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  المللی پول ، صندوق بیناستریت  کمپلکس وال
  و اجماع واشینگتن

  ∗زاده محمد نقی

  استاد ممتاز دانشگاه میجی گاکوین

  چکیده
ـادي ، منظر اجتماعی از ،داري مالی جهان را نشانه رفته که قلب نظام سرمایه »استریت  تسخیر وال«نهضت  سیاسـی، حقـوق    ،اقتص
ـادي از را تـوان آن   ملل از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت و مـی    هاي فرهنگی و اخالقیِ ، میراث)نیروي کار(انسانی  ـاد   نم جه

ـادي    ـاوات اقتص ـاعی  ـ    اقتصادي نیروي کار در سطح جهانی و ملی براي تحقق عـدالت و مس ـئله    . دانسـت اجتم توجـه بـه مس
ـاع   المللی از جمله صندوق بین ارتباط آن با بعضی نهادهاي اقتصادي بینه توجه بتنهایی و بدون  به استریت  وال المللی پول یا اجم

ـاي   . کند رنگ می یابی به ژرفاي مسئله را کم راه ،واشینگتن این نوشتار سعی دارد با تأکید بر عواملی چون ساختار قـدرت در نهاده
ـازار    خـود «عنوان با افسارگسیختگی در بازارهاي مالی  المللی، اجماع واشینگتن، مکتب اصالت پول، رواج مالی بین ـاماندهی ب ، »س

در اقتصاد واقعی، موضوع را مـدنظر قـرار   ) مجازي(مهندسی کاالهاي نوین مالی و تجارت ریسک و رسالت بخش مالی اقتصاد 
ـتاخیز کرامـت    و جهاد اقتصادي، فرهنگی و ا »نیروي کار به عنوان واالترین دارایی انسان«داده و با توجه به  خالقی در جهـت رس

 یکوتاه اشارةدر پایان . بدین موضوع بپردازد ،هاي فرهنگی نیروي کار انسانی از منظر عدالت و مساوات اجتماعی و حفظ میراث
  .خواهد شد ،شود به فشارهاي جنبی این جنبش که نوعی جهاد اقتصادي محسوب می

ـاع    :واژگان کلیدي ـار، اجم ـارت ریسـک، شـوك    اجتماعی کردن قم ـینگتن، تج ـاي مهندسـی    واش ـانی، کااله ـپلکس     درم ـالی، کم ـده م ش
    .، مؤسسه اعتبارسنجی، نهاد بازاراستریت  وال
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  مقدمه
سـیا، مقامـات صـندوق    آو در جریـان بحـران پـولی کشـورهاي شـرق       1997در سال 

کـه   جایزه نوبل ةالمللی پول، بانک جهانی، دولت امریکا و بعضی اقتصاددانان دارند بین
هاي آسیاي شرقی را مورد شماتت و  ، نظام بانکی و نظارتی دولتهستند امریکایی غالباً

هاي کشورهاي منطقه شرق آسیا  کاري ندانم ۀزیرا بحران را نتیج ،انتقاد شدید قرار دادند
 کردنـد  مـی  قلمـداد ) امریکـایی (و عدم تطبیق نظام مالی آنان با اسـتانداردهاي جهـانی   

  .)1377زاده،  نقی(
جمهوري وقت انـدونزي نـاگزیر شـد در     بود که رئیساي  اندازهشدت انتقادات به 

المللی پول تعظیم کند تا  صندوق بین مقابل مدیران ارشد هاي تلویزیونی در برابر دوربین
 ؛رود کنـار  کـار  آنان سیراب کرده و سـپس از  »تسهیالت مشروط«بتواند کشورش را با 

شـدت   المللی را بـه  هاي مالی بین آن را برنتافت، نهاد در مالزي محمد ماهاتیرروشی که 
مـدت و   هاي کوتاه روي سرمایهه براي مدتی درهاي کشورش را ب داد و مورد انتقاد قرار

تاجر بنام تجـارت ریسـک،    1جورج سوروس، وياز نظر . سوداگر خارجی دوقفله کرد
آن در سراسر منطقه بـه شـمار    و بحران ناشی از )واحد پول تایلند( 2مسبب سقوط بات

کـوش   مردم سختهاي  اندوخته ،بحراناین در اثر  3).132. ، ص1377زاده،  نقی( آمد می
که رئیس کارخانـه   نجاآ تا؛ باد رفت بر ،دهه دودر تایلند، اندونزي، کره جنوبی و مالزي 

                                                             
1. Georg Soros 
2. Baht 

ن امریکـایی  مسـئوال  2007پس از بحران مالی امریکا در سـال   .داردمیلیارد دالر سرمایه  25سوروس . 3
ون اوراق بهادار امریکا یلذا کمیس. داشته باشندبر امور مالی بخش خصوصی  ينظارت بیشترگرفتند تصمیم 

)Security and Exchange Commission ( ون یدر کمیسـ  2012هاي مالی تـا سـال    صندوقتصمیم گرفت که
با . سیون مزبور تن در دهندیمزبور به ثبت برسند، اطالعات مربوط به مبادالت را اعالم نمایند و به حسابرسی کم

پذیر، سوروس پس از چهل سال کار  تشدید نظارت بر سیستم مالی امریکا و سلب اعتماد نسبت به اوراق ریسک
آوري منـابع از دیگـران بـراي     اعالم کرد که دیگر بـه جمـع   2011ژوئیه  26پول، در تاریخ در امور مالی و قمار 

  .گذاري نخواهد پرداخت سرمایه
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  .وردآبه پیشخدمتی در رستورانی روي  1ووسازي دوخودر
المللی پول  ، صندوق بیناستریت کمپلکس وال«از آن پس، اصطالحی تحت عنوان 

 ,Bhagwati)الملـل رایـج شـد     در بعضی ادبیات مالی و تجارت بین» و اجماع واشینگتن

جمهوري بعـد از   رئیس ،یزنهاورآدر دوران  »کمپلکس نظامی«که تقلیدي از واژه  (2002
ها  و تداوم جنگ جنگ دوم جهانی بود و به رابطه تنگاتنگ صنایع نظامی، ارتش امریکا

  .داشتاشاره 
، »اسـتریت  وال«المللـی بـه اتحـاد مثلثـی از      بر پایه این نظریه، کمپلکس مالی بین

ط بـا  ارتبا نحوي دره شود که ب اطالق می »اجماع واشینگتن«و »المللی پول صندوق بین«
  .آیند هاي اخیربه شمار می سال ویژه در المللی به هاي مالی بین بحران
مالی و سرمایه جهان در نیویـورك دارد و   ترین بازار اشاره به بزرگ »استریت وال«

 1989در سـال  . آمـد  شـمار مـی  ه داري مالی ب برآیند تمام متغیرهاي عمده جهان سرمایه
ایـن اجمـاع شـامل فهرسـتی از     . ی کـرده بـود  را معرفـ  »اجماع واشـینگتن « ویلیامسون

المللی پول  از نظر بانک جهانی و صندوق بین ويهاي اقتصادي بود که به گفته  سیاست
شـد   ادعـا مـی   آمـد و  شمار میه براي سالمت هر اقتصادي ب حداقل نیاز استریت و وال
ي نسبت بـه آنهـا   « اشـتراك  جوهر خرد مشترك انسانی است که تمامی اقتصاددانان جد

  .(Williamson, 1994: 18) »نظر دارند

  از ایجاد ثبات اقتصادي ـ اجتماعی: المللی پول تغییر رسالت صندوق بین
  تشدید بحرانسوي به 

واکـنش مسـتقیم بـه     سـازمان ملـل در  نیز مانند المللی پول  بانک جهانی و صندوق بین
 در 1944سـال   درهـاي جهـانی    قدرت. جنایات هولناك جنگ دوم جهانی ایجاد شدند

اشتباهاتی که موجـب ظهـور    ، با هدف پیشگیري از تکرارهمشایر نیوایالت  برتون وودز
ریزي اقتصـادي   سیا شد، براي طرحآگري ژاپن در شرق  م در قلب اروپا و نظامیسیفاش

                                                             
1. Daewoo 
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  .نوین گردهم آمدند
 المللـی پـول ایـن بـود کـه از شـوك و       بانک جهـانی و صـندوق بـین    کار دستور

 وایمـار را دچـار   در دوره هاي مالی و سقوط اقتصـادي آتـی نظیـر آنچـه آلمـان      بحران
هـاي   قرار بود بانک جهانی به سرمایه گـذاري . ثباتی شدید کرده بود، جلوگیري کنند بی

المللی پول  مستقیم و بلندمدت در امر پیشرفت اقتصاد واقعی دست بزند و صندوق بین
هاي  مبادرت به اجراي سیاست هاي جهانی عمل کرده و بحران گیر به عنوان نوعی ضربه

هـاي بـازار بکاهـد؛ در     سوداگري مالی، قمـار پـول و ناپایـداري    کند که از اي اقتصادي
آن را بایـد  المللی پول  صندوق بینکند،  حرکت میسوي بحران ه طی که کشوري بیشرا
مـالی بـه تثبیـت     خوبی از قبل رصد کرده، وارد عمل شده و با اعطاي وام بـه بخـش   به

هاي میلیـونی در اثـر    ویژه بیکاري بدین ترتیب از وقوع بحران، به. اقتصاد واقعی بپردازد
ت اجتماعی، اقتصادي و سیاسی  وکار متعارف اقتصاد بازار که ثبا ادوار کسب هاي نوسان

  .(International Monetary Fund) جلوگیري کند ،اندازد خطر میه را ب
 کننـدگان در  رئیس هیئت انگلیسـی کـه اطمینـان داشـت شـرکت      جان مینارد کینز

چون و  اجتماعی ناشی از پذیرفتن بی سیاسی و ،ی سرانجام مخاطرات اقتصاديیگردهما
انـد در پایـان    را دریافته »و بنیادگرایی اقتصاد آزاد دهی بازار خودسامان«چراي مکانیسم 

شان وفادار بمانند آنگاه  اصول بنیادينهاد مالی به  کنفرانس اعتقاد داشت که اگر این دو
المللی  اما صندوق بین .ها چیزي بیشتر از یک شعار خواهد شد برادري و مساوات انسان

جهـانی  جنگ  ةامریکا که تنها برند .بینی وفادار نماندند پول و بانک جهانی به این جهان
ان ملـل  قدرت را نه چـون اجـالس عمـومی سـازم     ،غازآهمان  شد از دوم محسوب می
) يأیـک دالر، یـک ر  (که بر پایه بزرگی اقتصاد  »يأیک کشور، یک ر«متحد بر اساس 

  .نهاد مالی شد بدین ترتیب امریکا داراي حق وتو در دو. بین کشورها تفسیر کرد
بـه زیـر سـلطه امریکـا     المللی پول و بانک جهانی  صندوق بینتنها  بدین ترتیب نه

بـه  آنهـا  اهداف اولیه ، توسط طرفداران مکتب شیکاگو رفتند بلکه با تسخیر این دو نهاد
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ـ    ، بهجاي جلوگیري از بحران هـدف اصـالحات    افرصتی طالیی براي ایجـاد بحـران ب
تبدیل  گسیختگی بیش از پیش نظام مالی درمانی در جهت افسار ساختاري به شیوه شوك

هـیچ اصـالح    1980دهه  در«معتقد است  هاروارد، اقتصاددان مشهور دنی رادریک. شد
کشورهاي رو به توسعه صورت نگرفت،  یک از هیچ توجهی در قابل تجاريِ ساختاري و
ي اقتصاديیمگر در شرا ط بحران جد« (Rodrik, 1994: 82). 

چیزي جز نظرات و یـا منشـور    ،هاي اقتصادي مزبور پس از تکمیل لیست سیاست
سـازي، حـذف مقـررات و     خصوصـی : دانان نامی نبودداقتصا میلتون فریدمنگانه  چهار

  .نظارت، تجارت آزاد و کاهش شدید هزینه خدمات عمومی دولت
اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی و برنده جایزه نوبـل اقتصـاد    گلیتزیجوزف است

اش چـه   پـرورده  دسـت  سـرِ  توانسـت ببینـد بـر    اگر کینز مـی « :نویسد می 2001سال  در
  .(Stieglitz, 2002, p. 13) »لرزید خود میه در گور ب ،اند آورده

  رستاخیز کینز؛ آزاد دخالت دولت امریکا در بازار
هـا و   با بحران ساب پرایم 2007اواسط تابستان  اقتصادي امریکا از ـ اگرچه بحران مالی

درآمــد امریکــایی کــه دل بــه  مــردم کــم خانمــانی و چادرنشــینی تــوده عظیمــی از بــی
شد ولی تـاریخ رسـمی بحـران بـه ورشکسـتگی       دارشدن خوش کرده بودند، آغاز خانه

نسـبت داده   2008سـپتامبر   15در  لـیمن بـرادرز  ، اسـتریت  والبـزرگ  چهارمین بانک 
خانمانی توده میلیـونی مـردم در مقابـل     شود؛ تبعیضی آشکار علیه ورشکستگی و بی می

  .مالیبزرگ ورشکستگی تنها یک بنگاه 
بـا   2009در جلسه ماه اکتبر ) 2011( 1ونهنري پالسداري وقت امریکا،  وزیر خزانه

اعالم کرد ) آلمان، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، کانادا(وزاري دارایی هفت کشور صنعتی 
که دولت براي جلوگیري از فروپاشی نظام مالی امریکا مبادرت به خرید مستقیم سـهام  
                                                             

هـا مربـوط بـه دوران     گیـري  پالسون براي پاسخ به تاریخ، سعی کرده بخشی از وقایع پشت پرده روند تصمیم. 1
  .ن کتاب تشریح کندرا در ای بوش پسرجمهوري  بحران در زمان ریاست
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امریکا براي دخالت در بازار میلیارد دالري کنگره  700ها خواهدکرد، زیرا تصویب  بانک
ست که بایـد  ا ط فعلی طوريیوي معتقد بود شرا. براي نجات سیستم مالی کافی نیست

  .(Lochhead, 2009) به اقدامات فوري و استثنائی متوسل شد
اقدامی تاریخی از طـرف   ،ها به طور مسستقیم از بازار تصمیم به خرید سهام بانک

آمد که نشان  شمار میه به بعد ب 1929سال  زاد ازآاقتصاد گرایی  دولت امریکا، مهد بنیاد
تا زمان تصمیم پالسون، یعنی تنهـا در فاصـله هشـت روز بـازار     . از عمق بحران داشت

 درصـد ارزش خـود را از دسـت داد    20 و بـیش از کـرد  شدت سـقوط   سهام امریکا به

(Lochhead, 2009). فـدرال  (رکزي امریکـا  رغم دخالت دولت، بانک م به با ادامه بحران و
تا حد خرید را حوزه دخالت فدرال رزرو  دست زد وبه اقدام غیر قابل تصوري ) رزرو

 فـدرال رزرو  ولی اقدامات اسـتثنائی دولـت و   .هاي خصوصی گسترش داد هبدهی بنگا
ها  ههاي مالی به بنگا مؤسسه سويروند نزولی عرضه تسهیالت و اعتبارات از  تأثیري بر

هـاي اقتصـادي معمـول و     گان تشنه تسهیالت و اعتبارات براي فعالیـت  و مصرف کنند
درصـد تولیـد ناخـالص امریکـا را تشـکیل       70کنندگانی کـه بـیش از    همچنین مصرف

 هـا از  ی پیش رفت کـه حتـی بانـک   یعدم اعتماد تا جا عمق بحران و. دهند، نداشت می
ـ   اعرضه تسهیالت بـه یکـدیگر در هـراس بودنـد، زیـر      عمـود خیمـه   ـ   لاعتمـاد متقاب

  .فرو افتاده بودـ داري مالی  سرمایه
درصـد نسـبت بـه اوج     37نیویـورك بـیش از    1داوو جونزدر این فاصله شاخص 

حدود (میلیارد دالر  8400سقوط کرد و بدین ترتیب بیش از  2008شاخص آن در سال 
) انساله چین به عنوان دومین قدرت اقتصـادي جهـ   یک و نیم برابر تولید ناخالص یک

از بـین   استریت در وال ویژه ی مالی در حوزه تجارت ریسک در بازارهاي سهام بهیدارا
  .رفت

روي  1997استاد اقتصاد دانشگاه برکلی کالیفرنیـا کـه در سـال     2باري ایچن گرین
                                                             
1. Dow Jones 
2. Barry Eichengreen 
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عقیـده داشـت شکسـت واقعـی      ،بحران اقتصادي آسیاي جنوب شرقی کار کـرده بـود  
اقتصاددانان معتقد بودند اقدامات  .(Lochhead, 2009) آنجاست که عمق بحران درك نشود

آسـتانه کشـتارگاه قـرار     هایشـان در  بانـک «زمان در تمام کشورهاي صنعتی کـه   باید هم
دومنیـک اسـتراس    .(Lochhead, 2009) اي نخواهد داشت ، انجام گیرد وگرنه نتیجه»دارند
خلـی  گونـه راه حـل دا   یچمعتقد بود ه) IMF(المللی پول  س پیشین صندوق بینیرئ 1کان

  .(Lochhead, 2009) براي چنین بحرانی وجود ندارد
، 1970(کننده جایزه نوبل اقتصاد  اقتصاددان نامی و دومین دریافت 2ساموئلسون پل

هشدارهاي خود  2006از سال بود،  هسال 94میالدي،  2009که در سال ) اولین امریکایی
تشـدید و بحـران را    فریـدمن  فلسـفی  ـنسبت به مکتب اصالت پول و مبانی فکري   را 

اي نـه بـراي اقتصـاد     به نظر ساموئلسون مکتب اصالت پـول نظریـه  . بینی کرده بود پیش
که ساموئلسون  درحالی. واقعی که مکتبی براي زایش مستمر پول و اقتصاد مجازي است

  .بودتمام عمر خود را صرف اقتصاد واقعی کرده 
کـرد؛ یکـی    بـه دو واقعـه مهـم اشـاره مـی      خـود  وي در آخرین روزهاي زنـدگی 

ـ      خوشـحال . دیگـري مایـه تأسـف    کننـده و  خوشـحال  الخره اکننـده از ایـن بابـت کـه ب
تأسـف از ایـن    در امریکا بـه روي کـار آمـد و   به نام اوباما پوستی  جمهور رنگین رئیس

دنیـا فروبسـت و شـاهد بازگشـت     تر چشـم از   جهت که میلتون فریدمن یک سال زود
روزنامـه  ( بـه اقتصـاد نبـود    )هم به این عظمت دخالت دولت در بازار آن( نظریات کینز

  ).2009اکتبر  27اي، نیهون کیز

  درمانی مکتب شیکاگو و اصالحات به شیوه شوك
مطیع میلتون فریـدمن شـد کـه خـود را      1950دهه  از دانشکده اقتصاد دانشگاه شیکاگو

تنها بـه لحـاظ نظـري کـه از جهـت مکتـب فکـري         اش، نه م انقالبی درحرفهمور انجاأم
                                                             
1. Dominique Strauss-kahn 
2. Paul Samuelson 
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داري مزین به آزادي  نظام سرمایه يلذا دانشکده اقتصاد را به آزمایشگاهی برا. دانست می
  هـم بـا تأکیـد بـر نقـش پـول، تبـدیل کـرد         نآدرمـانی   حد و حصر به روش شـوك  بی

(Friedman, 1962). مکتـب اقتصـادي   «گـذاران   از بنیـان ) 455. ، ص1932( 1فرانک نایت
نظریه اقتصـادي  « کنند که معتقد بود اساتید باید این باور را به دانشجویان القا »شیکاگو

معتقد نیز  کوتنر رابرت. »اي قابل جدل نمادي قدسی از نظام اقتصادي است و نه فرضیه
  .(Kuttner, 1985, p. 82) »اگر جهان واقع شبیه تئوري نیست واي به حال جهان«بود 

. پیوسـت  3هایـک بـه   2مـون پلـرن  ، براي تشکیل جمعیـت  1947 سال فریدمن در
خواهند  که می هاي اقتصادي را باید به حال خود گذاشت تا هر طور هاعالم شد که بنگا

و مصـائب آن   1929سـال از رکـود بـزرگ     18کـه تنهـا    بر دنیا حکومت کنند؛ درحالی
خانمـانی میلیـونی، نـابود شـدن      بـی  :اذهان زنـده بـود   گذشت و خاطره آن هنوز در می
قطـاري از   جمعـی و خـانوادگی و   هـاي دسـته   انداز یک عمر توده مردم، خودکشی پس

  .داد هاي سیاري که به رایگان به تنگدستان میلیونی سوپ گرم می آشپزخانه
از چنان عمقـی برخـوردار    1929بنیادگرایی اقتصاد آزاد در سال  بحران حاصل از

تنها نیاز به  بود که شاخص بورس نیویورك براي رسیدن به سطح ماقبل بحران بزرگ، نه
انسـان را  لیـون  یم 30بـیش از  جـان  جنگی کـه   ـ  مشارکت امریکا در جنگ دوم داشت

جزیره کره و اجراي طرح مارشال داشت  اي در شبه بلکه احتیاج به جنگ منطقهگرفت ـ 
 ع قرن بعد به سطح ماقبل بحـران بـزرگ برسـد   یعنی حدود رب 1954تا عاقبت در سال 

گرایـی اقتصـاد    مخلـوق بنیـاد  «ابعاد این فاجعه تاریخی که  4).14 .، ص1389زاده،  نقی(
                                                             
1. Frank H. Knight 

2. Mon Peleren 
وي  .سوئدي برنده جایزه نوبل اقتصاد شـد ) Gunnar Myrdal(به اتفاق گونار میردال  1974هایک در سال . 3
هاي دسته جمعی انتقاد  ریزي متمرکز شوروي سابق و کار از کمونیسم، برنامهشدت تحت تأثیر جنگ سرد بود و  به
سال پس از نگارش هنوز مـورد توجـه اسـت در شـرایطی نوشـته شـد کـه         70وي که  راه بردگیکتاب . کرد می

لـذا  . شـمارد  سوسیالیسم و فاشیسم در اروپا حاکم بود و هایک هر دو را ویرانگر دموکراسی و جامعه مدنی مـی 
  .گیرد هایک در این کتاب معتقد است جهان بر مبناي اندیشه شکل می. یدآ سیاسی به شمار می هیشتر نوعی نظریب

    1329ßدالري بورس نیویورك در سوم ماه سپتامبر  1/381دهد شاخص  هاي مربوطه نشان می نگاهی به آمار. 4
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نبـود،   »نقش مکانیسم بـازار « ردبه معناي  ها را وارد عمل کرد که البته بود، دولت »زادآ
پایان بـازار   ،بینی کرده بود طور که جان مینارد کینز چند سال پیش از آن پیش ولی همان

  .(Keynes, 1926) بود) افسار گسیخته ( آزاد
المللـی، صـندوق    هـاي اقتصـادي بـین    با سلطه طرفداران مکتب شیکاگو بـر نهـاد  

ـ  هدف المللی پول از بین نامـه کامـل تعـدیل    برنخسـتین   افتـاد و  دوره هاي اولیه خود ب
در طول سه دهه بعد هر کشوري که درخواسـت  . انجام داد 1983ساختاري را در سال 

  .جرح و تعدیل کند کرد الزم بود اقتصادش را سراسر وامی عمده از صندوق می
دانان ارشد صندوق که طراح برنامه تعدیالت امریکـاي  داز اقتصا 1دیویسون بودهو

به بعد هر آنچه کردیم مبتنی بر درك جدیـدمان   1983که از ها اذعان کرد  التین بود بعد
در جهت نیـل بـه   . »سازي شود یا بمیرد جنوب باید خصوصی«موریت بود که أاز این م

آوري در امریکـاي التـین و افریقـا     ، ما به طرز شرم1988تا 1983این هدف، طی دوره 
  .(Budhoo, 1990, p. 102) مرج اقتصادي ایجاد کردیم و هرج

  در اقتصاد واقعی ،سالت بخش مجازي اقتصادر
سازي پول از بخش بیکـار پـول بـه     ید روانآ طورکه از نام آن برمی تسهیالت مالی همان

لذا بـه معنـی تسـهیل در امـر تولیـد کشـاورزي و       . است بخش نیازمند در بخش تولید
و  شـغلی هاي  صنعتی سازگار با محیط زیست، خدمات همراه با افزایش مستمر فرصت

ست تا موجب افزایش درآمد ملی همراه با توزیع منصفانه شـده و در  ا پیشرفت فناوري
  .نهایت منتهی به رفاه اجتماعی و برابري نسبی منطبق با کرامت جامع انسان شود

به معناي روان چون  liquidityیعنی جاري و  currency، »پول«واژه انگلیسی زبان در 
ست براي تولید اجتماعی از طریق تولید ا اي یعنی پول تنها وسیله ؛نام گرفته است آب،

                                                                                                                                               
دالر  382به سطح  1954نوامبر سال  23بت در دالر سقوط کرد تا عاق 22/44تا میزان  1932در تاریخ هشتم ژوئیه 

  . رسید
1. Davison Budhoo 
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اقتصادي که تنها ی ـ و ثبات اجتماع شغلیهاي  گسترش فرصت کاال و خدمات مبتنی بر
اجتمـاعی بـا   ـ   ها و نظام پیشرفت اقتصادي فقر، رعایت مساوات در فرصت راه غلبه بر

رونق اقتصاد واقعی به وجود آمده  بخش مالی که در اصل به منظور .چهره انسانی است
زاي ارزش  شـدید و بحـران   هـاي  دنبال انباشت پول از طریق نوسـان ه بود، اکنون تنها ب

داري  از آن تاریخ به بعد سـرمایه . بازده بیشتر است ـ  ها با توسل به ریسک بیشتر ییدارا
 ار میلیـارد هـز  63در مقابل حـدود  . مالی هویتی مستقل ازاقتصاد واقعی پیدا کرده است

 600برابـر، یعنـی حـدود     10دالر تولید واقعی ناخالص جهان، اقتصاد مجازي بیش از 
  .هزار میلیارد دالر است
 اي مدیران آنها از چنان آزمنـدي  هاي کارگزاري و هاي مالی، بنگاه بعضی ازمؤسسه

اي هـ  مهندسی کاال. اند که در اندیشه رسالت اقتصادي بخش مالی نیستند شده برخوردار
نوین مالی نظیر اوراق مشتقه و تجارت ریسک از طریق معادالت پیچیده و بدیع ریاضی 

ویژه دارندگان جایزه نوبل اقتصـاد نیـز    اي توسط بعضی کارشناسان به هاي رایانه و مدل
  1.این روند را تشدید کرده است

  اقتصاد مجازي هاي کالن در اقتصاد واقعی و تراکم ثروت در زیان
در امریکـا و   رونالد ریگـان ، بریتانیادر  مارگارت تاچرمدن آ ، با روي کار1980از دهه 

هـاي پـی در پـی و افـزایش میـزان       روندي آغاز شد که منجر به بحران، کاران نومحافظه
 در هاي اخیر مالی از چند ده میلیارد دالري تا چند هزار میلیارد دالري در سال يها بسته

هـایی کـه     کـرد؛ بنگـاه  ملی  2008در سال بزرگ را  يها  اهامریکا بنگ. سراسر جهان شد
بــه (خــود بــه دولــت  يهــا موفــق بــه بازپرداخــت بــدهی ،هنــوز پــس از ســه ســال

                                                             
کـه تحصـیلکرده شـیکاگو    ) Myron S. Scholes( مایرون شولزو ) Robert Cox Merton( روبرت مرتون. 1

زه نوبـل  یبـه دریافـت جـا    1997ع شیوه نوین ریاضی در تعیین قیمت اوراقه مشتقه در سال اهستند به خاطر ابد
ــاد ــد  اقتص ــل آمدن ــاد . نائ ــه ی ــن  الزم ب ــت ای ــج    آوري اس ــندوق ه ــد ص ــدیران ارش ــذیر ریســک(دو از م   )پ

 )LTCM) (Long Term Capital Management (ها در سـال   پرایم آمدند که با آغاز بحران ساب شمار میه ب
 . ورشکست شدبدهی، میلیارد دالر  5/4با  2007
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بازار « 1930اگر در دهه  .نشده و همچنان زیر نظارت دولت قرار دارند) دهندگان مالیات
 شـد، امـروز   می تنهایی علت بحران شناخته و عدم دخالت دولت به »زاد افسار گسیختهآ

داري مالی و تجارت ریسک است کـه حریصـانه در چنـین بـازاري      نام سرمایهه غولی ب
  .کشد نیروي کار را به مهمیز می تازد و بدون هراس از نظارت، آزادانه می

بــدین ترتیــب اســت کــه اقتصــاد و امــور مــالی جهــان وارد یــک دور تسلســلی  
اعمـال  (مـدت   بلندمدت و رونق کوتاه اعتمادي، رکود درمانی، بحران، گسترش بی شوك
وکـار   ادوار کسـب  هـاي  که نوسـان  طوري به. و شوك درمانی شده است) هاي مالی بسته

تردیـد   بیاکنون توان گفت که  لذا می؛ رسد متعارف چون موجی در لیوان آب به نظر می
شـدید  هـاي   نوسـان . ستا ناپذیر ناشی از آن هاي پایان داري مالی و بحران سرمایه عصر

هـاي   زاست به مکانیسم اصلی زایش پـول  هاي بحران ها که همراه با شوك ارزش دارایی
یاد  داري فاجعه دکترین شوك و سرمایه درآمده و از آن به عنوان رریسک به وسیله پولپ

  .(Naomi, 2007) کنند می
هایی تا بازنگري در بعضـی اصـول    در مورد راه مقابله و کنترل موقت چنین بحران

 فعـالً  ـ  بخش مالی ویژه در به ـ  است) بحران مالی(قتصاد کالن که داراي بمب ساعتی ا
 هاي مالی دولت و استفاده از نظریات متعارف کینزي و اي در حوزه عملی جز بسته چاره

ورشکسـتگی بنگـاه و کشـور بـا      ةده و نظار سامان یا واگذاري روند بحران به بازار خود
یان در بحـران اخیـر اتحادیـه اروپـا،     یاروپا. نیست 1930هه هاي میلیونی چون د بیکاري

ــه   ــر مؤسس ــدید ب ــارت ش ــتثناي    نظ ــه اس ــالی ب ــاي م ــاه ــد  بریتانی ــاب کردن  را انتخ

(Financial Times, 2011). ـ  سرمایه مفروضات مجازي عصر اسـتواري   نـا ۀ داري مالی بر پای
بـرخالف  . اسـت گذاشـته شـده   » دلهـره «شناسی،  روان و از نظر» تجارت ریسک«چون 
وکار  داري صنعتی که نیازمند ثبات نسبی با حداقل نوسانات به عنوان ادوار کسب سرمایه

هـاي   شدید بازار، مصاف بـا ریسـک   هاي هاي مالی را نوسان است، حاشیه سود سرمایه
چنـین   ۀنتیجـ . دهـد  تشـکیل مـی   هـاي مـالی نـوین و بحـرانْ     پنهان در کـاال  مضاعف و
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اي کالن در اقتصاد واقعی از یک سو و تراکم ثـروت در سـوي   ه مکانیسمی ایجاد زیان
مـدي،  آدرة هـاي عمـد   ساختاري که منجر بـه شـکاف   ؛دیگر یعنی اقتصاد مجازي است

شـکاف و گسسـت رو بـه    . سراسر جهـان شـده اسـت    ها در دارایی و نابرابري فرصت
هـا   خیابانکف  ي که ازأهاي ر ها را به دادخواهی نه ازطریق صندوق گسترشی که انسان

  .و دیگر مراکز مالی عمده جهان واداشته است استریت و اشغال وال

  میهاي عمو مدیریت با پول بینانه و هاي خوش بینی پیش
 نه در ماه می 2008اغلب اقتصاددانان بر این باور بودند که رکود حاصل از بحران مالی 

بینـی عمـومی    پیش .(Scherer, 2009) ژوئن همان سال به پایان رسیده است که در 2009 
درصـد بـراي تولیـد ناخـالص وکـاهش نـرخ        3درصد الی  5/2اقتصاددانان حول رشد 

اي از اقتصـاددانان بـر ایـن بـاور بودنـد کـه در        حتـی عـده  . زد مـی  بیکاري امریکا دور
 سال باشـد  درصد در 4ورد شده و باید حدود آها، رشد اقتصادي امریکا کم بر بینی پیش

(Scherer, 2009).1  
آخرین باري که امریکا چنین رشدي را تجربه کرده بود بـه سـه سـال قبـل از آن،     

آلـود   گشت؛ سالی که مردم امریکا اوج دوران شـیرین ولـی زهـر    می بر 2006یعنی سال 
ط تسـهیالت  یشـفاف بـودن شـرا    معامالت تجارت ریسک از جمله اوراق مشـتقه، غیـر  

و بـا   نـد گذراند منظور مصـرف را مـی   مسکن، گرو گذاردن مسکن براي دریافت وام به
دالر ثروت عقیده  میلیارد 62با  2وارن بوفت. سرعت به سوي پرتگاهی در حرکت بودند

  ).57. ، ص1389زاده،  نقی( داشت که اقتصاد امریکا از پرتگاهی سقوط کرده است
مالی جهان، در صورت فراهم  ـ  المللی پول و دیگر مسئوالن اقتصادي صندوق بین

شدن شرایطی که عمدتاً تأکید بر نقش دولت و نظریات مرسوم کینزي داشت، بهبـودي  
بینانـه تلقـی    سـطح جهـان را خـوش    میلیارد دالر در 5000نسبی پس از تزریق بیش از 

                                                             
  .در بوستون LPL Financialاز ) John Canally(جان کانالی . 1

2. Warren Buffett 



 19     واشینگتنالمللی پول و اجماع  ، صندوق بیناستریت  وال کمپلکس

ـ جـوالي    (ماهـه سـوم    سـه  گـزارش مـالی  این تنها  ،یک سال پس از بحران .کردند می
گران تجارت ریسک بود کـه از   معامله کارگزار اوراق بهادار و يها بنگاه )2009 سپتامبر

  .کرد هاي گزاف به مدیران ارشد حکایت می هاي هنگفت و حقوق و پاداش سود
 5/3بـا   را 2009ماهه سوم سال  سه گزارش مالی، اکتبر 14در  1سمورگان چِبانک 

در  2گلـدمن سـاچ  بـیالن  . تشر کردمن) برابر سه ماه مشابه سال قبل 7(میلیارد دالر سود 
داد  مـی نشان  را )برابر سه ماهه مشابه سال قبل 8/3(میلیارد دالر سود  1/3همین فاصله 

بنگـاه همچنـان بـا     که این دو درحالی. آن کارگزاري معامالت اوراق مشتقه بود أکه منش
 ،عـوض در  ).57. ، ص1389زاده،  نقـی ( هاي عمومی سر پا نگه داشته شده بودنـد  پول

در همین مـدت در مقایسـه بـا سـه      جنرال الکتریکهاي اقتصاد واقعی چون   سود بنگاه
ـ   جنرال موتـورز . رو شد روبه يدرصد 44ماهه مشابه سال قبل با کاهشی  علـت  ه کـه ب

با زیانی بیش از یک  ،شد یاد می 3دولت موتورزنام ه هاي مالی دیگر از آن ب تزریق بسته
ی مدیر آن همچنان با جت خصوصی براي دریافت کمـک از  میلیارد دالر مواجه شد ول
 14ام نیز در همـین مـدت از    .بی.اي شرکت  سود. کرد آمد می و دولت به واشینگتن رفت

  ).57. ، ص1389زاده،  نقی( درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل تجاوز نکرد
خاصـی برخـوردار   ویژگـی   هـاي سـودده از   بحران مالی، بنگاه سالروزنخستین در 

هـا و   کـاهش هزینـه   ثانیـاً  ؛بودند هاي کارگزاري اوراق بهادار عمدتاً از بنگاه اوالًّ. بودند
. پذیر شده بود کارگران امکان بالطبع افزایش سود با توسل به برکناري میلیونی کارکنان و

بیکاري کار برکنار شدند و نرخ  نفر از 200000دوباره  ،2009که در اکتبر سال  طوري به
بـدین   4.درصـد گذشـت   17درصد و بـه تعبیـري    10سال از مرز  26در امریکا پس از 

هـاي خـود را در    میلیـون نفـر شـغل    5/7بالغ بر  2009اکتبر تا  2007از دسامبر ترتیب 
                                                             
1. Morgan Chess 
2. Goldman Sach 

3. Government Motors 
اند نرخ بیکاري در امریکا در  با در نظر گرفتن کسانی که از جستجوي کار ناامید و از پیگیري آن دست کشیده. 4

  .بر آورد شده است درصد 17تا حد  2009اوت سال 
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نرخ بیکاري در سومین سالروز بحران  ).16. ، ص1389زاده،  نقی( امریکا از دست دادند
. اسـت ) 2011اکتبـر  (درصـد   9مریکا همچنـان بـالغ بـر    ورشکستگی لیمن برادرز در ا
هزار نفر به شاغالن امریکایی افزوده  120اعالم کرد  2011وزارت کار امریکا در نوامبر 

 میلیـون نفـر بیکـار در ایـن کشـور رقـم چنـدانی نیسـت         14بیش از  شده که در مقابلِ
  ).2011مز، نیویورك تای(

ملی شدند ولی جالب توجه اسـت کـه    ،عمومیهاي  با پول 1فردي مکو   فانی می
این دو بنگاه که در واقع ملی شده  2009آوریل  3مورخ  ژورنال استریت والبه گزارش 
طرحی  ،کارشناسان شدند، تحت عنوان جلوگیري از فرار هاي عمومی اداره می و با پول

 در 2010ل نفر از کارمندان خود تـا سـا   7600میلیون دالر پاداش به  10براي پرداخت 
هزار دالر در نظر گرفتـه   500 و براي هریک از مدیران ارشد یک میلیون. دست داشتند

در شرایطی کـه نـرخ بیکـاري دورقمـی      ).221-222 .ص ص 1389زاده،  نقی( شده بود
بـیش از پـیش    ییهاي درآمدي و دارا شدت کاهش یافته، شکاف ها به شده، سطح درآمد

هاي عمومی  ، پرداخت پاداش با پولشده بودندخانمان  ها نفر بی گسترش یافته و میلیون
تجارت  خصوصی یا دولتی که اقتصاد امریکا و نظام مالی جهان را به خاطر يها  به بنگاه

گرفتـه بودنـد، نشـان بـارزي از راه و      »گروگان«ده و به قولی ریسک به لبه پرتگاه کشان
  .(The Huffington Post, 2009) داري مالی به سبک امریکاست یوه سرمایهرسم و ش

  ؟استریت  مسئول کیست، واشینگتن یا وال
ي اي اس یوو  گالوپمؤسسه سنجی که توسط  در نظر چـه  « پرسیده شد ،انجام شد تود

                                                             
1. Federal Home Loan Mortgage Corporation & Federal National Mortgage Association 

از خطاي دولـت امریکـا در سـال     جلوگیريرا به خاطر  هادو سازمان عظیم رهنی مسکن در امریکا که دولت آن
ز ا. سرعت ملی کرد به 2008پس از بحران سال ) عدم دخالت مستقیم دولت در بازار( 1990و ژاپن در دهه  1929

پالسون در کتـاب اخیـر    .تري مواجه شد هاي آنها با روند مشکل برآورد زیان ،سازمان طرفی با ملی کردن این دو
متوجـه  ] به منظور دریافت کمک[ کردن آنها بدین خاطر بوده که در زمان حضور در چین خود مدعی است ملی

 .کنند اند سهام این دو بنگاه را خریداري گرفتهها تصمیم  شود که روس می
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  ؟»اسـتریت  دانیـد، واشـینگتن یـا وال    را براي وضع بد اقتصاد امریکـا مقصـر مـی   کسی 
ولـی در   ،را مقصـر دانسـتند   اسـتریت  درصد وال 30ها دولت و  از امریکاییدرصد  64

 87و  اسـتریت  رفتـار وال  کننـدگان از  درصـد از شـرکت   78مده کـه  آسنجی  همین نظر
به نظر نویسنده  .(Money Morning, 2011) هاي دولت امریکا ناخرسندند درصد از سیاست

امریکا رابطه بزرگ هاي مالی  زیرا دولت امریکا با بنگاه پرسش بد طرح شده است ،مقاله
اقتصاد امریکا تـا امـروز را   بهبود نیافتن و  2008تنگاتنگی دارند و موجبات بحران سال 

معتقـد اسـت کـه آنهـا شـریک      نظران اقتصـادي،   صاحباز ، گیالنی شاه .اند فراهم کرده
را چـه کسـی   . کنند اقدام میردم امریکا نهاد برادرند و علیه منافع توده م این دو. اند فتنه

به کرسـی   را که پول به واشینگتن براي هموار کردن راه استریت م؟ والیباید مالمت کن
گیرد تا کمپین راه بیاندازد،  پول می استریت دهد و یا واشینگتن را که از وال نشستن می

 ؟»بدهـد پـس  را  اسـتریت  در مناصب خوب قرار بگیرد و سـپس بـدهی خـود بـه وال    
(Money Morning, 2011).  

  داري مالی و نماد شاخص سهام عصر سرمایه
سـنج اقتصـاد واقعـی محسـوب      دما ،اگر روزي شاخص سهام در اقتصاد مبتنی بر بازار

هاي مالی که  حجم نجومی از پول بسته. توان چنین باوري داشت شد اکنون دیگر نمی می
تنها موجب تـأمین   نهشده مالی و سرمایه  هاي روانه بازار ،سال پس از بحران ظرف یک

بلکه آمدي و آنگاه مصرف حداقلی توده عظیم نیروي کار نشده  هاي شغلی و در فرصت
مدت و معامالت سـوداگرانه شـده    هاي کوتاه چون گذشته صرف قمار پول، هدفبیشتر 
گـري  شود تا نطفه بحـران دی  سرعت وارد بازار و از آن خارج می بهاین نقدینگی  .است

اقتصاد کشورها شـده و مشـکالت عمیـق    حباب در سبب بروز  این بار در اروپا یا آسیا
  .مالی به وجود آورد
 هـزار میلیـارد   45بالغ بـر   2009بازار عمده جهان در اواخر اوت  52ارزش سهام 

درصد افزایش نشـان   50حدود  2009برآورد شده بود که نسبت به ماه فوریه سال  دالر
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ل  درصـد  6/79هند با  ).17 .، ص1389زاده،  نقی( داد می 3/76، برزیـل بـا   در مرتبـه او 
درصـد، منطقـه یـورو بـا      3/59با درصد، لندن  5/62کنگ با  مرتبه دوم، هنگ درصد در

هـاي بعـدي    بندي رده درصد در 6/26درصد و نیویورك با  3/47درصد، آلمان با  4/55
هاي اعتبـاري، رکـود و    یط بحران، مضیقهشرا دلیل عمده چنین افزایشی در .قرار داشتند
هاي مرکزي جهان و  متقابل را بیشتر باید در عرضه نجومی پول توسط بانک عدم اعتماد

هاي سوداگري،  هدف اکه بخش عمده آن بوجو کرد  جسترونق مجدد تجارت ریسک 
ان بـه عنـو   ـ  ویژه ین ژاپن و یا فرانک سویس روانه بازار طال، نفت، ارزهاي خارجی به

  ).17 .، ص1389زاده،  نقی( شود میو یا حتی قمار غالت  ـ پناهگاهی امن
از  پـیش اي  چنان عمقی برخوردار بـود کـه عـده    مالی از ـ  شوك بحران اقتصادي

 یاد کرده وـ با شک و تردید  ـ هرچند   از آن به عنوان شبح مارکس استریت اشغال وال
مـارکس دربـاره فروپاشـی نظـام      برانـداز  شـکن و بنیـان   فاجعه را همان بحران شـالوده 

را بـه میـان    2009داري پنداشته و گسترش نفـوذ احـزاب کمونیسـت در سـال      سرمایه
) ژاپـن ( یومی یـوري پرتعداد سرمقاله روزنامه  در (Yomiuri Shimbun, 2009). کشیدند می

افـزایش بیکـاري   دلیـل  کشـور بـه    هاي اخیر حزب کمونیست ایـن  در ماه«آمده بود که 
تنهـا دفتـر   . خود جلب کرده اسـت ه هاي متعددي از طبقات اجتماعی را ب جوانان گروه

در سـال  را نفر  1000) یکی از مناطق مرکزي توکیو( شیبویاحزب کمونیست در منطقه 
 ،به گزارش دفتر مرکزي حزب. است 2007برابر سال  11که این رقم  کردجذب  2008

انـد   حزب پیوسته د در سراسر ژاپن به اینعضو جدی 14000از  بیش 2008در آخر سال 
که  دارند، درحالی سال 29تا  18در ماه است و غالب آنها سنی بین  هزار نفر که بیش از

ــم   ــن رقـ ــال ایـ ــو د 500از  2007در سـ ــاوز  رعضـ ــاه تجـ ــر مـ ــی هـ ــرد نمـ  »کـ
.(Yomiuri Shimbun, 2009)  

هـاي کـارگزار     ماهه سوم بنگـاه  بیالن سه ةگروهی نیز چون نگارنده پس از مشاهد
 اي، رسیدند که پس از وقوع چنین فاجعه مالینتیجه به این  2009اوراق بهادار در سال 

  .اشغال شود 2011سپتامبر  17هنوز درسی از بحران نگرفته تا آنکه در  استریت وال
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  اجتماعی ـهاي اقتصادي  اعتراضات جهانی و گسترش شکاف؛ سال 2011سال 
سـاله   اعالم کرد برنامه امـداد سـه   2011ماه ژوئن سال  21امریکا در تاریخ  فدرال رزرو

ی یهاي امریکـا  بانک در آخر همان ماه به پایان خواهد رسید و آرزو کرد خانوار و بنگاه
ساله امـداد   ولی برنامه سه. هزینه کننداز گذشته فدرال رزرو کمتر  بیش از پیش خرج و

 .بینانــه فــدرال رزرو عقــب مانــده اســت ت خــوشهــا و نظــرا دولــت امریکــا از قــول

(New York Times, 2011).  
هـاي خوشـی    بینـی  پیش 2011اقتصاددانانی که عموماً براي اقتصاد امریکا در سال 

هاي شیرین خود را به زلزله و تسونامی ژاپن و یا سـیل   کردند، عقب ماندن از وعده می
کنند که اثرات این حادثه مهیب بر زنجیره تولید اتومبیل  آنان ادعا می .تایلند نسبت دادند

  .(New York Times, 2011) و قطعات در امریکا را کم تخمین زده بودند
 2011اکتبر  28ه کنگره امریکا در ج، اداره بود2007-2008 سه سال پس از بحران

درصد  یکآمار آمده که درآمد  این در. را منتشر کرد آمار مربوط به درآمد ملی و خانوار
کـه   درصد افزایش یافته درحالی 275سال گذشته بیش از  28ثروتمندان امریکا در طول 

درصد زیاد شده که نشـان از   18ین در همین فاصله تنها یهاي پا درصد دهک 20درآمد 
خبرگزاري کیودو ژاپن، ( این کشور دارد دارایی درـ   هاي درآمدي شدت گرفتن شکاف

شهروندان بین  )يها پس از کسر مالیات(در همین گزارش که به بررسی درآمد  ).2011
درصد در همین فاصله به طور  99اختصاص دارد، آمده که طبقه  1979-2007هاي  سال

 یـک  ۀطبقـ  آمد چهارم افزایش در مند شده که یک درصد بهره 63متوسط تنها از افزایش 
درصـد   یـک درآمد بـاالي طبقـه    ،گزارشجالب توجه است که در همین . درصد است

خریـد و  (سود حاصل از تجارت ریسـک   هاي ملکی و ناشی از اجاره حاصل از دارایی
خبرگـزاري کیـودو ژاپـن،    ( قلمداد شده است) فروش اوراق سهام، اوراق مشتقه وغیره

2011.(  
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معتقـد اسـت    1مـودیز ستناد گزارش تحلیلی به ا رابرت ریچوزیر کار سابق امریکا 
کنندگان امریکایی را  درصد قدرت مصرف 37 ،هاي با درآمد باال درصد امریکایی 5اینکه «

 .دهند تعجبی ندارد، زیرا جامعه ما بیش از پیش غیرعادالنه و نابرابر شده است تشکیل می
دیگر طبقه متوسط جز  ،شود قدر ثروت در دست گروهی حداقلی متمرکز می آنزمانی که 

  .(New York Times, 2011) نداردقدرتی براي خرید توسل به استقراض براي مصرف 
حـاکی  ) OECD(توسعه  هاي اقتصادي و سازمان همکاري 2011 دسامبر 5گزارش 

کشـورهاي   اقتصادي بین فقیرترین و ثروتمندترین افراد در يها از آن است که نابرابري
که  طوري به؛ سال گذشته افزایش یافته است 30ا و اسرائیل ظرف ویژه در امریک عضو به

اسـت،   آنتـر   درصـد فقیـر   10برابـر   9 ،جامعـه  ثروتمنـدتر درصـد   10میانگین درآمد 
در ایـن گـزارش همچنـین    . کرد برابر تجاوز نمی 7از  1970که این رقم در دهه  درحالی

شـهرت داشـتند نظیـر آلمـان،     که به برابري نسبی  ییشکاف حتی در کشورها«آمده که 
سـال   به یک در 6 به، 1980به یک در سال  5سوئد و دانمارك گسترش پیدا کرده و از 

بـه   10این شکاف در کشورهایی چون ایتالیا، ژاپن و بریتانیـا  . افزایش یافته است 2010
  2.»به یک است 14در امریکا و اسرائیل  یک و

ها  استقراض میلیارد. از همین روست استریت وال اشغالگري درصد 99فریاد طبقه 
بخش خصوصی کـه تـاوان   بزرگ هاي آزمند و   دالر ازسیستم بانکی براي امداد به بنگاه

اي اسـت کـه    منصـفانه  معادلـه غیـر   ،شود بازار پرداخت می آن از جیب مردمان کوچه و
را نشـانه  داري مـالی جهـان    کرامت نیروي کار را به بازي گرفتـه و آنهـا قلـب سـرمایه    

رونالد ریگان، شوروي سابق از  رت تاچر واده سال پس از روي کار آمدن مارگ .اند رفته
اي از محققـان از   پاشیدن سوسیالیسم تا آنجا پیش رفت که عده شور فرو. هم فروپاشید
داري بـر سوسیالیسـم را جشـن     یاد کردند و پیروزي سـرمایه  »پایان تاریخ«آن به عنوان 

                                                             
1. Moody’s Analytics 
2. Society: Governments Must Tackle Record Gap between Rich and Poor Says OECD, http: 

//www.oecd.org/document/ 
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دو دهه پس از آن واقعه، پایان خوش روزهاي رقص و پایکوبی تجـارت  اکنون  .گرفتند
. ته به سـر آمـده اسـت   خداري مالی افسارگسی نمایی غولی به نام سرمایه ریسک و قدرت

بـدون نظـارت کـه قمـار را      گرایی اقتصـاد آزاد  این نظام افسارگسیخته تحت لواي بنیاد
 هـاي  زا از طریـق نوسـان   ي بحـران هـا  اي جز توسل مدام به شوك چاره ،اجتماعی کرده

  .هاي میلیونی در سراسر جهان ندارد هاي مالی و بیکاري شدید ارزش دارایی
ها به هزینه مـردم فرودسـت و    مداخله دولت عموماً ییها راه مقابله با چنین بحران

هـاي کـالن حاضـر بـه      بخش خصوصی در شرایط کسب سود. هاي مرکزي است بانک
آنهـا را بـه مشـارکت در زیـان      ،ار نیست، ولی در شرایط زیـان تقسیم سود با نیروي ک

  .معادله نابرابري که برخالف اخالق و کرامت نیروي کار است. کند میتشویق 

  گسترش فساد داري مالی نوین، اجتماعی کردن قمار و سرمایه
بدین معنی که برنده . است 1مجموع صفربا نوعی بازي  ،ها در اصطالح نظریه بازي قمار

  .شود و گاه نابودي طرف دیگر منجر می ختدن یکی از طرفین به باش
ناپـذیر بـراي    ي سیرياشتهامبتنی بر کار و ها به درآمدهاي غیرِ تمایل بعضی انسان
نهایـت چنـین   . کشـاند  گونـه قمارهـا مـی    را به سوي اینآنها  ،کسب سود بیش از پیش

قمـاري کـه گـاه    . ي مشاهده کـرد باز توان در بازارهاي مالی جدید و سفته رفتاري را می
 .کشـاند  که کشوري چون ایسلند را به ورطـه ورشکسـتگی مـی   ، بلتنها خانوار و بنگاه نه

هاي پس از سقوط ناگهانی قیمت سهام، ارز و اوراق مشتقه، حضور شـیادانی   خودکشی
رئیس سابق کمیته معـامالت اوراق   2برنارد مادوفم و کارکشته در بازار مالی، چون عال

 50نفره در تاریخ امریکا به مبلـغ   برداري تک ترین کاله بهادار نیویورك که متهم به بزرگ
 هـاي  آشکاري فسـاد مـالی در شـرکت    .)130 .ص ،1389زاده،  نقی( 3استمیلیارد دالر 

                                                             
1. Zero Sum Game 

2. Bernard Madoff 
نظارت بـه  ظرف بیش از سی سال تصدي پست  ،هدف کمک به مؤسسات خیریه اب وي متهم است که ظاهراً. 3

   ßگـذاري در   بنگـاه وي ششـمین بنگـاه سـرمایه     .آوري منابع کرده اسـت  بازار اوراق بهاردار، مبادرت به جمع
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 ؛زه درآوردداري مالی امریکا را بـه لـر   که نظام سرمایه 2و امرون 1د کاملور چونبزرگی 
 ةبه مـدیریت دو اقتصـاددان دارنـد    1998در سال ) LTCM( »صندوق هج«ورشکستگی 

 شود نام برده می در بازار روسیه که از آن به عنوان سقوط روسیه 1997جایزه نوبل سال 
بخواهد بـا   بانک و کارگزار عمده اوراق بهادار 14امریکا از  »فدرال رزرو«باعث شد  و

در  »حباب دات کـام «فروپاشی  ؛دالر هزینه تسویه را به عهده بگیرندمیلیارد  6/3عرضه 
هـاي   کنندگان وام خانمانی دریافت بی ؛شدت بحرانی کرد که بازار سهام را به 2000سال 
بیکـاري میلیـونی نیـروي کـار و یـا       ؛2007در بحران مالی سـال   »ساب پرایم« ةفریبند

کـردن   شواهد و ضـایعات اجتمـاعی   از داري جهان، حضور شیادان مالی در قلب سرمایه
  .(Johnson, 2007) در بخش مالی است قمار

  »رفته جهان دست دهه از«بحران اروپا و احتمال 
و تزلزل در ثبات سیستم  گریزي عمومی مرحله ریسک ، جهان وارد2008پس از بحران 

. ها شد هاي مالی و دولت نسبت به مؤسسه) خانوار و بنگاه(اعتمادي عمومی  بانکی و بی
سرعت به اقتصاد واقعی در امریکا و دیگر نقاط جهان از جمله اروپـا سـرایت    بحران به

، درآمـد ملـی و سـطح    شـغلی هاي  گذاري، فرصت تجارت، تولید، مصرف، سرمایه. کرد
  .گرفت جا تحت تأثیر قرار ر همهزندگی د

بـا  شواهد و مشکالت عدیده و رو به افزایش اتحادیه اروپا، حاکی از آن است که 
بازنگشـته کـه بـا     عـادي تنها به وضـع   سه سال از بحران، هنوز اقتصاد جهان نهگذشت 

المللی پول که رشد اقتصاد اتحادیه اروپـا در   صندوق بین .روست اي روبه معضالت تازه
 5/0آن را به  2011ل نوامبر یدر اوا ،بینی کرده بود درصد پیش 8/1را بالغ بر  2012ل سا

لذا راهی طوالنی در امریکا و اروپا و بقیه نقاط جهان در پیش است  ؛درصد کاهش داد

                                                                                                                                               
  . شد که از آن به عنوان بازار سوم یاد می آنجا رفت تا وال استریت به شمار می

1. World Com 

2. Emron 
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 .یاد خواهد شـد  »رفته جهان دست دهه از«در تاریخ از آن به عنوان  ،که در صورت ادامه
و سران آن دست را خریداري کرده بانک مرکزي اروپا اوراق قرضه کشورهاي مقروض 

 ،چون چین و ژاپـن  یکوش ولی تولیدي و سخت هاي برخالف قاعده به سوي نظام نیاز
هایی که بدان  ننیست که بحران فعلی اتحادیه اروپا از طریق مسکّ يتردید .اند دراز کرده

اي  وصل خواهد شد ظرف دو تا سه سال آینده تا اندازههایی که بدان  متزریق شده و سرُ
بهبود خواهد یافت؛ ضمن اینکه نرخ بیکاري دو رقمی در امریکا و اروپا بـاقی خواهـد   

تردیـدي  . رو به افزایش خواهد گذاشت استریت ر بیکاران و اشغالگران والکماند و لش
تـري چـون    لب غول عظیماق هاي مالی در آینده خود را در بسته ةشد نیست که غول رها

 هـم  در این حالت بـاز . ها نمایان خواهد کرد تورم و یا حباب در نوع دیگري از دارایی
کسـی قـادر بـه     این طبقه فرودست است که به مهمیز گرفته خواهـد شـد، زیـرا فعـالً    

  .داري مالی به درون شیشه نیست شده سرمایه بازگردانیدن غول رها
هـاي کـالن در    ایجـاد زیـان   ،اشاره شدپیشتر طور که  چنین مکانیسمی همان ۀنتیج

ساختاري که منجر به  ؛اقتصاد واقعی از یک سو و تراکم ثروت در اقتصاد مجازي است
سرچشـمه   .سراسـر جهـان شـده اسـت     ی دریمدي و داراآهاي بیش از پیش در شکاف

ابداع واحـد   شیوهل داخلی، تنها ی، عالوه بر مسائیبحران یونان و دیگر کشورهاي اروپا
منطقه یورو و یا شیوه مدیریت  يپولی یورو، تنوع شیوه تفکرات اقتصادي در بین اعضا

امریکاست که  2007بحران مالی سال  ۀگذشت بلکه تداوم همان مسیر ،اقتصاد ملی نیست
زیـرا شـیوه مـدیریت نظـام مـالی، درمانـدگی در        ،درستی از آن درس نگرفـت  هاروپا ب

، رواج تجـارت ریسـک و شـیوه مـدیریت     )کشـور  ، یانگاه، بخانوار(ها  رداخت بدهیپ
 ،براي مثال .سطح جهان ادامه دارد المللی همچنان به شیوه ماقبل بحران در هاي بین نهاد

روند استقراض یونان از  ،رهن و اوراق مشتقه دنبال کاهش نرخ بهره و گسترش بازاره ب
سـرعت رو بـه افـزایش     ق یونان به واحد پولی یـورو بـه  بانکی پس از الحا هاي همؤسس

  .(Financial Times, 2011) گذاشت
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بینی تأثیر کامل بحـران امریکـا بـر اقتصـاد      گذاران اروپا ابتدا موفق به پیش سیاست
هاي اولیه در آغاز  ارزیابی. اي از امریکا تلقی کردند بافته جدا ۀاروپا نشدند و خود را تافت

کرد اقتصاد اروپا از بدترین وضعیت ممکن گریختـه، ولـی در سـال     میادعا  2008سال 
بینی شده که  هاي عمومی نیز پیش از نظر بدهی. درصد مواجه شد 4با رشد منفی  2009

، به طور متوسط به 2007در سال  تولید ناخالص داخلیدرصد  5/66به طور متوسط از 
  .برسد 2011درصد در پایان سال  90بیش از 

ی نیسـت بلکـه هسـته    یتنها ها و رکود این یا آن کشور به بحث بر سر بدهیاکنون 
کـرد   کـار  ةشـدن اقتصـاد و شـیو    اصلی بعضی نظریات و مدیریت اقتصاد ملـی، جهـانی  

  .ویژه در حوزه مالی مورد چالش جدي قرار گرفته است المللی به هاي بین نهاد

 گیري نتیجه
بینی نرخ بهره و  که زمانی سلطان پیش استریت بنام والنگاران  روزنامهاز  1فمناهنري ک

ها  هاي مالی توسط بنگاه گوید ریشه فساد می ،آمد شمار میه ب 1970ارزش سهام در دهه 
روزنامه (د وجو کر ها جست را باید در جایی به جز دستکاري در دفاتر حسابداري بنگاه

خصوصـی  (ها  مدیریت بنگاه تأکید بر اخالق در ،منظور وي ).2006 ،ژاپن نیهون کیزاي
  .است) و دولتی

در  ،شود داري صنعتی ژاپن یاد می که از وي به عنوان پدر سرمایه 2یچیشیبو ساوا ی
اگـر پرسـش شـود کـه منبـع ثـروت       : نویسـد  می گفتاري از کنفوسیوس و چرتکهکتاب 

اگـر ثـروت   . خواهی، مساوات و اصول اخالقی نهفته اسـت  کجاست باید گفت در نیک
. ، ص1389زاده،  نقـی ( پـذیر نیسـت   بر انصاف و عدالت نباشد، تـداوم آن امکـان   مبتنی
رئیس سابق بانک ژاپـن معتقـد اسـت واژه کلیـدي نظـام       3فوکویی توشی هیکو ).315

                                                             
1. Henry Kafman 
2. Shibusawa Iichi 
3. Toshihiko Fukui 



 29     واشینگتنالمللی پول و اجماع  ، صندوق بیناستریت  وال کمپلکس

 .شـود  داري در سه کلمه چالش، نظـم و اخـالق خالصـه مـی     اقتصادي به شیوه سرمایه
 اسـتریت  رزرو تحـت تـأثیر وال   اي از کارشناسان معتقدند رؤسـاي فـدرال   اگرچه عده

-2006(رئـیس سـابق فـدرال رزرو    ( 1آلن گرین اسپن .(Kazuyuki, 2008, p. 105) هستند
شـود   داري مـی  فرهنگی که موجب فروپاشی سـرمایه ـ مبانی اجتماعی  : گوید می) 1987

از اگرچـه او   .(Kazuyuki, 2008, p. 309) !تواند به فروپاشی کل نظام اجتماعی بیانجامد می
ـ کـار اوا  محافظـه  نـو معمـاران   از نجمهوري رونالد ریگـا  دوران ریاست  1980ل دهـه  ی
ریاست فدرال رزرو را به عهـده   )2006-1987( سال 19به مدت اما شود،  محسوب می

از  ،هاي مـالی  اعتقاد به آزادي کامل نهاد ین نگاه داشتن نرخ بهره ویداشت و به خاطر پا
نظارت و بحـران تـاریخی امریکـا بـه شـمار       بی گسترش معامالت مالیِ ةمسئوالن عمد

  .یدآ می
آن، بحـران   ها و اغتشاشات اجتمـاعی ناشـی از   هاي ریاضتی دولت برنامه سیاست

هـا، رکـود و    ، حجم نجومی بـدهی بریتانیاال و حتی فرانسه و غیونان، ایتالیا، اسپانیا، پرت
 اسـپانیا  ،)سـاله   24-16(درصـد   45ا و یـا  امریکـ ) 2011اکتبـر  (درصـد   9نرخ بیکاري 

ضعف و ناتوانی مـدیریت اقتصـاد جهـان بـه رهبـري غـول        )2011روزنامه ماینیچی، (
  .شکار کرده استآداري مالی و اجتماعی کردن قمار را  سرمایه

حفـظ کرامـت انسـانی در    . شـود  ترین دارایی انسان محسوب می نیروي کار بزرگ
غـول  . با تمام وجوه مـادي، فرهنگـی و ارزشـی آن اسـت     آن جانبه حقوق رعایت همه

اکنون این بیکـاران   .این کرامت را به بازي گرفته است ،مالی ۀگسیخت داري افسار سرمایه
هـا   شهر جهان هستند که پس از سـال  951کشور و  82خانمان در  بی صبور، درمانده و

هاي   پول از جیبشان به بنگاهها دالر  تزریق میلیارد و تحمل شرایط سخت بحران و انتظار
صنعتی ـ مالی عظیم بخش خصوصی و دولتی که حقوق مدیرانشان میلیون دالري است  

کننـد،   آمـد مـی   و هاي عمومی رفـت  هاي خصوصی ولی با پول شان با جتهای و خانواده

                                                             
1. Alan Greenspan 
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لنـدن، فرانکفـورت،    در داري مالی جهان قلب سرمایهاستریت را در  لشکر اشغالگر وال
از تـوان   مـی  ).2011روزنامه آساهی، ( دهند تشکیل میمادرید  م، پاریس، آتن وبرلین، ر
اقتصادي در سراسر جهـان یـاد   ـ به عنوان جهادي اجتماعی  استریت  والاشغال جنبش 

طلبانـه بـه دیسـیپلین     هاي مسـاوات  ویژه از دیدگاه ارزش تا بازگشت اخالق، به کهکرد 
  .ادامه خواهد داشت ،)اقتصاد واقعی و مجازي( اقتصاد

داري مـالی بـه شـیوه امریکـایی، مـردم را بیکـار و        در شرایطی که شـعار سـرمایه  
بـه نهضـتی    استریت زاد باشد، اشغال والآگسیخته مالی  تا نظام افسارکند  میخانمان  بی

  .به او بازگردد گستر تبدیل خواهد شد تا کرامت جامع انسان جهان
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