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   بدون قدرت جامعهي مالي دولت جهان
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د و اکنـون    يـ ه را درهـم کوب    يرا ترک ين و اخ  ي الت يکايه و سپس آمر   يا برخاست، نخست روس   ي آس يها  ن بورس ي که از زلزله سنگ    يموج   
ل يار گسـترده تبـد    ي بسـ  ي و اجتماع  ي ماه به بحران اقتصاد    ۱۳ ظرف   لند براه افتاده بود،   ي که در تا   يبحران مال . کند  يد م يه جهان را تهد   يبق

 از ۱۹۹۸ ي آن برايها ينيب شي را که پين بحران رشد جهان   يا. ر آماج خود قرار داده است     ي نواستقالل را ز   ي کشورها يبا تمام يشد و تقر  
  .ر قرار داده استيافته بود بشدت تحت تأثيل يتقل% ۲به % ۴

 ينظمـ   يار کوتـاه بورطـه بـ      يتوانـد در مـدت بسـ        ي م ، نظارت يها   حد و مرز اهرم     بدون ، شده ي جهان يکه بازار مال  دهد    ي   تجربه نشان م  
 آن  ي که محرک اصل   يدار  هيد سرما ي شدن جد  يجهان. اره سوق داده شود   يم سراسر س  ير مستق يت و بطور غ   ي از بشر  يمي ن يات اقتصاد يح

 ين جهـان  يـ ا.  اسـت  ي عمـوم  ينـان ياطم  ي وضع بـ   به مردم جهان    سرگرم دچار ساختن  اره است   ياس س ي در مق  يه مال ي سرما يحداکثر بازده 
 يت اسـتقالل ملـ  يـ زند و باعث تنزل اهم ي و ضامن مشترک دور مي دمکراسي مناسب اجرا يها   بعنوان مکان  اها ر   ها و دولت    شدن، ملت 

  .گردد يآنها م
 اعتبـار و    يان سـازمانده  يـ شـان را وام دهنـد و پا         ي ارز يهـا   رهيهد مازاد ذخ  د  يها امکان م    يتيان نظارت بر مبادله ارزها که به چند مل        يپا   
رمعقوالنه شدت داده ي را بطور غي شدن ماليها شده و جهان هيان سرما يش از اندازه جر   ي سود موجب رشد ب    يها  ت حجم پول با نرخ    يهدا
  .است
 سـال  ۱۵ ي توسـعه هماهنـگ هسـتند، طـ    ي بـرا ي ماليها ع منبعي توزين ابزار براي که بر حسب آن بازارها در درازمدت بهتر       يا  شهي   اند

شه را به توپ بسته ين اندي آشکارا ا  - شدن ين نمودار بحران جهان   ي نخست � ي کنون يبحران مال . ل کرده است  يچون و چرا تحم     يخود را ب  
انـد، رد شـده       ليـ  دولـت قا   ي بـرا  يديد که نقش کل   يست جد ي و مارکس  ينزيش از هر وقت از جانب اقتصاددانان ک       ي ب يبراليجزم ل . است
  .است

کـر  يپ   غـول  يهـا    و مؤسسـه   ي مـال  ين نقش توسـط بازارهـا     ي ا يفايجه ا ينت. ک قدرت بدون جامعه است    ي ين دولت جهان  يقت ا ي   در حق 
  .شوند يل مي بدون قدرت تبديها  واقعا موجود به جامعهيها ن است که جامعهينده آن اينما
 ي پارلمـان  ي خـارج از نظـارت دمکراسـ       يبعنوان وارث گات به سازمان فرامل      ) OMC( تجارت   يهان سازمان ج  ۱۹۹۵ب از   ين ترت ي   بد
ا يـ سـت   يط ز ينه حقوق کار، محـ    ي در زم  ي قانونگذار يها  تواند اعالم دارد که مثال قوه       يت م ين سازمان در مقام شکا    يا. ل شده است  يتبد

  .ها را درخواست کنند مين تصمي اساس لغو انياند و بر ا  تجارت رفتار کردهيآزاد» خالف «يبهداشت جهان
رامون موافقت چندجانبه درباره ي پيدور از افکار عموم  (OECD) اروپا   ي و توسعه اقتصاد   ي سازمان همکار  ۱۹۹۵گر، از   ي د ي   از سو 
 يار شـوم ي بسـ يها جهيگذاران است که نت هيارها به سرما ين مذاکره دادن همه اخت    يهدف از ا  . ه مذاکره پرداخت   ب (AMI) يگذار  هيسرما
 يها   از انجمن  ياديج قاطع شمار ز   ياما بموهبت بس  .  به امضاء برسد   ۱۹۹۸در اکتبر   ن موافقتنامه   يقرار بود ا  .  شهروندان خواهد داشت   يبرا
  . موقت بخاک سپرده شده استن طرح تبهکارانه دستکم بطوري اي غربي و اروپاي شماليکاي مخصوصا در آمريمدن

 بـه   يد مسـئله خلـع سـالح قـدرت مـال          يـ ل نشـود، با   يان قانونگذارند، تبـد   ي که در آن تنها شکارچ     ينده به جنگل  يقرن آ م  ي   اگر در صدد  
 يزا گردد، بهتـر از توسـعه بـرون    ياس منطقه برقرار م  يزا که در مق     ا توسعه درون  ين صورت آ  يدر ا . ل گردد ي تبد يار مهم مدن  يراهکار بس 

د يـ ن پرسـش از نظـر دولـت جد        يـ سـت؟ ا  يدهد ن   يگران قرار م  ي د يها  ميار تصم يا کامال تحت اخت   افته خود ر  يد تنوع ن  ي که با تول   يکشور



 ٢

اســت ي تجــارت سي اروپــا و ســازمان جهــاني و توســعه اقتصــادي، ســازمان همکــاري پــول، بانــک جهــانيالمللــ ني صــندوق بــيفراملــ
 بـه   يسـتم مـال   ي س ياديـ  بن يل آزادساز ي بدل ي شرق يايس در آ  ي کنون يم که بحران مال   يدان  ينهمه م يبا ا . ف شده است  يتوص» گرانه  تيحما«

ر ي ز ي و اندونز  يلند، کره جنوب  ي مخصوصا اکنون سه کشور تا     .ش بوده است  يها پ    پول از مدت   يالملل  ني و صندوق ب   يق بانک جهان  يتشو
 ياگـر آزادسـاز   « کـه     اعتـراف کـرده اسـت      ي بانک جهـان   يس گروه اقتصاد  ييتز ر يژوزف اشتگل . اند   قرار گرفته  يت بانک جهان  يموميق

 يهـا   ارد دالر از رفت و برگشت     يلي م ۱۸۰۰با  يروزانه تقر ) ۱. (»آمد  ي نداشت، بحران بوجود نم    ن کشورها وجود  يه در ا  ي سرما يها  تيفعال
 يکـ ي ي ارز يها   مبادله يثبات  ين ب يا. ديآ  ي ارزش ارزهاست، بدست م    يرهايي بنابر تغ  ي که بورس باز   ي ارز يها   مبادله يمتعدد در بازارها  

هـا را مهـار     مؤسسـه يهـا  يگذار هيها و سرما ن امر مصرف خانوادهي ا.است) خارج از تورم (ي بهره واقعيها  تنوع نرخي اصليها از علت 
 را مطالبه يادتريش زيش از پي بي سودها دارد که از مؤسسه ي کمک را واميها  و صندوقدهد يش مي دولت را افزا يها  يکند، کسر   يم

وآن يشـل کـاتر  يژان م. انـدازد  ي را بخطـر مـ  يالمللـ  ني بي ماليتمام بناآورد که  ي را بحرکت درميا يب دستگاه جهنميتن تريکنند و بد 
 بـا نـرخ   يکه اقتصاد جهان يدر حال : شود  يک معادله ناممکن خالصه م    يور است، در       که جهان در آن غوطه     يبحران مال «: دهد  يح م يتوض
% ۲۵تا  ۲۰ يها توان بازگشت نرخ ياست، نم% ۲ش از يبزحمت ب) خارج از تورم( درازمدت يواقع بهره يها کند و نرخ يرشد م% ۴ تا ۳

  ».انتظار داشترا  يگذار هيدر سال به سرما
آنچـه مـا از     «: شـود   يادآور مـ  ين باره   ياو در ا  . ت از آن هراس دارد، عبارت از واگشت است        ي   آنچه اکنون اقتصاددان جان کنت گالبر     

ثـروت    ا کم ير  ي که ناگهان فق   يهمه کسان :  دارد آتی يها  جهي ارزش در بورس نت    يها   نرخ ين است که فروپاش   يم ا يا   آموخته ۱۹۲۹بحران  
.  اسـت يک اخطـار جـد  ين واقعا يا. »کنند ي خود را محدود ميها يگذار هيها سرما  و مؤسسهدهند يشان را کاهش م  يدهاياند، خر   شده
سان هفت دولت و حکومت يينرو، رياز. ابدي يش ميکرد، افزا يز جلوه مين کفرآم يش از ا  يشتر که پ  يم ب ي تنظ يها برا   ن پس، فراخوان  ياز ا 

ف يـ دوارند آن را اصـالح کننـد، و دربـاره تعر          ي پول که ام   يالملل  ني صندوق ب  يارهايت اخت ي بنفع تقو  ي بتازگ ي مال های  ن قدرت يبزرگتر
 چـون  ار متعصبي بس ي اقتصاد يها  ده شده است که روزنامه    ير د ي اخ يها   در هفته  يحت. اند   اظهار نظر کرده   ي مال د نظارت ي جد يها  قاعده

هـا و در       حالـت  يتوانـد در برخـ      يه، مـ  ي سـرما  يهـا   نظارت بر گـردش   «دارند که     يت جورنال آشکارا اعالم م    يمز و وال استر   يننشان تا يفا
  .»د کم ضرر باشيها حل  از راهيکي ينيط معيشرا
ک ياکنون  «کند    يد م يي پل کروکمان تأ   ييکايهمانطور که اقتصاددان آمر   . ابدي ي م ي فزون ير در فکر مسلط اقتصاد    ي چشمگ ير کل يي   تغ

 کوتاه مدت يها هي کامل سرماين آزادياند که تأم دهين عقيرا آنان بر ايز. ن بوجود آمده است   يب   در اقتصاددانان روشن   يادي بن يدگرگون
ن مـورد  يدر ا» نه تجارت و توسعه   يکنفرانس ملل متحد در زم    «ر کل   ياما روبنس روکوپرو دب   . » با آتش است   ي نوظهور باز  يادر اقتصاده 

چـون  . مي دست به اقدام زنيستمين سي اصالح چنيم برايم که بتوانيا دهي رسيا  به نقطه ايپرسم آ   يمن از خود م   «: ديگو  ياو م . د دارد يترد
 ينـرو، اقتصـادها   ياز. ر اسـت  يپذ امکان يار جد يا بحران بس  يان جنگ   يت پا ي مانند وضع  ييها  تيها تنها در وضع    ها در عمل و اصالح      توجه
 را ييهـا  بنـد، اقـدام   مي نـ يها ن اقداميان ايم. »اند گردد، برخورد نکرده يبند م مي نيها کا و اروپا تا کنون به آنچه که باعث دوام اقدام يآمر

 يثبـات  يهـا مربـوط بـه نظـارت بـر بـ       ن اقـدام يـ ا. ديب رسـ ي بـه تصـو  ي پس از بازگشت دمکراسيلير ش د۱۹۹۱کنند که در سال       يذکر م 
ک سـال بـدون     يـ ه وارد شده بعنوان سپرده بمـدت        يمبلغ کل سرما  % ۳۰کسو،  ين اساس از    يبر ا : ه در کوتاه مدت است    ي سرما يها  انيجر
 يک سـال در کشـور بـاق       يـ م مدت   ير مستق يم و غ  ي مستق يها  يگذار هيگر، همه سرما  ي د ي سپرده شده و از سو     يچ بهره به بانک مرکز    يه

 ين مصون بماند و در دهه جـار       يا آرژانت يل، ونزوئال   ير برز ي امکان داد از شوک دامنگ     يلي به ش  ،گذاران  هي سرما يد و بند برا   ين ق يا. بماند
  .برخوردار گردد يد ناخالص داخليتول% ۹/۷ک رشد متوسط ياز 



 ٣

 را ييهـا  انيـ د زينرو، باياز. طلبد ياره مياس سي را در مقياديار بني بسيها ت موجود چنان است که اقداميت وضعي   البته، بدون شک اهم  
 حذف  يکي. توان اقدام کرد    ين خصوص از سه راه م     ي در ا  .شود، محدود کرد    يجاد م يه ا ي سرما يها   گردش يرعقالنيکه بر اثر کثرت غ    

  .ي ماليها  معاملهيبند اتيه و مالي سرمايات بر درآمدهايش ماليت و سوم افزاايش مالي افزايگري، د»ياتي ماليها بهشت«
 يهـا    پـول  يها کانون فسادها، شستشو     ن منطقه يا.  است ي در آنها جار   ي بانک يها  يپوش   هستند که پرده   ييها  منطقه» ياتي مال يها  بهشت«   

ها  ارد دالر بسود قدرتيليب، صدها مين ترتيبد. ره هستندي و غي پنهانيها ي، داللياتي، فرار ماليياي مافيها تي فعالدر،مخحاصله از مواد 
نـرو،  يدارنـد و از » ياتي ماليها بهشت« در  ييها  اره، شعبه ي بزرگ س  يها  را همه بانک  ي ز .کنند  يات فرار م  ي از چنگ مال   ي مال يها  و مؤسسه 
کنند، بـه     ير م يها شعبه دا    ن مکان ي در ا  ي عموم يها  که با امکان   ييها  ت بانک يد از راه منع فعال    يچرا نبا . کنند  يافت م ي در ي کالن يسودها
   آنها پرداخت؟يم ماليتحر
 کار  ي بر درآمدها   اتيد با همان نرخ مال    يقا با ين درآمدها دق  يا. ک بدل شده است   ياز دمکرات ي به حداقل ن   ي مال ي درآمدها يات بند ي   مال
  .د وجود نداريتين وضعيچ جا چنيدر ه . شونديبند اتيمال

 از  يکـ ي.  دارد ياديـ ت ز يـ  بازدارنـده اهم   ي سـازوکارها  ينـرو، برقـرار   ياز. کند  يد م ي را تهد  يها دمکراس   هي کامل گردش سرما   ي   آزاد
زه نوبل ي جا۱۹۸۱هاد کرد و در سال نشي پ ۱۹۷۲ن در سال    يمز توب ي ج ،ين جان کند  يشياست که مشاور پ   » نيات توب يمال«ن آنها   يتر  شناخته

دن آنهـا و  ي ثبـات بخشـ  ي بـرا ي ارز يها در بازارها    ز همه معامله  يار ناچ ي بس يبند  اتي مسئله عبارت از مال    .افت نمود يا در در رشته اقتصاد ر   
 ۱۸۰بـا   ين تقر يات تـوب  يـ هـا از راه مال      ات بـر معاملـه    يکدهم درصد مال  ي در واقع با نرخ      . است يالملل  ني جامعه ب  يفراهم کردن درآمدها برا   

 سـال  ۵ يالعـاده در جهـان طـ    کن کردن فقر فـوق  شهي ريانه الزم برايش از مبلغ سالين مبلغ دوبار بيا. ديآ ي مارد دالر در سال بدست    يليم
  .است

 يس شده، بمثابه گـروه فشـار مـدن        يتأس که تازه    (Attac) بمنظور کمک به شهروندان      ي مال يها   معامله يبند   نرخ يت برا ي   انجمن فعال 
  .دهد ي سوق مين سپرده جهاني مؤثر اي را به برقرارکند و آنها يها عمل م در برابر دولت

 يها ها، دولت  حکومتيبرالين نولييکاربرد آن آ.  نداردي فنيچ دشواريات هين مالي اياند که برقرار     از کارشناسان نشان داده    ياري   بس
 را ي بـزرگ مـال  ي و نهادهايارت جهان و سازمان تجي و توسعه اقتصادي پول، سازمان همکار   يالملل  ني و صندوق ب   ي بانک جهان  يفرامل

  .نوردد ي ندارند، درهم ميا  عالقهي کنونيستم فرمانرواي سيکه به دگرگون
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