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ستي نی تا اوراق قرضه راه،٢ و١- ی درباره بحران ماليیادداشتهاي  

 
   ١٣٨٧م مهرهفتشنبه يک                                                                                                        قيبهمن شف

 

  
  .بورژوازی برای گدايی به در خانه شما می آيد. کارگران آماده باشيد

بحران مالی آمريکا تا همين امروز نه تنها بنيانهای ايدئولوژيک سرمايه داری را به لرزه انداخته است، بلکه همچنين 

خبار روزهای اخير خبری نيز آمده بود مبنی در ميان ا. به تغييراتی عميق در ساختار سرمايه داری نيز منجر شده است

بر اين که بزرگترين دو بانک سرمايه گذاری آمريکا، مورگان استانلی و گلدمن زاکس، با تغيير ساختار خود و تبديل 

. رسمی اين دو مؤسسه به بانکهای تجاری، موقعيت ويژه خود به عنوان بانکهای سرمايه گذاری را رسما کنار گذاشتند

پشت اين تصميم اما يک تغيير پايه ای در مناسبات بين فراکسيونهای مختلف . ی است ظاهرا فاقد اهميت ويژهاين خبر

  .کمی نزديکتر به ماجرا نگاه کنيم. سرمايه از يک سو و در مناسبات بين سرمايه و کار از سويی ديگر پنهان شده است

رين بانکهای سرمايه گذاری آمريکا در دو دهه اخير را گلد من زاکس و مورگان استانلی همراه با مريل لينچ بزرگت

در کنار آن . عرصه فعاليت اين بانکها اساسا به سرمايه گذاری در بازراهای بورس اختصاص داشت. شکل ميدادند

. خود اختصاص ميدادهمچنين تأمين سرمايه برای مؤسسات توليدی و بيمه ها بخش ديگری از فعاليت اين بانکها را به 

اين   .بازاربورس دستورکاراين بانکهارا تشکيل ميداداساسا آماده سازی مؤسسات برای ورود به  درهمين بخشها نيزاما

خيل . آمريکا و کل جهان بودندلطان مطلق بازارهای بورس درسبد سرمايه آمريکايی و سمؤسسات سه گانه گل سر

. بازارهای اصلی جهان را در دست داشتندلی درارشناس بورس اين مؤسسات نبض امورمانفری ياپی های کهزاردهها 

 دايملر کافی بود که يک کارشناس مريل لينچ در يک کافه مانهاتان هنگام نوشيدن قهوه نارضايتی خود را از بهره سهام

 درصد ۵بعد سهام اين شرکتها حداقل بغل دستی اش حالی کند تا صبح روزو فورد و وال مارت به رفيق بنز و کرايسلر

بوطه راه بيفتد سه روز بعد کارشناسی از گلد من زاکس خالف آن را اعالم ميکرد تا موجی از خريد سهام مر.  کندتنزل

 دستر جزء ميليونها وميلياردها دالرازاين سه روز صدها هزار سهامدادر. کندرشد  درصد يا بيشتر۵و آن سهام هم باز

سالهای واين روال تمام دهه نود  .آوردند  و ميلياردها را به دست میميدادند و سهامداران عمده هم متقابال همين ميليونها

  .آغازين قرن حاضر بود
اين . امروز مريل لينچ ورشکست شده است و مورگان استانلی و گلدمن زاکس هم رسما تبديل به بانک تجارتی شده اند

علما .  قلمداد ميشودuniversal bankingتغيير در زبان علمای وال استريت به عنوان گرايش به يونيورسال بانکينگ 

کم " مشتريان خصوصی"و کارشناسان وال استريت به تفصيل از اين سخن به ميان می آورند که در سالهای گذشته به 

در . اين فقط درآمريکا نيست. بيشترتوجه کننداين پس به اين مشتريان خصوصی توجهی شده است وبانکها بايد از

بانک مدتی قبل ادغام شدند تا از جمله بتوانند شبکه بانک کمرتزبانک و درسدنرآلمان دو در. تجاهای ديگرهم همين اس

بزرگترين بانک  کوتاهی بعدمدت . راه بيندازندرا" مشتريان خصوصی" بهشعبه های بانکی برای رسيدگیقدرتمندی از
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آلمان کم يا بيش همان نقشی را ردويچه بانک د. خريدسی درصد سهام پست بانک را آلمانی، دويچه بانک، بيش از

ارزشی " مشتری خصوصی"سالهای سال برای دويچه بانک. يکاآمرمورگان استانلی دربازی ميکرد که گلدمن زاکس و

  اما اين مشتريان کيانند و حکمت اين توجه چيست؟ . همين بانک به مشتريان پست بانک چشم دوخته استحاال. نداشت

ف طوالنی آنهايی هستند که در ص. ه و بازارند، کارگران و کارمندان جزء اندمشتريان خصوصی مردم عادی کوچ

همين حاال. ب و برق خود را تحويل دهندمطبوعاتی های نماينده پست می ايستند تا برگه حواله آاداره پست و بقالی ها و

حکمت اقدام . ورده اندرو آ  بانکهايی که سالهای درازبه کارسرمايه گذاری دربورس مشغول بودندمشتريان برای

آوردن به  رو و" Investment Banking"گذاشتن پرستيژ کنار. رگان استانلی و گلدمن زاکس هم درهمين استمو

"Universal Banking"ها سرمايه گذاری وبورس بازیزمان ترکيدن حبابهای مجازی نيست که دراين چيزی غيراز 

ما ماهانه و منظم درآمد ناچيزا اين زمين واقعی هم چيزی نيست جزاد ودپا را به روی زمين واقعی قرارسود، بايد ی پر

اين غولهای عظيمی دراختيارسود اين کارممکن است زياد نباشد، اما آن پايه مادی واقعی را . زحمتکشميليونها کارگرو

اقعی ت به پاهای واسقرارطبقه کارگر حاالدرآمد. اشتدآنان برپاهای مجازی بورس قرارشکم گنده قرارميدهدکه کله و

  .امثالهم استو "Universal Banking"هایاين راززمينی آن گنده گويي. تا آن شکم بازهم گنده ترشود شود آنان بدل

با تبديل . هم داردوانمود می کردند فرای هردولتی قراردارند، يک حسن ديگربرای بانکهايی که تا به امروز اين کار

رداختن به جزئيات حواله آب و برق کارگران، اين بانکها از نظر حقوقی به طور شدن به يک بانک تجاری معمولی و پ

وقت که هر. بوندس بانک و درآمريکا فدرال رزروآلمان در. ت پوشش حمايت بانکهای مرکزی قرارميگيرندتحتودوفاک

 اين سلب اختيار ظاهرا .تأمين سرمايه پيش آمد، بانک مرکزی ميتواند به طور کامال قانونی به دادشان برسدمشکلی در

همه کشورهای اصلی سرمايه داری در. ين مؤسسات داردعين حال خاصيت ديگری هم برای اازخود درداوطلبانه 

ی بانک، يعنی حتی در صورت ورشکستگ. مردم به بانکها تضمين دولتی وجود دارد" کوچک"غرب برای سپرده های 

جانب دولت تضمين شده اند و از بين  از-تفاوتهايی دراين يا آن کشور با -هزار يورو١٠٠سپرده هايی تا مبالغی درحدود

اندوخته اين تضمين دولتی عامل اطمينان بخشی برای توده های مردم طبقه متوسط به پايين است که . نخواهند رفت

کوچه اندازهمين بانکهای معمولی سربازارهای بورس، به حسابهای پس های ناچيزخود را به جای کارانداختن در

ورای همه معامالت ميلياردی، کيف پول کوچک بورس درسالطين . حکمت آن تغييرات هم همين است. بسپرند

و دو نشان با اين کاريک تير. طوفانی کشف کرده انداين دوران برای عبورازکارگران را به مثابه لنگری مطمئن 

  . برخوردارمی شوند گسترده تری شش حمايتی دست می يابند و هم از پو به اين منبع درآمد مطمئن  هم . ميزنند

  ؟است رفتهمحسوسی باالبه طورماههای اخيربا مبالغ کوچک در بهره بانکی به حسابهای پس اندازهيچ دقت کرده ايد که

و پنج ساله ميپرداختند، حاال  سه ساله   تنها به سپرده های مدت دار را همکسانی که تا دو سال قبل دو و سه درصد بهره 

. نشانه گرفته استبورژوازی کيسه پول مردم کوچک را . بهره های پنج درصدی بدون شرط زمانی پرداخت می کنند

يادی نمانده تا اوراق قرضه ملی راه ز. شوددولتی پخش ميتلويزيونهای آلمان مدتی است که تبليغات خريد اوراق بهاداردر

بين شاخه های  و رابطه  راتی عميق تر در ساختارهای اقتصادی ساختار نظام بانکی، انعکاس تغيياين تغييرات در. است

مختلف سرمايه از يک سو و رابطه بين کار و سرمايه از سوی ديگر است که پرداختن به آنها موضوع يادداشتهای بعدی 

 ٢٠٠٨سپتامبر ٢٧ -٨٧مهر٧  -بهمن شفيق            .کارگران حواستان باشد: تا همينجا اما بايد گفت. است
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اين پاندول باز هم خواهد چرخيد ١ - ی درباره بحران ماليیادداشتهاي  
 

 مهي بی بدون پشتوانه بانکها و شرکتهای تحت پوشش گرفتن وامهای براکاي دالر از طرف دولت آمرارديلي م٧٠٠ از شياختصاص ب

 ی از طرف بانکهای نجات مؤسسات در حال ورشکستگی براري اخی که در هفته ها و ماههایگريالن د کی متعاقب بودجه ها،يیکايآمر

درست .  برمال کردکبارهي را ري دو دهه اخی کر کننده بازار آزادغاتي همه تبلی پمپ شد، پوچزار به بای بزرگ صنعتی کشورهایمرکز

 ی سهام بورس در همه بورسهامتي را اعالم کرد، قید، پس از بحران دهه س در اقتصای دخالت دولتني بزرگترکاي که دولت آمریدر روز

 دخالت دولت در اقتصاد هي علیبي صلی به لشگرکشري سال اخی در تمام سکه ی همان کسانقايدق.  را نشان دادی صعودی غرب جهشیاصل

 ني بازار لعن و نفری آزادميا به عنوان تجاوز به حر ری هر دولتی برنامه رفاهنيمشغول بودند و هنوز هم کوچکتر" ماريدولت ب "هيو عل

 صدر اعظم آلمان به لياز قب" یبرالينئو ل "ی خرد کرده هاتخوان اسیحت.  گشاده به استقبال دخالت دولت در اقتصاد رفتندی کنند، با رویم

.  وارد عمل نشده استنهاي داده و زودتر از ا از حد به خرجشي تعلل بی دخالتگرني ای براکاي پرداختند که چرا دولت آمرنيانتقاد از ا

دولت که در تمام .  شده استبي غيیاي مدغاتي از تبلد را روبراه کند، حاال خوزي بازار آزاد که قرار بود همه چبي که دست غنيخالصه ا

 اوامر بازار را بر عهده ی اجرافهي که تنها وظتي خاصی قدرت و بی بی به عنوان نهادیونيزاسي و گلوبالیستيبرالي نئولی ترک تازیسالها

پاندول .  عروج کرده استی تحوالت اقتصاده کنندتي کننده و به عنوان هدامي به عنوان تنظ،ی به عنوان ناجکبارهي شد،يدارد، قلمداد م

  .  از طرف بازار به طرف دولت نوسان کرده استهي سرماکيدئولوژيا

 ندهيدوران آ.  باشددي ترددي نکته نباکي و وابسته بدان هر چه باشد، در وستهي پیو بازارها کاي آمری حاضر در بازارهای بحران مالعاقبت

 خود بحران جي کمتر از نتایتي تحول از اهمکيدئولوژي جنبه اني استيالي طبقه کارگر سوسی خواهد بود و برايیشاهد رشد دولتگرا

 ک،ي دمکراتالي و سپس در قالب دولت رفاه سوسسمي و نازسمي قالب فاش بار درکي توانسته است يی بورژوايیدولتگرا. ستيبرخوردار ن

 صيتشخ.  رسالت را بر عهده خواهد گرفتني هميی دولتگرازي بار ننيا.  را از زوال نجات دهدی دارهي شود و سرمایمانع انقالب کارگر

طبقه .  استشي در لباس می کارگران بلکه گرگ نه دوستيی است که دولتگرایاتي حتي اهمحائز ستيالي کارگران سوسی نکته برانيا

 هر بار که ی است که بورژوازيی عصايیدولتگرا.  آن صدمه نخورده استيی کمتر از بازارگرايی بورژوايی از دولتگرایکارگر جهان

 مني دار به هي سرماهر آن که طبقه. یماري در دوران احتضار و به و چیچه در دوران کودک. رديگيقادر به راه رفتن نباشد به دست م

 ري صد سال اخخيتار. بازار خواهد افتاد" بيدست غ "ادي عصا را کنار خواهد انداخت و باز به ني دولت احساس قدرت کند، ایتهايحما

 ري نه چندان دی نوسان کرده است تا در فرصتولت پاندول امروز دوباره به سمت دنيا.  دو قطب استني اني نوسان بخي تار،ی دارهيسرما

  . بازار آزاد بپردازدسيدوباره به تقد

 کشاندن مبارزات طبقه کارگر راههي در به بی باالترتي همواره از ظرفيی است که دولتگراني کارگران در ایستيالي مبارزه سوسمشکل

استقالل طبقه کارگر .  شده استلي دولتگرا همواره تسهی ارتجاعسميالي سوسیاري که به یامر.  بازار آزادشيبرخوردار بوده است تا ک

 نه يی دولتگرانيا.  درحال عروج استيی در قبال دولتگرایاري در گرو حفظ هشري از تمام سه دهه اخشي بدي شاو گري بار دکيامروز 

 نيي شاخص تعکي و فقط کي کارگران یبرا.  امروزی اضافه خواهد بود بر تمام بندهای بلکه بندست،ي نیتي حماچگونهي هستهيتنها شا

 در یابي و چه از نظر امکان آزادانه تشکل یشتيچه از نظر مع.  طبقه کارگری عمومتي وضعهبود باشد و آن هم بتواندي آنان ماستيکننده س

 .کندي نمی دولت فرقی بايبا دولت . تمام سطوح
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