم حمايت کردنده خريده بودند، ب

 و در عين حال، اروپا را امريکاصد در صد بگيرند، الزم بود نکول پرداختھای بزرگترين بانکھای » رضايت«

 پايان ۀممکن بود به موجوديت وال استريت، لندن سيتی و ساير مراکز بانکی جھانی يک شبه نقط. داعالم نماين

ھنوز قبل از شروع بحران، ھمه ابزارھای مشتقاتی را بدرستی  )Warren Buffett(وارن بافت...گذاشته شود

ی و بانکھای مرکزی، نظام  دولتۀفقط تزريق پولھای ھنگفت از وجوه بودج. ناميد» تسليحات مالی کشتار جمعی«

 وامھای معوقه موجب افزايش ناگھانی بدھی ۀ خارج از کنترل بازارمبادلۀتوسع در نھايت،.  بانکی را نجات داد- مالی

 ۀاين عامل، به آتش بحران بدھی در اتحادي.  ، انگليس و ساير کشورھای اتحاديه اروپا گرديدامريکاھای دولتی 

 وامھای معوقه منفجر شد، اما ترس ھنوز ۀمبادل» بمب« .يت قرار نگرفته است، دامن زداروپا، که تا کنون مورد حما

  .قوت خود باقيسته ب

  

  »مين روبی«تالش برای :  وامھای معوقهۀبازارمبادل

بانکھا ھمراه با تنظيم کنندگان و سازمانھای مالی بين المللی، بدون ھيچ ھياھوی خاصی در رسانه ھای جمعی 

 و اروپا برخی قدمھا امريکا در ٢٠٠٩در سال .  وامھای معوقه اتخاد نمودندۀبازار مبادل» مين روبی«تدابيری برای 

 -داد رسميت يافتن قانون. برای سيستماتيزه و استاندارد کردن تجارت مبادله وامھای معوقه برداشته شد

ن اصالح وال استريت و حمايت  قانوااين قانون را حت(امريکا  در ٢٠٠١١ جوالی ١۵از ) Dodd- Frank( فرانک

موازات ھمه ه  معادل وامھای معوقه را ب  معامله باۀ، گزارشات حسابرسی بانکھا در بار)از مصرف کننده نيز مينامد

دھد، ھر چند متخصصان پيچيدگی ارزيابی  اين اقدام تا حدودی مخاطرات بحرانھا را کاھش می. گيرد در نظر می

 ۀ پيچيدۀدھند، تعمق تنظيم کنندگان در نقش  وامھای معوقه را مورد توجه قرار میۀخطرات بر اساس ابزار مبادل

  .معامله با اين ابزارھا غيرممکن است

.  وامھای معوقه، درک برخی حوادث حيات اقتصادی و سياسی سالھای اخير دشوار استۀبدون در نظر گرفتن مبادل

خصوص عالوه بر اين کشور، در ساير کشورھای اروپائی و ه ب. ريميعنوان مثال، حوادث يونان را در نظر بگه ب
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با اين . خارج از اروپا، شاخص بدھی ھای دولتی، بدھی خارجی، کسری بودجه و غيره چندان بھتر از يونان نيست

حال، اين واقعيت که يونان وامھای سخاوتمندانه از گلدمن ساکس و يکسری بانکھای اروپائی گرفته، اما بانکھای 

 وامھای معوقه، خطرات خود را در مقابل اين ۀمبادل» چوب جادوی« وال استريت و لندن سيتی با کمک ۀبرجست

توانند  اگر زمانی يونان نکول بدھی ھای خود را اعالم نمايد، آنوقت وام دھندگان به يونان می. وامھا بيمه کرده اند

، بانکھای جی احتماالً ( آنھا فروخته اند، جلب نمايند  وامھای معوقه را بهۀھمان بانکھائی را که ھمين مبادل» رضايت«

» ترويکای پر آوازه«توجه کنيم، که با چه صبر و پشتکار قابل تحسينی ). پی مورگان، مورگان استنلی و از نوع آنھا

کند تا با دستکاری بدھی يونان  کوشش کرد و می) صندوق بين المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کميسيون اروپا(

تجديد ساختار « بحران را زآنھا اصرار دارند، که اقدام برای برون رفت يونان ا. شکل معقول و منطقی به آن بدھد

، در اين ) بسياری از سرمايه گذاران و آنچه که ھستۀخالف عقيد(بنامند، چرا که اگر آن را نکول بنامند » بدھی

صحبت از دھھا ميليارد يوروئی درميان است که . کار می افتده  وامھای معوقه بۀبادل پرداخت م صورت مکانيزم

  .ئی و اروپائی را از پا درآوردامريکاقادر است بسياری از بانکھای 

 بالغ شد، فروپاشی دالر ميليارد ٢ تريليون و ۶٢ وامھای معوقه حداکثر به ۀ حجم کل بازار مبادل٢٠٠٧اگر در سال 

 حجم کل معامالت به کمتر از ٢٠١٠به ترتيبی که در سال .  آن به کاھش شديد حجم بازار منجر گرديدمالی ناشی از

، حجم ٢٠١٢بر اساس گزارشات سال .  ميليارد کاھش يافت٣ تريليون و ٢۶نيمی از ميزان تا شروع بحران، يعنی به 

عنوان بازيگر ه ی پی مورگان ھمچنان بئی جامريکابانک .  ادامه يافتدالر ميليارد ۵ تريليون و ٢۵آن تا سطح 

 نقش مشغول است و حجم معامالت وامھای معوقه در سبد سرمايه گذاری آن یپيشرو در بازار اين ابزار مالی، به ايفا

 ٩ تريليون و ۴مورگان استنلی، يکی ديگر از غولھای وال استريت با . باشد  میدالر ميليارد ٧ تريليون و ۵شامل 

  اروپا احتماالً ۀ وامھای معوقه در اتحاديۀ مبادلۀتحقيقات آغاز شده در بار. ر جايگاه دوم ايستاده است ددالرميليارد 

  .موجبات کاھش اين بازار را فراھم آورد

  

  مثابه ابزار حقه بازیه معاوضه وامھای معوقه ب: رسوائی بانکی

اين بدان معنی است، که آنھا بين . ورسی بودند وامھای معوقه، ابزارھای فرابۀقابل توجه است، که قراردادھای مبادل

عبارت ديگر، از ه طور خصوصی بسته شدند و در بازارھای بورس مورد داد و ستد قرار نگرفتند، به دو طرف ب

کمپانيھای بورسی پيشرو سعی کردند به اين بخش بازار مالی . ميدان ديد و کنترل تنظيم کنندگان مالی خارج شدند

 وامھای معوقه به ۀشوند، که سعی کردند با جلوگيری از ورود مبادل بانکھا به آن متھم می. دا کنندجھانی دسترسی پي

شيکاگو مرکانتايل « و »دويچه بورسه« کمپانيھای بورسی. نگھدارند» حداکثر بسته«ميادين باز مالی، بازار آنھا را تا 

ی برای معامالت وامی و تجارت مشتقات دست منظور راه اندازی ميادين رسمه به يکسری اقداماتی ب »اکسچينج

برای شروع روند تجارت مشتقات اعتباری، بازارھای بورس بايد جواز انتشار اطالعات و ايجاد شاخصھای . زدند

، که خواستار )Markit( بين المللی و انجمن مشتقات و مارکيت ۀمبادل اما مؤسسات مالی. گرفتند  مشتقات میۀعمد

آنھا از دادن مجوز به .  وامھای معوقه قرار داشتندۀل محفل کوچک بانکی تاجران مبادلوحت کنتراخذ مجوز بودند، ت

  .بازارھای بورس خودداری کردند

 بزرگ را به ۀ بانک و دو مؤسس١٣بر اساس گزارش رسمی منتشره از سوی کميسيون اروپا، تنظيم کنندگان مالی 

، HSBC، UBS لمان،اپاريباس، بانک  BNPکس، مورگان استنلی،بانکھای گلدمن سا. کنند  کارتلی متھم میۀتوطئ

 رؤيال بانک اسکاتلند و کرديت  مريل لينچ،امريکاسيتی گروپ، بارکاليس، جی پی مورگان، بير استرنز، بانک 
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و ) ISDA(عالوه بر آن، کميسيون اروپا ھمچنين انجمن بين المللی معامالت و مشتقات  . ھستند بانکھای متھم يسسو

 را به ھمدستی با بانکھا متھم می مارکيت  خدمات اطالعات مالی جھان،ۀکی از بزرگترين کمپانی ھای ارائه دھندي

  .سازد

 را امريکا توجه وزارت دادگستری ٢٠٠٩ وامھای معوقه، در سال ۀ بانکھای وال استريت با مبادلۀدستکاری شريران

 بازار اين ابزار مالی و ھمچنين، از کمپانی مارکيت شروع تحقيقات از بانکھا، بازيگران اصلی. خود جلب کرده ب

جی  حّدت شرايط عبارت از اين است، که. باشد  اصلی اطالعات به بانکھای وال استريت میۀآخری، ارائه دھند. شد

ساير سھامداران عبارتند از بانک ).  درصد سھام١٢با (آيد  حساب میه بزرگترين سھامدار مارکيت ب پی مورگان

توانسته  مارکيت  ترديد دارد، که سھامدارانامريکاوزارت دادگستری . ، رؤيال بانک اسکاتلند و گلدمن ساکسريکاام

 وامھای معوقه، در عين حال در بازار سازندگان بازار برخوردار شده و ۀباشند از مزايای غيربازاری در بازار مبادل

از ھر گونه توضيح در مورد تحقيقات  مارکيت .ی بوده باشندبرای دسترسی به اطالعات بازار، دارای توانائی زياد

  . خودداری کردامريکاعمل آمده از سوی دولت ه ب

 وامھای ۀ بانک بزرگ در بازار مبادل١۶ فعاليت ۀ اروپا ھمچنين تحقيقات دربارۀ اتحادي٢٠١١ سال اپريلدر ماه 

 منفی ۀ چھر٢٠٠٩ -٢٠٠٧ بحران سالھای  عوقه ھنگام وامھای مۀکه معامل اتھامات داير بر اين. معوقه را آغاز کرد

 ۀ اطالعات مربوط به مبادلۀکه بانکھا در مورد نتيجه گيری، نقل و انتقال بانکی و ارائ از خود نشان داد و اين

پس از اين، پرتوافکنی به اين . وامھای معوقه، سياست غيررقابتی در پيش گرفتند، موجب شروع تحقيقات گرديدند

ً .  ماه ادامه يافت٣ سال و ٢مدت ه  در رسانه ھای جمعی متوقف شد و بتحقيقات  آيا مدت زيادی نيست؟ آيا واقعا

 مالی برای فشردن بر روی پدال ترمز تصميم گرفته شده ۀعمل آمد؟ آيا احتمال دارد در جھان پشت صحنه تحقيقات ب

وجود آمد و کسی به فعال کردن بمب تخريبی  هری در آرايش نيروھا بييباشد؟ آيا در مدت زمان سپری شده ھيچ تغ

   وامھای معوقه نياز داشته است؟ۀآرام تحت عنوان مبادل

***  

  سؤال مترجم

بارھای طی افزوده ھا به برخی مقاالت، از احزاب، سازمانھا، گروھھا، افراد و شخصيتھای ! خوب، اين ھم از اين

 يک تصوير ۀن، تعريف و ارائييبدون تب: اين سؤال را بدھندويژه، از اقتصاددانان خواستم پاسخ ه سياسی مستقل، ب

 اقتصادی کنونی جھان، چگونه می توانند از اقتصاد سالم صحبت بکنند؛ برنامه ھای اقتصادی - واقعی از نظام مالی

و برای ارتقاء سطح زندگی توده ھای محروم و برای مبارزه با تورم و گرانيھای روزافزون کاالھا، تدوين، تنظيم 

ارائه دھند؟ اگر چه ھنوز منتظر پاسخ ھستم، اما بعيد نيست، سکوت بسياريھا در مقابل اين پرسش، با موقعيت 

  .طبقاتی و منافع گروھی يا شخصی آنھا رابطه مستقيم داشته باشد

ايران آقای دکتر حسن روحانی، رئيس جمھور جديد » ر و اميدييتغ«اصطالح ه حاال، ھمين سؤال را در مقابل دولت ب

 ماه و لغو ۶ ماه به ٩کاھش مرخصی بعد از زايمان زنان از (کنم، که کار خود را با حمله به حقوق زنان  مطرح می

طرز صريح و روشن ه انتظار می رود اين دولت و يا طرفداران و حاميان آن ب. آغاز کرد) مرخصی تشويقی پدران

 اقتصادی مبتنی بر سرقت -و نظام مالی)  بی پشتوانهدالر( جھانی نظام تک ارزی ۀاعالم نمايند، که با وجود سلط

 دارائی کشورھا توسط قدرتھای امپرياليستی غرب و فريبکاری و قماربازيھای بانکھا و بازارھای بورس، ۀمسلحان

چه راه کارھائی را برای مقابله با تحريمھای زورمدارانه و تعديل و کاھش شاخص تورم و جلوگيری از افزايش 

  .توانند نشان داده و به کار ببندند  ھزينه زندگی توده ھای مردم میدائمی
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