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 .... سـتام ابری خانه 
  ھا و سرمايۀ مالیدار و دستۀ نيويارکی .٢

  

  ) ھادار و دستۀ نيويارکی(درآمد 

ھای منھتن؛ اوريانا فاالچی ضمن سوءاستفادۀ به برجبيش يک ماه پس از حملۀ القاعده  کم و ٢٠٠١اواسط اکتبر 

دار شدن عاطفۀ افکار عمومی جھانيان و فضای خشم و نفرتی که عليه اسالم سياسی و  از جريحهفرصت طلبانه

قدم رو رفت و جماعتی " دھکدۀ جھانی"ھای مشھور بنيادگرا شکل بسته بود، پالکاردی به دست گرفت و در خيابان

 که –کردند  يا تجاھل می-دانستند آنان نمی!". ما ھمه نيويارکی ھستيم"زدند را پيش فنگ داد که يک صدا فرياد می

دار و دستۀ "توسط ھمان " ابراز ھم بستگی"و " احساس خطر"صوری و دليل اصلی اين " وحدت"عامل عمدۀ اين 

  . ساخته شده بود" ھانيويارکی

ال بعد و متعاقب پيروزی باراک اوباما و در اوج علنی شدن بحران اقتصادی جاری، زمانی که نيوزويک ھفت س

گراھا، سوسيال ، ھمۀ دولت"اينک ما ھمه سوسياليست ھستيم: "تيتر نخست خود را با قلم درشت چنين برگزيد

 به فراست فھميده بودند که نظام –ردندکنويس می که اين شعار را پاک–ھا ھا و نئوکينزينھا، راه سومیدموکرات

ھای ھای بزرگ و فرعی نه فقط قادر نيست بر سياق روشداری در سطوح دولتايدئولوژيک حاکم بر سرمايه

کشان از که اقبال و استقبال کارگران و زحمتھا پيش برود، بلنئوليبرالی سی سال گذشتۀ دار و دستۀ نيويارکی

ای قابل  در آينده– آزادی با پيش زمينۀ شورش گرسنگان و اعتراض استبداد زدگان ھای رو به عروج نان وجنبش

 ضرورت خلع سالح پيش روان و پيش تازان سوسياليسم متحزب را بيش از ھميشه به امری حياتی تبديل - بينی پيش

 و ضعف جنبش "سوسياليسم واقعاً موجود"داری معقول در شرايط غوغای ناشی از فروپاشیسرمايه. کرده است

ھای راست سوسيال دموکراسی را به سوسياليستی کارگری جھانی و عقب نشينی کارگران سوسياليست متشکل، نحله

-شناختند و مھار آن را تا يک دورۀ مشخص تاريخی ناممکن میآنان که عمق بحران را خوب می. ميدان فرستاد
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ھا به يک ھای کارگری و تحديد شعارھا و آرمانر اتحاديهمھا. داری دست به کار شدنددانستند، برای نجات سرمايه

 "کارگرائی محافظهاتحاديه"ای از اين قلم تحت عنوان در اين زمينه بنگريد به مقاله(سلسله مطالبات تريديونيونی 

ھا هھای اصالحات پارلمانتاريستی به خاندر دستور کار قرار گرفت و کارگران معترض با وعده) اين جا و آن جا

صد و پنجاه . فرستاده شدند و ھمۀ افق و آرمان جنبش کارگری در مسير ناکام دو سه سال سن بازنششتگی تقليل يافت

به قدرت رسيد و در بستر ) دولت سارکوزی(ترين دولت تاريخ فرانسه سال پس از کمون پاريس، دست راستی

ستی، مارگارت تاچر باز ھم حامله شد و دولت ھای تاريخی جنبش چارتيخاکستر سرد و پريشان آتش خاموش سنت

ھا به پارلمان سوئد رفتند راسيست. ھا باال آمدنددر ساير کشورھا نيز راست. نئوکنسرواتيست ديويد کامرون را زائيد

- تر از راستخشن" سوسياليسم"ھای مدعی در يونان و اسپانيا، دولت. و سوسيال دموکراسی ناروی را منفجر کردند

ھا را انداخت تا تر از حد موعد پردهاستمرار بحران خيلی سريع. شدند" رياضت اقتصادی" ساالر کشتار فلهھا، قا

يک رئيس جمھور نارسيست، دماگوژی محض " عدالت خواھانۀ"دانسته آيد که شعار نيوزويک نيز مانند شعارھا ی 

داری ھای سست شدۀ سرمايهرای تحکيم پايهانگلستان ب" پوليس متمدن"حاال ديگر معلوم شده است که . بوده است

بندی جديدی در اواخر ادامۀ بحران اقتصادی به صف. کاری ايستاده استتاچريستی در صف نخست توحش و تبه

ھيچ دولتی از . ھای افريقا و خاورميانه به سوريه و اسرائيل رسيده استآتش انقالب.  انجاميده است٢٠١١سال 

 عبارت مورد –" جزيرۀ امن"از ھيچ بھشت موعودی ديگر رجزھای . در امان نيستتعرض عنقريب فرودستان 

ھای نئوليبرالی و انکشاف تمام عيار در عصر امپرياليسم و جھانی شدن. رسد به گوش نمی–ی شاه ايران عالقه

ت و تنھا  به آخر خط رسيده اس"ھای بورژوائی عقب ماندهمتعارف شدن دولت"بورژوازی ؛ پروسۀ به اصطالح 

حتا در افغانستان و يمن و ليبيا . تواند منشأ تحقق عينی نان و آزادی و برابری باشد میاستراتژی سوسياليستیيک 

.  استمستلزم به ميدان آمدن طبقۀ کارگر و انقالب بی وقفهھم سخن گفتن از ھرگونه پيروزی دموکراتيک، 

گرسنگان سومالی با درجات مختلفی در ھمه جای . اھد کشيدداری، جھان را به نابودی خواستمرار حاکميت سرمايه

ھای خود اماکن بورژوائی و حتا آن گرسنگان با اندک توان باقی مانده برای سير کردن شکم. روندجھان رژه می

به آمار . (زنند میخودکشیرسد دست به  جا که زورشان نمیگيرند و آنبورژوائی انگلستان را ھدف میخرده

خسته از ھای مبارزشان "چپ"روشن فکران و . خزندبه خانه می) ھای ايران بنگريد تا به عرضم برسيدخودکشی

-گری روشن فکرانه میگيرند و خميازه می کشند و در آگاهبوک پناھندگی می از فيسپلميک ھای صد من يک غاز

- پوسند و پير میھا میپشت لپ تاپ افسردگیو نااميدی مجازی ھستند که در اوج " مبارزان"آنان ھمان . ماسند

  باری....شوندپير می. شوندپير می. شوند

با اين توضيح که به قول ھمان پيرمرد نازنين . گيريم با اين اميد که ابرھای خانۀ ما ببارندآورد پيشين را پی میگفت

 ھمچون کامرون و سارکوزی و کارانی از اشغال تبه–توان  و می–اين خانه را بايد ." دنيا خانۀ من است"يوشی 

اف و آل خليفه و پاپاندرو و زاپاترو و مرکل و برلوسکونی و قذافی و عبدالجليل و عبدالسالم جلود و اسد و علی

ھيچ . اينان اعضاء و دار و دستۀ نيويارکی ھا ھستند. سعود و کرزی و مالکی و نتانياھو و مشابه اينان پاک ساخت
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وقت . برادعی رونوشت مطابق با اصل مبارک است . نيست)عبدالجليل (ين احتمالی اش تفاوتی ميان قذافی و جانش

آن رسيده است که تغيير سياست مداران و جا به جائی دولت ھای بورژوائی جای خود را به دولت ھای انقالبی بر 

  . آمده از جنبش فرودستان بدھند
 
 

داری ثباتی سرمايهسوم بی  

  .  از يک قرن و نيم گذشته به ھذيان مجنونان مانسته استمتعادل و با ثباتری داسخن گفتن از سرمايه· 

 به بحران زا بودن نظام اجتماعی توليد – از آدام اسميت و ريکاردو تا ھايک و ميسز – داریبزرگان سرمايه· 

ين بحران شايسته  را برای کنترل ادست نامرئی بازاراند، اما در عين حال داری اذعان و اعتراف کردهسرمايه

  .انددانسته

 و تالش برای حل آن در باز توليد بحرانداری اساساً بر مبنایچنان که دانسته است نظام اجتماعی توليد سرمايه· 

اين . کندکه منتقل میکند، بلداری بحران را حل نمیيهبه اين اعتبار سرما.  نھادينه شده استسيستمیچارچوب 

سسات مالی يکی Vھا و م بانکMدر جريان بحران نئوليبرالی جاری، ابتدا. بنددت میانتقال به صور مختلف صور

داری نئوليبرال که تا اين برھه سرمايه .سپس نوبت صنايع کوچک و بزرگ رسيد. پس از ديگری ورشکسته شدند

تزريق مقدار   .ا باال زدھا ر آستينبرای نجات مراکز مالی دولت را از مداخله در امور اقتصادی بر حذر داشته بود، 

 )تئوری عمومی اشتغال بھره و پول( کينز ۀھا، بازار و صنايع، بر مبنای تئوری شکست خورد به بانکھنگفتی پول

ھا که با ھدف اين پول.  اروپا عملی شدۀشان در اتحادي نيويورکی و متحدانۀبالفاصله با توافق تمام سران دار و دست

کاری که از يک سو به بین شده نرسيد، بليينق انجام شده بود نه فقط به اھداف از پيش تعخروج از رکود و ايجاد رو

ھای سنگينی رفتند که از پيش  بدھی"بختک"اش در زير مريکا و متحدان غربیاافزود، رکود ادامه يافت، و دولت 

آوار . ھای مقروض منتقل شدتھا به دولگی بانکورشکست.  نجومی بود–خواھيم گفت  به داليلی که –نيز حجم آن 

، ضد هبرای جبران کسری بودج. ھای درگير بحران خراب گرديد بر سر تمام دولتکسری بودجهبدھی در قالب 

به اين .  در دستور کار قرار گرفت"رياضت اقتصادی"داری تحت عنوان ھای تاريخ سرمايهترين سياستکارگری

ھای رياضتی که مستقيماً تن و جان معيشت فرودستان را نشانه رفته است، مفھوم و با توجه به پيکان تيز اين سياست

 بار ديگر مانند موجود مفلوکی در مرداب بحران -  شروع بحران جاری -  ٢٠٠٨داری از سال بايد گفت که سرمايه

ھا نيويورکی ۀند دار و دستدر واقع پروپاگ. ق را نگشوده استی از شکوفائی و رون ادست و پا زده و ھيچ روزنه

ھای مريکا، رکود کامل در اقتصاد دولتاھای حجم بدھی. حاال به اذعان و اعتراف خودشان سرابی بيش نبوده است

ال و  ھمچون ايسلند و پرتگیاھای کشتی شکستهو بحران تمام عيار در دولت) لمان و فرانسها(عضو يورو شاخص

تر از آن است که بتوان از طريق مقاله و تر و عينی به مراتب واقعی–تان  و متعاقباً انگلس–اسپانيا و يونان و ايتاليا 

ھای  از پادشاھی ولگردان تا دولت–صد و پنجاه سال گذشته ظرف سی. رانی، کتمانش کردمديا و سخن
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-مام سالتر از تثباتاينک سرمايه داری بی. داری با چنين بحرانی دست به يقه نبوده است سرمايه–نئوکنسرواتيست 

  !  سی و ھفتاد قرن گذشته نيستۀاين توبميری از نوع توبميری دھ. ھای حيات نکبت بار خويش است

  

   مالی يا ماليه ؟ۀچھارم بحران سرماي

-ھای اثباتی خود خواھم رفت و از نقد تفاسير ربط و بیتبعاً در اين سلسله مقاالت من به دنبال طرح مواضع و تحليل

-  مھم ضروری است که بحرانبا اين حال اشاره به اين نکته. و فرد چپ بر حذر خواھم بودربط اين و آن جريان 

بحران کالسيک و تمام عيار سسات و نھادھای مالی را شکسته و به يک  مرزھای مؤ٢٠٠٨ی از ھمان سپتامبر جار

ھا تمام تالش ف اين سالگويان بورژوازی ظرسخن.  تبديل شده است- با تبعات سياسی اجتماعی نامعلوم - اقتصادی

 ۀسرماي ۀکيد بر تحديد آن در حوزأی کردند که قرار بود بحران جاری را با تاخود را معطوف روند محاسبه شده

ی گ ورشکستۀداری سنجاق کنند و تغار شکسته را در محدودھای متروپل و فرعی سرمايه به کراوات دولتماليه

و . چنان که خواھيم گفت. چنين نيست اما. مالی کنندو غيره ماست AIG ۀلمن برادرز و واشنگتن موچووال و بيم

 ۀ و به نظر من فاصله گرفتن از نظري–ند أسی از ھمين پروپاگی نيز شايد به تا شدهھای شناختهشگفت آن که چپ

ای نمونه بر. اند پائين کشيدهبحران مالی فراگير بحران را تا حد يک ۀ سوختۀ فتيل–مارکسی بحران اقتصادی 

را در " تزھای بحران"اند و رفته" تناقضات درونی نظام مالی"ين بحران به تونليلئوپانيچ و سام گيندين برای تب

  : ايشانۀبه عقيد. انديافته"  دوم قرن بيستۀداری در نيم سرمايهۀتضادھا و پويائی تاريخی مالي"ۀمحدود

وجو  توليد جستۀشده است، نبايد در بحران سودآوری در حوزمريکا آغاز ا را که از بحران مالی جاریھای ريشه«

شد و نه در عدم توازن جھانی که از آن زمان تاکنون به وجود آمده  ھفتاد مشاھده میۀآن طور که در بحران دھ. کرد

 ھای نظام مالینوآوریداری در ربع آخر قرن بدون مين اجتماعی سرمايهأگسترش سرمايه در مکان و ت.... است

گذاری در مقياس مريکا سرمايهاالمللی شدن نظام مالی رشد بازار مالی اوراق بھادار و بين. توانست رخ بدھدنمی

- ی محدود میاھا را در توليد و تجارت فراھم کرد وگرنه انباشت سرمايه به طور قابل مالحظهجھانی و ادغام آن

دخالت مکرر  شد که کنترل آن به ھای مالی يک سلسله بحرانثباتی و رقابت در نظام مالی جھانی منجر بهبی.... شد

حباب مريکا در ايجاداداری جھانی و نقش دولت  در شکل دادن سرمايهنظام مالینقش مرکزی .... دولت نياز داشت

 به علت نقش مرکزی در حفظ نھادھای مصرفی انفجار ناگزير حباب مسکن.... در بخش مسکن انکارناپذير است

 ملی کردن نظام مالیسطح بحران امروز در حدی است که ....ر بازارھای مالی جھان تاثير عميقی داشتمريکا با

-برد ستراتژی است برای پيشھا گشايشیملی کردن بانکدرخواست .... تواند از دستور کار سياسی خارج شودنمی

ھای سازیبرجسته(» ....داری استمايه نظام يافته در مقابل سرھایبديلتر که سرآغاز نياز برای طرح ھای وسيع

  )عبارات متن از من است

www.SocialistRegister.com  

vol 47:socialist Register 2011: The crisis this Time 
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 مارکسی ۀنظريتوجه به  و عميق بحران اقتصادی و بی به ابعاد گسترده، پيچيدهءاعتنادر واقع پانيچ و گيندين بی

- کوبيده"ھاملی سازی" ضرورت ۀاند و ناشيانه بر درھای شکستدست برده)  ماليهۀسرماي( فقط به يک حلقهبحران

 . اند

راستی آيا به : "المثل در مقاالتفی(ايم ، چنان که ما قبالً نيز گفته)finance capital( مالی ۀبه يک مفھوم سرماي

بحران؛ نقد "نيز در کتاب " از آلن اير نپرسيد"و " جنبش کارگری و امپرياليسم"، "مريکا دوست مردم ايران استا

در آثار مارکس و انگلس مورد توجه قرار نگرفته و برای نخستين بار از سوی لنين و ") اقتصاد سياسی نئوليبرال

به .  وارد مباحث سياسی اقتصادی جنبش سوسياليستی شده استھيلفردينگ و ساير نظريه پردازان انترناسيونال دوم

ترين اثری باشد مھم) ١٩١٠ھيلفردينگ ـ " (داری تکامل سرمايهۀ مالی، جديدترين مرحلۀسرماي"رسد کتاب نظر می

ی ھای تدوين تئورکه پس از انتشار توجه تحسين برانگيز لنين، بوخارين و کائوتسکی را برانگيخت و يکی از پايه

.  مارکس دانستۀ ھيلفردينگ را ادامه و مکمل کتاب سرمايۀتا آن جا که اتوبائر نوشت. لنين قرار گرفت" امپرياليسم"

 ۀ ماليۀسرماي از ترکيب و تلفيق –آور متفاوت است  پولی يا سرمايه بھرهۀ ماليه، سرمايۀ که با سرماي– مالی ۀسرماي

-داری پيشرفته شکل می خاصی از روند سرمايهۀبندد و در برھ صورت می صنعتیۀھا و سرمايموجود در بانک

در اختيار گرفتن شش "شد که  مالی در اين جمله خالصه میۀ ھيلفردينگ درخصوص سرمايۀ نظريۀچکيد. گيرد

 :R.Hilferding, 1981)." ترين قلمروھای صنعت بزرگ استبانک بزرگ برلين در حکم در اختيار گرفتن مھم

62)  

 موجود خارج از ۀسرمايی از ا بخش عمدهۀ بورژوائی به مثابۀ مالی در جوامع پيشرفتۀارچوب سرمايدر اين چ

. کند حرکت میسھام و وام و اوراق بھادار، ارزش خالصکند و در قالب اشکالی مانند  ايفای نقش می توليدپروسۀ

  .ين شده استيمارکس به دقت تب) Fictitious capital( موھوم ۀ سرمايۀ مبحث ھيلفردينگ در نظريۀ اوليۀھست

  )K.Marx, 1984, PP.463:ی بانکی بنگريد به مجلد سوم کاپيتال، ذيل تحليل سرمايه٢٩فصل (

.  مالی ھيلفردينگ و لنين واقع شودۀ ھمان تئوری سرمايۀتواند با تسامح نظری پاي موھوم مارکس میۀتئوری سرماي

 انباشت نيز موثر روند در گردش تاثيرگذار است و در ۀ و سرماي گردش سرمايهروند موھوم اگرچه در ۀسرماي

به اين دليل روشن که ارزش . است، اما در جريان توليد مادی و تضاد مستقيم کار ـ سرمايه کم و بيش سترون است

يه يک سره به نرخ  توزيع و گردش، بزرگ و فربه شدن سرماۀگيرد اما در حوزاضافه در قالب توليد کاال شکل می

اش به منبع اصلی انباشت سرمايه گره  مالی تا جائی که ھستیۀدقيقاً از ھمين منظر نقش سرماي. سود وابسته است

 گردش، مستقل از منبع اصلی خود رونداز آن جا که چنين شکلی از سرمايه در .  استئیحاشيهکردی خورده، روی

واقعی است . اين سرمايه غير حقيقی اما واقعی است.قيقی ناميده استکند، مارکس آن را موھوم يا غير حعمل می

  . غير حقيقی است چون حقيقتاً وجود ندارد. گذاردچون بر جريان انباشت تاثير واقعی می

ھا و پخش و پال شده به شکل اوراق بھادار و سھام   مالی موجود در بانکۀ برانگيز اين است که آيا سرمايسؤال ۀنکت

مريکا کرده است ا که در حال حاضراسب دولت چين را سوار يابوی دولت –) derivative(ھا ژه انشقاقیو به وي
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ی که بخش قابل توجھی از تنزل اھا عينيت بخشد؟ آيا چنين سرمايهھا بر کارخانه بانکۀ جانبتواند به تسلط ھمهمی

 اصلی قدرت سياسی سرمايه أ را شکل داده، منشهحدھای اياالت متمريکا را رقم زده و ماھيت بدھیا اعتبار ی ۀرتب

مريکا به چين است که اترين بدھی خارجی وله بيشو دليل ساختاری بحران اقتصادی جاری است؟ به گزارش دويچه

 ارزی ۀدولت چين يک سوم از سه ھزار و دويست ميليارد دالر ذخير. به آن کشور يک تريليون دالر اعطا کرده

ھا گذاری سنگين در اوج بحران بانکبخشی از اين سرمايه. مريکائی کرده استا اوراق بھادار خود را صرف خريد

مريکا را بند و ا اقتصاد ۀھای کشتی شکستصورت گرفت و به طور موقت سوراخ سنبه) ٢٠٠٨(مريکااو مستغالت 

  . پيوند زد

و ) ١٩۴١- ٢(ھائی ھمچون سوئيزی چپ ھيلفردينگ از سوی ۀ و نظري مالیۀقدرت سرمايمستقل از اين که ميزان 

کيد گرديد، أ ت صنعتیۀقدرت سرمايبه نقد کشيده شد و بار ديگر بر ) ١٩٧٨(و کاتس ) ١٩٧٠(فيتچ و اوپنھايمر

ين بحران اقتصادی جاری مکتوم مانده، بازگشت به ھمان نقش ي مھمی که از سوی پانيچ و گيندين در تبۀمسال

چنين  .داری استزای اقتصاد سياسی سرمايهانباشت سرمايه و روند بحران  روند ماليه در ۀستراتژيک سرماي

 و ورشکستگی پی در پی ٢٠٠٨ علنی شدن بحران ۀھای اوليتواند فقط ماهترين شرايط میبينانهتحليلی در خوش 

گی ورشکست مالی به مراکز توليدی و سسات غول پيکر مالی را پوشش دھد و قادر نيست سرايت بحراننھادھا و مؤ

ھای نظری و عملی گاشتن پايهبه نظر نگارنده ضعف اصلی چنين تفسيری به ناديده ان. ين کنديصنايع را تب

  . گرددباز می) deregulation(زدائی لوژی نئوليبرال و به طور مشخص مقرراتايدئو

  :نويسندپانيچ و گيندين می

-ھای فنی و در رايانهگاه مھمی را در نوآوری نه تنھا جایاز نظر شکوفائی مستقيم انباشت سرمايه، مناسبات مالی«

آوری باال از ھائی با فنکه ھمچنين نوآوری را به طور عمومی در بخشکرد، بل میأئی کردن و نظام اطالعاتی ايف

مريکا در اقتصاد ا ۀنقش مرکزی دالر و اوراق قرض. کندمريکا تسھيل میا سھامی به خصوص در ۀطريق سرماي

 جھانی نھادھای مالی ۀانی به عنوان يک حامل کليدی ارزش و مبنائی برای ساير محاسبات ارزشی ھمراه با سلطجھ

» .کندمريکا عمل میا برای جلب مازادھای جھانی به بازارھا و ابزارھای مالی  يک مرکز جاذبهۀمريکا به مثابا

  ) پيشين(

تر از تر و سطحیی به مراتب نازلا به دست داده، در مرتبهھائی که اسالوی ژيژک از بحران اقتصادی جاریتحليل

 ھای لندن، درجهشورش"ی تحت عنوان ابرای نمونه ژيژک در مقاله گونه. مباحث پانيچ ـ گيندين شکل بسته است

، سايکولوژيک و سانتی درک به غايت غير طبقاتی" دله دزدان جھان متحد شويد"با زير تيتر " صفر اعتراض

ژيژک ھمان قدر . گذاردھای انگلستان به ميان می تفسير شورشۀستی خود از بحران اقتصادی را به بھانمانتالي

صرف نظر از قرابت فکری ژيژک با ليدرھای . المثل روالن بارت، لئوتار يا ھابرماسمارکسيست است که فی

 چنين -ھای انگليسی ھستند سومیشان جناح راست فرانکفورت و راه گاه که قبله-  مشارکت ايران اسالمی ۀجبھ

 که به نقل از – ژيژک ۀمقال. تحليل ھائی از پيشروان چپ نو نيز فاصله دارد و به چپ ليبرال نزديک است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

"London Review of Books "شورشيان انگليسی –ايران منتشر شده "شرق" ليبرال اصالح طلب ۀدر روزنام 

ژيژک . زنندمی" دست به خشونت مخرب"معرفی کرده است که "نیغيرعقال"ی روانی يا به قول خودش ارا عده

  . دھدمکرر تقليل می" بحران مالی"ھگل بحران اقتصادی جاری را تا حد يک "تکرار "ۀ پس از تکرار نظريءابتدا

  اين سلسله مقاالت خواھيم پرداخت اما برای تصريح مبانی تحليلۀھای اخير انگلستان در ادامين شورشيما به تب

 حزب کارگران ۀو غير طبقاتی ژيژک توجه خواننده را به بياني" پسا مارکسيستی"صرفاً فرويدی و به اصطالح 

  :مندرج در"ھای جاری  شورشۀبريتانيا دربار) swp(سوسياليست 

socialist.www://http25645=id?php.art/uk.co.worker   

  . کنيمجلب می) اخطاری به بورژوازی: شورش در انگلستان( آلن وودز ۀو مقال

ھا و نھادھای مالی از يک سو و سقوط وال استريت و آوار بانک. خوردھا واقعياتی به چشم میدر تمام اين تحليل

ھای بازار بورس و اقتصاد کازينوئی از سوی ديگر ھنوز حاضرند به دادگاه سموم و حباباوراق قرضه و سھام م

اش گرينزپن ـ برنانکی و و ُعمال اقتصادی....) ريگان ـ تاچر(بيايند و عليه ھايک ـ فريدمن و کارگزاران سياسی

ھائی که به منھتن جنگندهتر از  سھام مسموم به مراتب خطرناکۀھای رھا شدموشک. ستراوس کان شھادت دھند

ھای جنگ به جيب فرانسه  و سود بازسازیانفت ليبي . خانم فاالچی پيدا نيستۀسر و کل. کنندخوردند، عمل می

  .... مريکا تا اطالع ثانوی بايد کفش چين را واکس بزنداخواھد رفت و 

  

  زدائیمقررات. پنجم

 Great(قالب يک بحران تمام عيار به بحران عميق  بحران جاری اقتصادی در ۀ شکل بندی مراحل اوليۀنحو

Depression (از ١٧٩١گی عمليات بانکی حتا در سال  ترازمندی و عنان گسيختنا.  استندسی مانۀ ابتدای دھ 

با اين حال ھم در بحران . کيد قرار گرفته بودأمورد ت) هرئيس جمھوری سوم اياالت متحد(سوی توماس جفرسون 

 زدائی مالی تحت عناوين مھملی تر در طی سی سال حاکميت نئوليبراليسم ، مقرراتادگرايانه و به طور بني١٩٢٩

ھای مالی را ھای تکنيکی کل عرصهو نوآوری) Dematerialized of economy( ھمچون اقتصادی غيرمادی

-ھای سرمايهو بانک) Comerical bank(ھای تجاری فرا گرفت و در ھمان نخستين گام به شکستن مرز بانک

ھای طوالنی مدت با بازار بورس و متعاقب آن وام) bubbles(ھای انجاميد و حباب) Investment bank(گذاری 

 متوسط کشيده ۀکشان و اقشار طبقبه خانه خرابی جمع عظيمی از زحمت) subprime( کم برای خريد مسکن ۀبھر

ھای صنعتی را تحت تاثير قرار داد، به رکود، تورم خشھای بعد خواھيم گفت که بحران مالی چگونه بدر بخش. شد

 دو رقمی کرد، صنايع بزرگ را که در امتداد و انتھای هکاری را در اياالت متحدو رکود تورمی دامن زد، نرخ بی

د  رونق با اضافه توليد مواجه شده بودند به کوھی از کاالھائی تبديل کرد که بدون مشتری مانده بودنۀجريان يک دور

) Best Price(تر و بھترين قيمت سو ناگزير به سود کمو مديران صنايع برای آب کردن محصوالت خود از يک

ترين سود بستند و در عمق افسردگی کمدادند و از سوی ديگر خطوط توليد را يکی پس از ديگری میرضايت می
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 از کاھش ارزش اضافه به اقداماتی از قبيل ھای ناشیکارفرمايان برای پر کردن حفره. زدندممکن را به جيب می

، ارزان سازی نيروی کار، افزايش ساعت و شدت کار، اخراج کارگران زن )تعديل نيروی کار(کاری کارگران بی

کاری، ناامنی در محيط کار از  بیۀگی، تقليل ميزان بيممات اجتماعی، افزايش سن بازنشستو مھاجر، حذف خد

  . ان کارگران و غيره دست زدندطريق ايجاد رقابت در مي

 که قوانين کنترلی و دخالتی دولت را در سيمای ھووی زشت دست نامرئی بازار تصوير - زدائی نئوليبرالی مقررات

. سسات ماليه متاستاز داد آزاد انجام شود، مثل سرطان به مؤ قرار بود فقط در بازارء و در ابتدا- کرد و نکوھش می

  . پر سود درآمدۀھا به صورت معاملجائی سھام و اوراق بھادار تا مدتا به ھم ريخت و جابهھمرزھا و وظايف بانک

 تراکم و تمرکز سرمايه و به تبع آن جدا پروسۀداری در روند تقسيم و ھای بحران سرمايهدانيم يکی از خصلتمی

ھای نھائی قادر به مديريت سرمايهداری به تاز آن جا که ھيچ سرمايه. بندددار شکل میشدن سرمايه از سرمايه

در اختيار گروھی از ) آھن و سدسازی و نيروگاهمانند راه(ھای کالن اقتصادی بزرگ نبود در نتيجه مديريت پروژه

ھای سھامی به ھمين دليل نيز مارکس به درست معتقد بود که بدون اين شرکت. مديران صاحب سرمايه سپرده شد

ھا ناتوان برد اين پروژهمين مالی و از پيشأداران منفرد از تچرا که سرمايه. آمد نمیآھن ھم به وجود راهۀشبک

ھای سھامی بود که تحول بخشی مثبت آن به سود جامعه و از نظر مارکس اين بخش، وجه مترقی شرکت. بودند

وليت شرکت با مسؤ"دار به ھمراه ايجاد اما جدا شدن کنترل سرمايه از دست سرمايه. شدفرودستان تمام می

ھای عظيم چند مليتی تحول جدی در تکنولوژی نوآوری برای انباشت سرمايه و به موازات آن ظھور شرکت"محدود

  .داری جا زده شدسرمايه

 ۀگردد و از دريچباز میبازیسفته سھام در بحران مالی از يک دريچه به جدا شدن اقتصاد واقعی از نقشدرک 

به يک مفھوم .  مرتبط می شودمقرون به صرفه نبودن توليددھی يا  در شرايط زيانخ سودسقوط نرديگر به بحران 

 اوراق بھادار ۀشود که تحوالت پولی و در واقع مبادلداری به زمانی وصل میامکان بحران مالی در نظام سرمايه

  . شودداری تفکيک و منتزع میاز توليد سرمايه

  .ھا بھترين کاتاليزور ورود چھار نعل به باتالق بحران مالی بودکرد بانک زدائی در مناسبات و رویمقررات

ھای ھای پس انداز، به طور مشخص و سنتی پذيرش سپرده اصلی بانکۀ مالی وظيفۀاز ابتدای شکل بندی سرماي

-ه به سپرده بخشی از اين بھرۀمردم به صورت امانت و پرداخت اين وجوه به متقاضيان وام با احتساب بھره و ارائ

  . شدمين میأتنرخ سود و بھرهھای جاری بانک نيز از تفاوت ھزينه. گذار بوده است

 مالی ۀ سرمايۀداری به وجود آمدند، به يک معنا فعاليت خود را در حوز حاکميت سرمايهۀھائی که در عرصبانک

آورد ھای توليدی کنند و از رهپروژهبندی  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 مند به صورت داوطلبانه و به منظور کسب سود پول است که شھروندان عالقهپروسه ای

ھای دھند تا بدين اعتبار در سودآوری ساخت و ساز پروژهگذاری قرار میای سرمايهھسپرده در اختيار بانک
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داری برای در اختيار داشتن به اين ترتيب سرمايه. ھا به سھام مشھور شده استاين سپرده. اقتصادی سھيم شوند

ا به شکل افزايش بھای ھای اقتصادی رکند و بخشی از سود پروژهگذاران استفاده میمنابع کافی از پول سپرده

ی اچنين معامله. دانيم محل خريد و فروش سھام بازار بورس استکه میچنان. فرستدبه بازار می) سھام(ھا سپرده

ھمواره در چارچوب يک احتمال، يا انتظار برای کسب سود در ماجرای نامعلوم يک ) خريد و فروش سھام(

 ۀی که به انتظار سود در آينده تشکيل شده است به شيواديگر سرمايهبه عبارت . گذاری ممکن درآينده استسرمايه

بالئی که ايدئولوژی نئوليبرالی بر سر بازار بورس و . شودبينی سود احتمالی در بازار بورس رد و بدل میپيش

نب ۀ جوازدائی بازار عادی که به ھممقررات. ھا صورت گرفتزدائیسقوط سھام آورد در قالب ھمان مقررات

ھای سسات مالی سرايت کرده بود، در مدتی کوتاه قوانين متمايز و مرزھای حاکم بر بانکداری از جمله مؤسرمايه

به تدريج و در . انداز را نيز به بازار بورس فرستادھای پسگذاری را از ميان برداشت و بانکانداز و سرمايهپس

کرد  عملۀداران دربارغالب بر بازارھای مالی تبديل شد و سھامجائی اوراق بھادار به گفتمان که رونق جابهحالی

  . در آمد) derivative(زنی پرداختند، سھام به شکل انشقاقی احتمالی سود دھی اوراق خود درآينده به حدس و گمانه

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

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

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

 ظرف مدت وجوگر گوگلجستدر ھمان حال ارزش سھام سيس به صد برابر صعود کرد و أ در نخستين سال تکام

ناگفته پيداست اين افزايش نجومی ارزش سھام در مدت زمانی کوتاه . ، تذکر دادپنج سال به نھصد برابر فزونی يافت

 به تعبير -) capital fictitious" (ی موھومسرمايه"بندی بازی از اقتصاد واقعی و شکلحاکی از جدا شدن سفته

  . است– مارکس

 مالی دستان نامرئی بازار آدام اسميت را در پوست گردو ۀ سرمايۀزدائی نئوليبرالی در عرصروند مقررات

  ....کاشت
 
================================================================ 

 :بعد از تحرير

ھا از جمله رکورد در آمد نفتی رکوردۀکه ھم" مھرورز و عدالت محور نھم و دھم"در دوران حاکميت دولت 

رکوردی که تا المپيک نامعلوم . ماليه شکسته شدۀ اختالس در سرمايۀشکسته شده است ، يک رکورد نيز در عرص

اين که با چه مکانيسمی می توان دو ميليارد و ھفتصد ميليون دالر را در . بعدی ھم چنان معتبر باقی خواھد ماند

در استان داری تھران ھم از . ی است که حل آن از توان آلکاپون ھم بيرون استاه بانک صادرات به زمين زد مسال

ماليه داران و مايه داران وطنی در رستوران چرخان برج ميالد . ماليه در جريان استۀ قرار خبرھائی در حوز

ھنوز ) گر ساختمانیۀ کارھمان دختر پنج سال (يگانهبستنی طالئی و ناھار چند صد ھزار تومانی تو رگ می زنند و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

می تواند برای حال کردن مايه داران برج ميالد بسازد اما او و پدرش " عدالت پرور"فکر می کند چه گونه دولت 

  در حسرت دو اتاق می سوزند؟

  ..... اين بحث را پی خواھم گرفت
 

  


