
1 
 

 

 گلوبالیزاسیون و نظام مالی جهانی

 سیاوش قائنی

 ۱۳۹۹مرداد  ۱۱شنبه, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.akhbar-rooz.com/2020/08/01/


2 
 

 

 فهرست
 3 ................................................................................................................................................... سرآغاز

 4 .................................................................................................. ادیبن بازار ای کیکالس اقتصاد هیپا بر ونیزاسیگلوبال

 5 ............................................................................................ جهان یاقتصاد بحران نیتر گسترده و اول یجهان جنگ

 5 .................................................................................................................................. ۱۹۲۹ یاقتصاد بحران

 8 .................................................................................................................................... وودز برتون کنفرانس

 8 ...................................................................................................... ”یبانک جهان”  و” پول یالمللنیسازمان ب“ 

 10 ...................................................................................................................................... ”کسونیشوک ن“

 12 ....................................................................................................... یستیبرالیون پس از چرخش نئولیزاسیگلوبال

 12 ................................................................... رشد کرده است: یال گذشته به شکل سرسام آورس ۳۰در یتجارت جهان

 12 ............................................................................................ پول و تفاهم واشنگتن ین المللیر نقش صندوق بییتغ

 13 ..................................................................................................................................... ”تفاهم واشنگتن“

 15 ...................................................................................................................... رانیپول و ا ین المللیسازمان ب

 16 ............................................................................................... و ابزار آن یو پول یالم یو بازارها یجهان ینظام مال

 20 .................................................................................................................................. یارز یبحران ها

 Hedge fund ................................................................................................... 20سک یپوشش ر یهاصندوق 

 20 ............................................................................. یمال یه هایان وقماربازان سرماو سوداگر یاستقراض یفروش ها

 20 .................................................................................................................................. “یفروش استقراض“ 

 21 ........................................................................................................................................اهیچهارشنبه س

 22 ................................................................................................................................ ایشرق آس یبحران مال

 23 ................................................................ ۲۰۰۸و  ۲۰۰۷ یسال ها یران مالکا و بحیاالت متحده آمریبحران مسکن در ا

 23 ..................................................................................................................... یمال یوه عملکرد بازار هایش

 23 ........................................................................... د آمد؟یشود، چگونه پدیده مین بحران که گاه بحران مسکن نامیا

 25 .......................................................................................................................................:یریجه گینت

 25 ............................................................................................................................................. ورویبحران 

 26 .........................................................................................................................................یجمع بند

 27 .................................................................................................... ست؟ینست که راه چاره چیا یاما پرسش اساس

 27 ................................................................................................................................................ دوم:

 29 ........................................................................................................................................... سخن :ان یپا

 

  



3 
 

 سرآغاز

 رویکییرد بییا کییه نییو، و جدییید ی اسییتکنیم پدیییده اه مییا امییروز از آن یییاد میییکییمیگلوبالیزاسیییون و یییا جهییانی شییدن، مفهو

 .سازی اقتصاد جهانی و تجارت آزاد آغاز شد یکپارچه

آغیاز شید و  ۱۹ل هیای قیرن این پدیده نیو رونیدی انکیار ناپیذیر و از ویهگیی هیای بیارز جوامیع ب یری اسیت، کیه از اواخیر سیا

ای دیگییر زنییدگی ازجملییه اجتمییاعی، فرهنگییی، ای حییوزه هییباشیید و بییه جییز اقتصییاد بییه گونییه دارای مولفییه هییای گونییاگون می

 ز تغییییرات و تحییوالت را بییرا مییییییده ای فراگیییر، مییو  عظیگیییرد و بییه عنییوان پدسیاسییی و زیسییت محیاییی را نیییز دربییر می

یل پیییش روی تییرین مسییایکییی از مهییم ی و بنیییان هییای هییویتی بییه همیراه آورده، و امییروز بییه و ملیی میسیاختارهای سیینتی، بییو

 .ب ر تبدیل شده است

 .پدیده جهانی شدن، هم آثار مثبت و هم آثار و پیامد های منفی برای جوامع مختلف به همراه داشته است

 .شدن تعاریف مختلفی آورده شده استبرای جهانی 

 ایین بیرای مناسیبی ابیدا  شید، اسیتعاره MC LUHAN (1962) لوهیانکیه توسیم مارشیال میک  ”دهکیده جهیانی“مفهیوم 

 .است پدیده

  خییدمات، هییا،کاال آزاد جابجییایی ازجملییه شییرایای و داننییدمییی بازارهییا سییازی شییدن را بییه عنییوان یکپارچییهبرخییی جهییانی 

 .نندکمی تعریف آن برای را واحد بازار ایجاد و سرمایه کار، نیروی

 رخ ۀ جهیانداننید، بیدین معنیی کیه هیر اتفیاقی در هیر گوشیمی شدن را بسیم و تقوییت روابیم جهیانیی دیگر جهانی برخ 

یین عمیالب بیه او بیالعکس، و  داشیته اثیر منیاط  سیایر وضیعیت بیر و سیدرمی جهیان سراسیر در همگیان اطال  به سرعت به دهد

 . هی نسبت به جهان به عنوان یک واحد استف رده شدن و یا دهکده شدن جهان و ت دید آگامعنای درهم 

 .باشدهماناور که در باال اشاره شد جهانی شدن دارای مولفه های گوناگون می

سیاسیی،  هیای گونیاگون اجتمیاعی،برای نویسینده روشین اسیت کیه در دراز میدت جیا دارد تیاثیرات جهیانی شیدن بیر سیاحت 

 .ارگیردو ملی و بنیان های هویتی نیز مورد بررسی قر میبوزیست و ساختارهای سنتی،  فرهنگی، فناوری و محیم

 همیراه یونگلوبالیزاسی بیا آنچیه و گونیاگون هیای مولیف تمیام بینیی بیاز و بررسیی فرصیت کوتیاه نوشیتار طبیعی است کیه ییک

 ایین اسیت، اقتصیاد نشید جهیانی اول درجیه در شیدن جهیانی مولفیه تیرینمهم نگارنیده نظیر از کیه آنجیا از امیا. ندارد را است

 اسیی بییش ازپیردازد و بیویهه آثیار منفیی ایین پدییده بیه قصید آسیی  شنمی در گام نخست به بررسی سیاحت اقتصیادی نوشتار

 .جنبه های مثبت آن مورد دقت و تحلیل قرار خواهند گرفت

 اریخیِتی رونید بیا آشینایی نخسیت ، اسیت نییاز برای دریافت درک بهتر جهیانی شیدن در سیاحت اقتصیادی بیه دو پییش شیر 

 مییالی و نکیبیا نظییام در مثیال بایور کییه آن تخصصیی و تکنیکییی و فنیی ابیزار و مفییاهیم دریافیت دوم و شیدن اقتصییاد، جهیانی

 .روندمی بکار

ش بعییاد و چییالابییه گمییان نویسیینده بییدون بررسییی و تحلیییل سیینجش گرایانییه مفییاهیم و ابییزار و عملکییرد بییازیگران نظییام مییالی، 

 .ظام مالی قابل فهم نیستندهای منفی و رادیکال این ن

ن ی خواننییدگاوشید در اینجییا در کنیار بررسیی تییاریخی جهیانی شیدن، مفیاهیم تخصصییی و وییهه را بیراکمی از ایین رو نویسینده

 .باز گو کند
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 . ستافرایند پدیده جهانی شدن مراحل مختلفی را پ ت سر گذاشته و با افت و خیز های گوناگونی همراه بوده 

و از چیه زمیان  سیال پییش آغیاز شید، امیا اینکیه چیرا نویسینده ۱۶۰بیاال اشیاره شید، جهیانی شیدن اقتصیاد از همانگونه که در 

 .دهد کوشد به آن پاسخند، در زیر میکمی گلوبالیزاسیون را ویا کدام وجه آنرا به عنوان پدیده ای نو تلقی

 :ندکمی ی تقسیمقتصادا -نویسنده برای درک بهتر، گلوبالیزاسیون را به دو دوره تاریخی

 ری کالسییک بیادوره نخست )از اواخر قیرن نیوزدهم تیا دهیه ه یتاد قیرن بیسیتمژ کیه ویهگیی اصیلی آن اقتصیاد سیرمایه دا –

 راهبرد اصلی کینز گرایی است

هیم ایین مگییرد. ویهگیی دوره دوم )از دهه ه یتاد تیا بیه امیروزژ، رنسیانس و گسیترش اقتصیاد نئولیبرالیسیتی از را در بیر می –

 باشددوره شتاب گرفتن سلاه و قدرت سرمایه مالی در ساح بین المللی می

 

 بنیاد بازار یا کالسیک اقتصاد پایه بر گلوبالیزاسیون

 ،ی آغیاز شید جهیانی شیدن اقتصیاد و تجیارت در قیرن نیوزدهم بیدنبال تقسییم کیار، انباشیت سیرمایه ، و انقیالب فنیی و صینعت

 .ک تی رانی و سپس گسترش تلگرام و تلفن نخست استفاده از ماشین بخار در صنعت

 سییال در پسسیی و کیرد متصییل اروپییا بقییه بییه را انگلسیتان” کانییال مییانش“اولییین کابیل تلگییرام و تلفیین در زییر  ۱۸۵۱درسیال 

 انتقیال سیرعت نآ بیدنبال کیه شیدند متصیل هیم بیه اروپیا و آمریکیا” تیرانس اتالنییک“ه نیام بی مییبا کابل تلفین و تلگرا ۱۸۶۶

 .رسید برابر هزار ده به ن اروپایی و آمریکاییگذارا وسرمایه ها بانک میان اطالعات و اخبار

هام خییود از آن پییس کییارگزاران بییور  لنییدن میتوانسییتند در کمتییر از یییک دقیقییه بییا بییور  نیویییورک بییرای خرییید فییروش سیی

 .تما  برقرار کنند

 کییه سییوئز بییود، کانییال سییاخت آن ابیی همییراه و بخییار آبک ییتیرانی بییا نیییروی یکییی دیگییر از تحییوالت انقالبییی، حمییل و نقییل و

 .داد کاهش درصد ۹۸ باورنکردنی میزان به ۱۹ قرن در را هندوستان و بریتانیا بین نقل و حمل های هزینه

 .ژ۱)د در واقع ده برابر شده بو ۱۹۱۳تا  ۱۸۵۰مین خاطر جای تعج  نیست که تجارت جهانی بین سالهای ه به

تن پیایی بیرای ییافدند، بلکیه در همیان سیال هیا میلییون هیا اروشیمی جانبودنید کیه در سیاح جهیان جابیهاما این فقم کاالهیا 

 .زندگی بهتر به آمریکا مهاجرت کردند

یس ، تقریبییاب یییک میلیییون گردشییگر از سییوئ۱۸۷۹صیینعت گردشییگری بییا شییکوفایی چ ییم گیییری مواجییه شیید. تنهییا در سییال 

 ژ۲) آمریکایی بودندهزار نفر آنها ۲۰۰ دیدن کردند که بیش از

ه گییذاری هییا در درصیید کییل سییرمای ۴۴.  بییود بازرگییانی و ک ییتیرانی بریتانیییا دارای بزرگتییرین نیییروی دریییایی، ۱۹۱۴در سییال 

 هلنیید و کبلهییی ، آمریکییا متحییده ایییاالت ، آلمییان ، فرانسییه درصیید بییه ۵۶ مییابقی و داشییت تعلیی  انگلسییتان سییاح جهییان بییه

 .هان بودج مالی مرکز ترینمهم و ترین بزرگ لندن .داشت اختصاص

 هیای نبحیرا و هیا بُرییدگی بیا همیواره و نیسیت و نبیوده خایی تیک رونید ییک در زییر خیواهیم دیید کیه رونید جهیانی شیدن

 است، بوده روبرو متعددی
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 جهان اقتصادی بحران ترین گسترده و اول جهانی جنگ

 یییز نقتصییادی تصییور آنییرا نا بییازیگران از یییک یچهیی کییه زمییانی بییا افروختییه شییدن آتییش جنییگ جهییانی اول، ۱۹۱۴درسییال 

 .رد، به یکباره رشته اقتصاد جهانی از هم گسیخته شدکمی

ر در لنیدن و تمیام بیازار هیای جهیانی دچیار تینش هیای شیدید شیدند و بیدنبال آن بیور  اوراق بهیادا ۱۹۱۴ژوئییه  ۳۱تا  ۲۷

 ژ2.1). در تمام قاره اروپا و نیویورک تعایل شد

 .، جنگ جهانی اول آغاز گردید۱۹۱۴اول اوت 

نید ی پدیید آمدجنگ جهیانی اول نقایه عافیی دراقتصیاد جهیانی بیود، کیه بیه دنبیال آن زنجییره ای از بحیران هیا و روییدادهای

 .که بارها و بارها اقتصاد و تجارت جهانی را فلج کرده اند

 ژ۲/۲)انجامید جهانی مدو جنگ به نهایتاب که شد جهان دچار آن چنان بحران بزرگ اقتصادی۱۹۲۹سال 

 

 ۱۹۲۹ اقتصادی بحران

دی و سیاسیی رخ داد ، تیا بیه امیروز همچنیان نظرییه پیردازان اقتصیا ۱۹۲۹بررسی بحران بیزرگ اقتصیادی جهیان کیه در سیال 

 سیرمایه ییانپا میرفیت گُمیان را به خود م غول کرده اسیت. گسیترش و عمی  ایین بحیران آنچنیان بیود کیه بهنگیام روییداد آن

” هییا بحییران ههمیی مییادر“ امییروز بییه تییا را بحییران آن گییران تحلیییل ولییی مانیید، برجییا پییا ایه داریسییرم. اسییت رسیییده فییرا داری

 .کرد هویدا را فریندآمی مدرن اقتصاد برای امروز به تا” مالی سرمایه“ سوداگران که را خاراتی وار نمونه که دانندمی

حیران بنید کیه ایین د کیه تعیداد زییادی از تیاریخ پهوهیان بیر ایین باورپیامد این بحران اقتصادی آن چنان گسیترده و عمیی  بیو

 .روند تاریخ را به بستر جدیدی هدایت کرد

 :مینویسد ژ۳)” اریک هوبسبام“تاریخ پهوه انگلیسی 

 .شدنمی آمریکا جمهور رییس روزولت تردید بی و نمیگرفت قدرت هیتلر به احتمال قوی ۱۹۲۹بدون بحران 

دی را درک ، جهیان نیمیه دوم قیرن بیسیتم قابیل درک نیسیت مگیر اینکیه تینثیرات ایین فروپاشیی اقتصیاو به طیور خالصیه  …

 ژ۳) کنیم

سید ییک چراییی رمی بیاز گ یایی ن یده اسیت ، امیا بیه نظیر ۱۹۲۹اگر چه تا به امروز همه سیویه هیای بحیران اقتصیاد جهیانی 

 :برجسته آن به اندازه کافی روشن باشد

ره وری رشیید و بهییژ ۴)” تایلریسییم” وژ ۴)” فوردیسییم“بییه دنبییال  ۱۹۲۹تییا  ۱۹۱۹ان سییالهای پییس از جنییگ جهییانی اول مییی

ر مقابییل اییین افییزایش یافییت. امییا د ٪۴۳ آمریکییا متحییده ایییاالت درژ …اقتصییاد واقعییی ) تولییید، صیینعت ، ک ییاورزی و خییدمات

مریکیایی هیا بییش از آ ٪۱۰، ۱۹۲۷ال افزایش تولید دستمزد کیارگران ییا کیاهش یافتیه وییا ثابیت مانیده بیود. در حیالی کیه سی

 ) 4.1 . (داشتند اختیار در را متحده ایاالت از کل ثروت ٪۴۶از 
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 فییزودها سییودهای و داد دسییت از را بی ییتر” عرضییه“ جییذب تییوان داخلییی بییازار از طییرد دیگییر بییا ثابییت مانییدن دسییتمزدها،

ازار سیهام و اوراق ر و بی یتر بیه سیوی بیبی یت روز هیر بلکیه د،شیمین گیذاری سیرمایه واقعیی اقتصیاد در دیگر سرمایه، صاحبان

 بییور  شییاخا نمونییه بییرای یافییت، د و قیمییت شییاخا سییهام بییه طییرز خییارق العییاده ای افییزایششییمی بهییادار سییوق داده

 .افزایش یافت ۱۹۲۹واحد در سال  ۳۸۱/۲به  ۱۹۲۱واحد در سال  ۶۴ از” جونز داو“ نیویورک

 ون امیروز جهیتچینیک هیا و صیندوق هیای سیرمایه گیذاری و دالالن و سیوداگران با ،امدر بیازار سیه” تقاضیا“به همراه افزایش 

ادار و دسییت یییابی هرچییه سییریع تییر بییه ثروتییی هنگفییت تییر، افییزون بییر سییهام موجییود در بییازار دسییت بییه اختییرا  اوراق بهیی

 .درجه دوم یا حتی سوم زدند، که هیچ ارتباطی با اقتصاد واقعی نداشتژ ۵م تقات)

بحییران  و ۲۰۰۸و  ۲۰۰۷، بحییران “دات کییام “همچییون بحییران هییای پییس از آن ) بحییران  ۱۹۲۹اکتبییر  ۲۴در  انفجییار بحییران

 الی بیه شیکلمییورو ژ زمانی رخ داد که تناسی  اقتصیاد واقعیی نسیبت بیه چیرخ و فلیک جنیون آمییز سیوداگران بیازار سیرمایه 

 امروز و اقتصاد واقعی ژ مالی بازار تناس  به ۵سرسام آوری افزایش یافت. ) نگاه کنید به نمودار 

ه سیترده بیود کیگهیای اجتمیاعی آنچنیان میعواق  این بحران اقتصادی چیون بیکیاری، بیی خانمیانی ، فقیر و گرسینگی و نیا آرا

 .جهان سال ها با آن دست به گریبان بود

دو سیوم  جهیانی بیا، تولید اقتصیادی اییاالت متحیده بیه مییزان ییک سیوم کیاهش یافیت، تجیارت ۱۹۳۳و  ۱۹۲۹بین سال های 

ون میلییی ۸شییرکت و بیییش از یییک پیینجم کییل بانکهییای آمریکییایی ورشکسییت شییدند و بییدنبال آن  ۸۵۰۰۰کییاهش روبییرو شیید، 

افیزایش یافیت  ٪۲۵حقوق بگیر، آنچه را در این بانیک هیا پیس انیداز کیرده بودنید از دسیت دادنید. مهمتیر از همیه، بیکیاری بیه 

 .مان نمانددر ا ۱۹۲۹ بحران و استریت وال شغل بود و هیچ ک وری از سقو  یعنی از هر چهار آمریکایی یک نفر فاقد

 .های اروپا با دشواری های شدید روبرو شد ورکمیاقتصاد تما

رامیت جنگیی غمیلییارد میارک طیال  ۱۳۲میلییارد دالر ییا  ۳۱/۴ک ور آلمان کیه پیس از جنیگ جهیانی اول وادار بیه پرداخیت 

 هیای بانیک از امهیا و بیاز سیازی اقتصیاد ک یور پیس از جنیگ ، نیاگزیر میلییارد هیا دالر و شده بود، بیرای پرداخیت آن غرامیت

گی تعییداد بییه ورشکسییت ۱۹۲۹ناچییار بییه بییاز پرداخییت آن گردییید. بحییران  ۱۹۲۹ مییالی بحییران از پییس کییه بییود، گرفتییه آمریکییا

ک سییوم یییمیلیییون نفییر یعنییی بی یتری از شییرکت هییا و موسسییه هییای اعتبییاری در آلمییان انجامییید و سیرانجام بیییش از ه ییت 

 . از بیینبیود بیارتر فاجعیه حتیی جمعیت شاغل در آن زمیان در آلمیان بیکیار شیدند. آمیار اتحادییه هیای کیارگری در آن زمیان

کوتیاه میدت  درصید نییز بیه عنیوان کیارگر ۲۱درصید بیکیار و  ۴۶درصید شیاغل تمیام وقیت بودنید ،  ۳۳اعضای اتحادییه، تنهیا 

 .م غول به کار بودند

را را کسی  آدرصید  ۲,۶ تنهیا ۱۹۲۸ انتخابیات در کیه امد این بحیران حیزب ناسییونال سوسیالیسیت آلمیان )حیزب هیتلیرژدرپی

 ا،آمریکی ت متحیدهاعتبیارات از اییاال ا تبلیغیات خیود علییه غرامیت هیای جنیگ و مخالفیت بیا گیرفتن وام وبی توانست کرده بود،

 انتخابات در
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 ۱جدول شماره 

 ۳۷,۴، ۱۹۳۲در صیید آرا و در انتخابییات سییال  ۱۸,۳ ،۱۹۲۹د مییاه پییس از بحییران اقتصییادی یعنییی تنهییا چنیی ۱۹۳۰ سییال

م آلمییان درصیید رای، هیتلییر صییدراعظ ۴۳,۹بییا بدسییت آوردن  ۱۹۳۳ سییال انتخابییات در درصیید آرا را کسیی  کنیید و سییرانجام

 ژ6.1) شد

بییه  نخسییت ریاسییت جمهییوری خییودروز  ۱۰۰در  ۱۹۳۲روزولییت پییس از پیییروزی در انتخابییات ریاسییت جمهییوری در نییوامبر 

 ای را بیرای تثبییت اقتصیاد بیه نیامسیابقه  ، قیوانین همیه جانبیه و بییژ۶)” جیان مینیارد کینیز ” پی نهاد م اور اقتصادی خیود

 . انجامید یکاآمر متحده ایاالت جامعه در اجتماعی و اقتصادی عظیم تحوالت به که درآورد اجرا به و تصوی ” نیودیل“

ییی  بییا گذاری در امییور عمرانییی و زیربنییایی پرداخییت تییا از اییین طراز پ ییتوانه عظیییم مییالی دولییت، بییه سییرمایه وی بییا اسییتفاده

ا ارخانجییات رکبیکییاری مبییارزه نماییید و بییا تزرییی  پییول بییه میییان تهیدسییتان جامعییه ، امکییان خرییید محصییوالت انبییار شییده در 

زد هیای پیائین بیه ایین دلییل بیروز کیرد کیه دسیتم ۱۹۲۹ الفراهم کند. همانگونه کیه در بیاال اشیاره شید، رکُیود اقتصیادی سی

 .بود برده میان از متوسم طبقه و کارگران قدرت خرید محصوالت صنعتی و ک اورزی را برای

هییای مییالی  ایجییاد رونیی  اقتصییادی از طرییی  پرداخییت کمییک” جییان مینییارد کینییز“بنییابراین روزولییت و م ییاور اقتصییادی وی، 

دادنیید را، در صییدر گذاری در آن ن ییان نمیی در امییوری کییه بخییش خصوصییی رغبتییی بییه سییرمایهگذاردولییت فییدرال و سییرمایه

 .های خود قرار دادندبرنامه 

سیاختمان  هیزار ۱۲۵هیزار پیل،  ۱۲۴بدنبال ایین برنامیه اقتصیادی بییش از ییک میلییون کیلیومتر جیاده سیازی شید، بییش از 

تییار لیییون هکمی ۴/۸۴از سییه میلیییارد درخییت کاشییته شییده و فرودگییاه احییداد گردییید، بیییش  ۸۵۳پییارک و  ۸۱۹۲عمییومی، 

 .اراضی ک اورزی احیاء گردید

 )۷ (.دمیلیون فرصت شغلی بوجود آور۲۵ود که این پروژه ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم شمی درمجمو  تخمین زده

 ادی آینییدههییای مییالی و اقتصیی، روزولییت میدانسییت کییه بییرای پی ییگیری از بحییران ۱۹۲۹در پیی تجربییه تلییخِ بحییران اقتصییادی 

 .شود وضع بانکداری و مالی نظام در جدی مقررات و ها محدودیت است الزم
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کلییی تغییییر داد و نظییارت دقیقییی را بییر بنخسییت نظییام پییولی و مییالی را ژ ۸)” اسییتگال -گییال “او بییا تصییوی  الیحییه بییانکی 

 هیای بانیک عملکیرد و وظیایف کامیل جیدایی سیپس رحلیه اجیرا در آورد وهای خصوصیی و بازارهیای سیهام بیه معملکرد بانک 

 .نمود مقرر را گذاری سرمایه های بانک و تجاری

 از و بیود” اقعییواقتصیاد “از آن پس وظیفه بانک های تجیاری تنهیا تیامین خیدمات میالی و دادن وام و اعتبیار بیه شیرکت هیا و 

 گیذاری رمایهسی هیای بانیک هیای فعالییت حیوزه در تنهیا معیامالت ایین و شیدند منیع پیذیر ریسیک و بهیادار اوراق با معامالت

 .ار پرداختباز تنظیم به و برد میان از را ها فعالیت اینگونه در خصوصی بخش انحصار وی .گرفت قرار

 وودز برتون کنفرانس

 ”یبانک جهان ” و” پول یالمللنیسازمان ب “

پییس از  نیروزولییت بییه عنییوان دو عضییو مهییم متفقیی نیو فییرانکل لیییچرچ نسییتونیدوم، و یجنییگ جهییان لیییاوا یعنییی ۱۹۴۱در سییال 

 یمینامیه مه میانیاطلیس، پ انو ییدر اق” وفُوندلنیدین“در سیواحل ” آگوسیتا“بنیام  کیایآمر ییاییدر یرویین یدر ک یت یسیر یمیذاکرات

 نییه اکی یریصیووم و تد یرا در جنیگ جهیان اییتانیو بر کیایمتحیده امر االتییا اهیدادامضیاء کردنید کیه ” کییمن یور آتالنت“ا به نام ر

 از یکیی یانگسیترش تجیارت جهی یرو شیرد. برداشیتن موانیع پیکیمی نیییجهیان بعید از جنیگ در نظیر داشیتند را تب یدو ک ور برا

 من ور بود. نیمهم ا یبندها

 روزییپ یقیدرتها بیود ، بیه دعیوت دییدر افی  د سیتیآلمیان فاش هییعل نیمتفقی یروزییه چ یم انیداز پکیمیهنگا ۱۹۴۴سال  هیژوئ در

 االتیییا،  ریهمپ ییاویواقییع در ن یو انگلسییتان در برتییون وودز )محلیی یشییورو ری، اتحییاد جمییاه کییایمتحییده آمر االتیییا یعنییی ر جنییگ،د

 دنیییو دم یاقتصییاد جهییان ختییهیفرور سییتمیمجییدد س یسییازمانده یک ییور بییرا ۴۴ نییدگانیابییا شییرکت نم یژ کنفرانسییکییایمتحیده آمر

 جان تازه به آن برگزارشد.

 و یو اقتصیاد میقیدرت برتیر نظیا نیدوم بیا داشیتن بمی  اتیم بیه عنیوان اولی یپیس از جنیگ جهیان گیریکیه د کیایمرمتحیده آ االتیا

 برعهده داشت. ایتانیبر یکنفرانس را با همکار نیا یاصل یشناخته شده بود کارگردان یاسیس

 نیدان ارشید بیاقتصیادژ ۹)تییسیتر وادک یو هیر یسییانگلژ ۵)نیزیک نیاردیکنفیرانس، اقتصیاددانان م یهور جیان م نییا یاصل طراحان

 متحده بودند. االتیا یوزارت خزانه دار یالملل

 یخییارج یازارهییاو هییم در ب یهییم در بییازار داخلیی” تقاضییا“ دیییبا وصییادرات عیییو توز دیییو رشیید تول ییشییکوفا یبییرا دانسییتندیم آنییان

 .“ثروتمند شود  دیات هم با هیهمسا ” یعنی ابدی شیافزا

ارزش  یابتاز کیاهش رقی یریجلیوگ یکارآمید بیرا مرجیع و یارز سیتمیس کیی جیادیکنفیرانس نخسیت ا نییا یلاهداد اصی یرو نیا از

دوم و  یانشیده اروپیا پیس از جنیگ جهی رانییو یک یور هیا یو سیپس بیاز سیاز یالمللی نیرشید اقتصیاد بی شیو افیزا یملی یپول ها

 بود. ییاروپا یبازار ها ینوساز

اقتصیاد  یشیاول را کیه منجیر بیه فروپا یپیس از جنیگ جهیان یتلیخ سیال هیا کیه تجربیه نیزیک نیاردیعمیل جیان م یو راهنما اصول

 رییرا فق میانیها هیهمسیا دیینبا گیرید“ بیود کیه نییدرآلمیان را در نظیر داشیت ا سیمیکیار آمیدن فاش یو رو ” رُکود بیزرگ“و  یجهان

 .” رندیتحت کنترل قرار گ دیسوداگرانه با یمال هیسرما یها انیجر“و  ” مینگه دار

ر نظیر را د زییچ او دو یبیوده اسیت. بیه عبیارت یو جنیگ تجیار یاقتصیاد ضیتبعی ،یدو جنیگ جهیان یباور بود که علیل اصیل نیبر ا او

 چند جانبه. ایدو  یتواف  ها هیتجارت بر پا یگریکنترل ارز و د یکیداشت، 
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همییه  یابییر دیییاشیید. او معتقیید بییود باواردکننییده محییض ب یگییریک ییور تنهییا صییادرکننده صییرد و د کیییمخییالف آن بییود کییه  نییزیک

 رگییید ی ییورهارُکییود در ک جییادیاز ا تییوانیم  یییترت نیبیید د،یییصییادرات و واردات بوجییود آ انیییک ییورها امکییان تییوازن متناسیی  م

 نمود. یریجلوگ

 کرد :  نهادیکنفرانس پ نیدرا نزیک ناردیم جان

بییانکور  بییه نییام دیییجد یالمللیی نیبیی رهیییارز ذخ کیییو  سیتاسیی Clearing Unionبییه نییام  یقدرتمنیید جهییان یبانییک مرکییز کییی -۱

bancor شود، جادیا 

 شیمکییان افییزابییدهکار ا یمختلییف در ک ییور هییا یکارخانییه هییا سیو تاسیی یگییزار هیطلبکییار موظییف شییوند بییا سییرما یک ییورها -۲

 ک ور ها فراهم آورند، آن یو صادرات را برا دیتول

رداخییت خییود را بیاز پ یاتیا بتواننیید وام هی دهنید شیثییروت را در آن ک یورها افییزا ،ک یور هیا نیییو وارد کییردن کیاال از ا دییبیا خر -۳

 کنند،

 بدهکار ببخ ند. یاز آن وام ها را به ک ورها یبخش بزرگ -۴

 نیزیک یاهیبیا طیر   د،خیود بیو یفیروش کیاال هیا یبیرا یجهیان یروبیرو و محتیا  بیه بیازار هیا دیکه با مازاد تول کایمتحده آمر االتیا

 اشد. توانه طال بتا دالر ارز مرجع با پ دیورزمیداشت، اصرار  اریجهان را دراخت یرد و از آنجا که دو سوم طالمخالفت ک

 ن ارز مرجییعبییه عنییوا کییایرسییاند و دالر آمر  یبییه تصییو را کییایآمر ی یینهادیپ سییتمیطییر  و س نییینظییام برتییون وودز ا تیییدر نها

 همتا بود. یه تا آنروز بکیممیشد، تص رفتهیپذ

ا بیجهیان  یهاک یور یملی یخیود را از دسیت دادنید و ارزش همیه ارزهیا یجهیان اسیتقالل ارز یآن زمان به بعید تمیام ک یور هیا زا

ا هیر تیمتعهید شید  کیایاز چیا  بیدون پ یتوانه دالر، آمر یریو ثبیات ارزش دالر و جلیوگ نیتضیم ی. بیراشیدیم دهیسینج کیایدالر امر

 اونس طال معاوضه کند. کیدالر را با  ۳۵

 ینیعیزمان مهیم دو سیا سیبیا تاسی کیایمتحیده امر االتییا  ینهادیبیه پ” برتیون وودز“، کنفیرانس  سیتمیس نییا یکنترل و اجرا جهت

 یو خزانییه دارژ Federal Reserve)” فییدرال رزرو“در واشیینگتن در جییوار ” یبانییک جهییان“و ژ IMF)” پییول یالمللیینیصییندوق ب“

 موافقت کرد . کایامر

نیرخ ارز در  تییبک یورها و تث نینیرخ ارز بی میعبیارت بیود از نظیارت بیر تنظی سیدر هنگیام تنسی “ ”IMF فیهیوظ نیمهم تیر نیبنابرا

بانییک “ فییهیو وظ یسییاختار یاهییبرنامییه  لیمییدت بییه منظییور تعیید وام کوتییاه یبودنیید و اعاییا یکییه دچییار نوسییان ارز ییک ییورها

 یبازسییاز ههی، بییو رنییدهیوام گ یدر ک ییورها یسییاختار لیتعیید یکییردن برنامییه هییا الفعیی یبلنیید مییدت بییرا یوام هییا نیتیینم” یجهییان

 دوم در نظر گرفته شده بود. یجنگ جهان پس از یغرب یکارآمد در اروپا یاقتصاد یها ستمیس

ضیو و ع یک یورها هی: سیرمادییآیصیندوق از دو منبیع بیه دسیت م نییهسیتند . بودجیه ا “ ”IMFک یور عضیو  ۱۸۹حیال حاضیر  در

 .یپرداخت یبهره وام ها
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 ۱ نمودارشماره

 

 

 نی تریصندوق متفاوت است. ب نیآن ها در ا هیسرما زانیاز ک ورها بسته به م کیهر  یح  رأ زانیم

درصید  IMF” “  ،۱۶,۵در  سیپرده هیدالر سیرما اردییلیم ۸۳کیه بیا حیدود  کاسیتیمتحیده آمر االتییمربیو  بیه ا یو حی  رأ هیسیرما

 دارند. اریهاد را در اختن نیا یدرصد آرا ۵,۱ سیدرصد آرا و فرانسه و انگل ۶,۱آلمان و ژاپن  ،باشدیسازمان را دارا م نیا یآرا

 االتییبیا توافی  ا دییپیول با یالمللی نیصیندوق بی ماتیتمیام تصیم نیآرا اتخیاذ شیود، بنیابرا ٪۸۵بیا  دییسازمان با نیا ماتیتصم هیکل

 ژ۱. )نمودار شماره ردیانجام گ کایمتحده آمر

بیه  ازیین یالبحیران و م یکالت می لییک یور هیا بیه دل نییکیه ا یایعضیو در شیرا یوام بیه ک یورها یاعاا IMFز وظائف ا گرید یکی

 اشد.بمی دارند، یمنابع مال

 است. رندهیوام گ ک ور یاز سو IMF یها استیس یوام ها م رو  به اجرا نیا یاست که اعاا نیتوجه ا نکته قابل البته

 

 ”کسونین شوک“

، دولییت ۱۹۶۵در سییال  تنییامیبییه جنییگ و کییایمتحییده امر االتیییشییوک آغییاز شیید: بییدنبال ورود ا کیییو انفجییار  کیییبییا  دیییجد دوران

زود م یخا  یلیی. خدییدالر گرد  یتریسرسیام آور و چیا  هیر چیه ب یهیا یبیده افیتیناچیار بیه در یجنگی یها نهیهز نیجهت تنم

طیال در مقابیل دالر  دییفرانسیه شیرو  بیه خر ههیاروپیا و بیو ی یورهاک نیبنیابرا سیت،یاز پ یتوانه طیال برخیوردار ن گیریشد کیه دالر د
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 یبیا تقاضیا ۱۹۷۱و در سیال  افیتیرونید چنید سیال ادامیه  نیی. اشیدیتیر منیم یکل آفر کیایامر یروند روز بیه روز بیرا نیکردند و ا

 .دیرس یبحران هبه طال به مرحل ک ور نیا یارز رهیدالر از ذخ اردیلیم ۳ لیجهت تبد ایتانیبر

 

عیالم کیرد کیه جانبیه ا کییبیه طیور  کسیونین چیاردیر کیایمتحیده آمر االتییجمهیور وقیت ا سی، رئ۱۹۷۱اوت  ۱۵مناسبت در  نیا به

رفییتن  انیییز م. اسییتیبنیید ن یهییر اونییس طییال پییا یدالر بییرا ۳۵مبادلییه  یعنییی” برتییون وودز“ یالمللیی نیبییه توافیی  بیی گییریک ییورش د

 کرد. ایمه یاسیقدرت س شیهمراه با افزا ینظام مال یبرا یدیجد یتجار یفرصت ها” برتون وودز“ ستمیس

ننید کمی تییلجهیان فعا یاز ک یورها یاریکیه در بسی یمیال یآن دسیته از بانیک هیا و موسسیه هیا یبیرا ههییبیه و دیجد ستمیس نیا

 است. دیمف

 د.بو ۱۹۷۳سال  در” بحران نفت“آن  امدیپ نیبهمراه آورد و اول یاقتصاد جهان یبرا ینیعواق  سنگ کایجانبه آمر کی میتصم

وردنید از آمیی را کیه از فیروش نفیت بدسیت یهنگفتی یدالر درآمید هیا میتیبیا افیت ق دانسیتندیکننیده نفیت کیه م دیتول یک ورها

 میتیالر قداز آن کمتیر از دو  شیژ را کیه پیتیریل ۱۵۹هیر ب یکه نفیت ) میتیق خیود اوپیک یبیه کمیک کارتیل نفتی دهنید،یدست م

 دادند. شیدالر افزا ۳۵,۷به  ۱۹۸۰داشت، تا سال 

زه رو کیرد و معجیدوم روبی یبعید از جنیگ جهیان یبحیران اقتصیاد نیتیراروپیا را بیا بزرگ یصینعت یجهیش وار ک یور هیا شیافزا نیا

 سراسر اروپا را فرا گرفت. یگسترده ا یکاریو ب دیرس انیپس از جنگ ناگهان به پا یاقتصاد

 از یسیبد هییدالر بیر پا یعضیو اوپیک بیرآن شیدند تیا نفیت خیود را بیه جیا یازک یورها یبیود کیه برخی نییمهیم آن ا امیدیپ نیدوم

میر موجی  ا نیی. انیدینما یریدرآمید حاصیل از فیروش نفیت خیود جلیوگ دییکنند تیا از افیت قیدرت خر یگذار متیق مختلف یارزها

فیرو   یین عمبحیرا کییالر را در رونید د نییادامیه ا روشین بیود گیریکیه د یوآن شید، بیه نحی  یتریب فیدالر و تضیع یکاهش تقاضیا

 خواهد برد.

ولییت دبییا  کسییونیدولییت ن ۱۹۷۴خییورد. در سییال  دیییکل یدالر بییه کمییک عربسییتان سییعود ینجییات امپراطییور یبییرا راه حییل تنهییا

 مه دهد.و فروش نفت به دالر ادا یگذار متیک ور را متقاعد سازد که به ق نیوارد مذاکره شد تا ا یعربستان سعود

معاهیده  کیی یبیا حکومیت عربسیتان سیعود کیایدولیت آمر میشیرا نییو حفی  ا جیادیا یانید کیه بیرا یپیردازان میدع هیاز نظر یبرخ

متحیده  االتییا مییدائ تییحما یتیا درازا باشیدیموظیف م یمنعقید کیرده اسیت کیه بیر اسیا  آن حکومیت عربسیتان سیعود یپنهان

کنید  وادار زییا نرعضیو اوپیک  یر ادامیه دهید، بلکیه ک یور هیاخیود بیه دال نفیتنه تنها به فیروش  یاز حکومت عربستان سعود کایآمر

 کرده و بفروش برسانند . یگذار متینفت خود را تنها به دالر ق تا

 د.ش یریجلوگ اکیشدن آن به آمر ریو از سراز تیتثب یجهان یگردش دالر در بازارها” پترودالر“شدن  داریصورت با پد نیبد

 یهیات یان بیه ارزکیه قصید فیروش نف ییرا در مقابیل ک یور هیا کیایمتحیده امر االتییا تیحساسی تیوانیبیاال م یدانستن داده هیا با

 دارند، درک کرد. گرید

 .افتیدست  ۱۹۱۳سال  یوستگیبه همان پ یجهان از نظر اقتصاد بود که ۱۹۷۰در دهه  تازه
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 یستیبرالیپس از چرخش نئول ونیزاسیگلوبال

 کیییسییال و  ۸۰پییس از  یعنییی ن،یدر چیی ریچ ییمگ داتیییو رشیید تول یسییتیالیسسو یک ییور هییا یپییس از فروپاشیی ۱۹۸۹سییال  در

 .وستندیبه هم پ یمبادله جهان کیبار همه ک ور ها در  نیاول یگربرایبارد یمکث طوالن

 

 رشد کرده است: یسال گذشته به شکل سرسام آور ۳۰در یجهان تجارت

 . ابدیمی شیدرصد افزا ۹وند و ساالنه شمی مبادله یللالم نیکاالها و خدمات اکنون در ساح ب هیچهارم کل کیاز  شیب

ژ . ۱۰)شیودیم یهیزار شیعبه سیازمانده ۷۵۰از شیبیا بی یتییهیزار شیرکت فرامل ۷۷توسیم حیدود  زییحجم معیامالت شیگفت انگ نیا

 میتقسیسیا  ماسیک سیاده امیروز بیر ا کیی میدییو چنانکیه در دوران کورونیا د یتیراش برقی شییر کیمحصول ساده مانند  کی یحت

 ود.شمی دیکار در ده ک ور مختلف تول

 ختیهیار را برانگکی یهیابازار یآمیده، کیه نگرانی دییپد” دییتول یمکیان میرقابیت شیرا“بیه نیام  یدییشیدن، مفهیوم جد یهمراه جهیان به

د تیا دهنی ارائیه دسیتمزد ممکین را نیارزانتیر دییابمی هسیتند. پیس ضیکننیده قابیل تعیو دییتول یسد ک یورهارمی به نظر رایاست، ز

 در آنجا ادامه دهند. خود دیبه تول یتیفرامل یکه شرکت ها

” سیوئد نیدارد. بیه یازییدارد ، امیا ولیوو ن ا ییسیوئد بیه ولیوو احت“گفتیه بیود :  ( VOLVOولیوو ) یسیاز نیشیرکت ماشی سیرئ یزمان

 ژ۱۱)

 .کنندیم عیازار کار شاب یر روب میحف  ف ار دائ یبرا یتیفرامل یشرکت ها رانیمد  تریها را ب ینگران نیا

 .ستین شیب یافسانه ا باشدیخانمان است و آزادانه در جهان سرگردان م یب هیکه سرما نیا اما

ننید، کیم جابجیا مختلیف یارزان تیر در ک یور هیا دییتول یخیود را بیرا یدییتول یبخیش هیا یتییفرامل یشیرکت هیا است که درست

از ک یور   یهیهم بیابیآنهیا تقر رانیانید و میدممی یمیادر بیاق ایی یهیا در ک یور اصیل توسیعه و اداره امیور شیرکت تِیریاما همواره مید

 DAXلمیان نخسیت را در فهرسیت بیور  آ گیاهیکیه جا ،یشیرکت آلمیان ۳۰بیه  ینگیاه نهیاوند. تشیمیهم فرهنگ خودشان منصیوب 

 مدعا است. نیبر ا یگواه دارند، 

 وند.شمی اداره ی یاتر ای و یآلمان رانیبه دست مد یتیفرامل یشرکت ها نیتمام ا بابیتقر

 است؟ یدیجد دهیپد ونیزاسیگلوبال ایشدن  یکه کدام وجه جهان دیآمی شیپرسش پ نیآنچه در باال گفته شد ا با نیبنابرا

آغییاز  ۱۹۸۰اشیید کییه از سییال بمی آن یسییتیبرالینئول ونیفرماسیی دهییدیم یدیییشییکل جد دهیییپد نیییآن چییه بییه ا سییندهیگمییان نو بییه

 است . دهیگرد

و بییه  رراتهییا و کیاهش مقی شیرکت اتییکیاهش دسییتمزدها و مال یبیرا یسیتیبرالیاسییتدالل نئول کییشیدن بییه عنیوان  یجهیان امیروز

 . رودیبکار م یمال یمقررات بازارها ههیو

 واشنگتن تفاهمپول و  یالملل نینقش صندوق ب رییتغ



13 
 

ول در اقتصیاد پی یالمللی نی، نقیش صیندوق بی۱۹۷۱هیا در سیال و شیناور شیدن نیرخ ارز کسیونیبیه دسیت ن” برتون وودز“با لغو نظام 

 یاعدر اجمی دییدجبرنامیه  نیی. اشیدیم یسیازمان طراحی نییا یبیرا یدییجد فیوظیا دییرفتیه بیود و با انیاز م یادیتا حدود ز یجهان

 شد. یطراح” تفاهم واشنگتن“به نام 

 

 ”واشنگتن تفاهم“

 هیانباشیت سیرما دنییو کنید شیدن فرآ میتیوردر پاسیخ بیه معضیل رُکیود  ۱۹۷۰است کیه در اواخیر دهیه  یکردیرو” واشنگتن تفاهم“

 ظاهر شد. کیو نئو کالس ینزیکضد یریگو انگلستان با جهت  کایدر اقتصاد آمر

 ،” یبانیک جهیان“، ” پیول یالمللی نیصیندوق بی“ یعنیی ینهیاد مهیم اقتصیاد ۴از آن رو بیود کیه ” تفیاهم واشینگتن ” انتخاب نام زهیانگ

 بودند. در واشنگتن مستقر” کایآمر یدار وزارت خزانه“و ” ژکایمتحده آمر االتیا یدرال رزرو )بانک مرکزف“

دند و شیر واشینگتن جمیع دبودنید  ینفیوذ جهیان یکیه دارا یاقتصیاد یوزرا گذار،هیبیرآن مجمیع اقتصیاددانان، بانکیداران سیرما مضاد

 نیو تیدو مینظیتاقتصیاد  یبیرا یسیتیبرالینئول یدگاهیید یبیر مبنیا” یارسیاخت تییو تثب یاقتصیاد لیتعید یهیا اسیتیس“بسته  کی

مختلیف کیه  یزااجی  ییاز طر یو میال یتجیار یحیداکثر یو آزادسیاز یییمقیررات زدا لیت،دو یحیداکثر یسیاز کوچیک یعنیکردند، 

 .شودیبه آن اشاره م  تریب ریدر ز

 

 

 ۲شماره  نمودار

تمیام  وال توسیعه در حی یدر نظیر گرفتیه شیده بیود، بعید هیا بیه کیل ک یورها نیالتی یکیایآمر یک ورها یتفاهم که در ابتدا برا نیا

 .افتی تیجهان، سرا



14 
 

و منییافع  اسییتیس از آن پییس کییدام کییایمتحییده امر االتیییدهیید کییه امی معتقیید بییود، اجمییا  واشیینگتن ن ییان ژ۱۲)” پییاول کییروگمن“

 را در جهان دنبال خواهد کرد. یاقتصاد

تیاب خیود بیه کبیود در ” یبانیک جهیان“برجسیته  رانیاز مید یکیی یکیه خیود زمیان نتیونیکل یم یاور اقتصیادژ ۱۳) تزیگلیاست جوزد

 :سدینویم و مسائل آن یساز یجهان“نام 

 یاصیندوق بیر کیه ه،ییاول دهییبیرخالد ا یکیرده اسیت. بیه طیور کلی یادییز راتیییپیول در گیذر زمیان تغ یالملل نیصندوق ب اهداد“

و شیر   دییدون قبی یالیتنهیا از اسیت کیه شیودیاداره م یزارهیا بوجیود آمیده بیود، اکنیون بدسیت کسیانبا وبییمع یردهیاکعمل میترم

 "د.ننکمی تیبازار حما

 ر شید. آنهیاتی  ییبیه خیود گرفیت بلکیه عم یرینیه تنهیا سیرعت چ یمگ گیانیکیار آمیدن تیاچر و ر یرو به همیراه راتییتغ نیا روند“

 الفژ۱۳)” بودند. یمه امور اجتماعهمه جانبه بازار بر ه یالیتنها در فکر است

هیا شکسیت خیود نیه تن فیوظیا یفیایکیه صیندوق در ا مینیبمیی پیول یالمللی نیصیندوق بی جیادیدهیه از ا ۵اکنون پس از گذشیت  “

 بحران ها شده است. نیا دیکه دچار بحران شده اند، باعث ت د ییدر ک ورها آن یها استیخورده، بلکه س

 نیی  شید. اصیندوق غالی نییبیر ا” تفیاهم واشینگتن“پیول اسیت کیه پیس از  یالمللی نیصیندوق بی کیردیرو ریییتغ ،یناکیام نیا لیدل

ترش فقییر و ک یور هییا ن ید، بلکیه باعییث گسی نییدر ا داریییبحیران و رشیید اقتصیاد پا نیه تنهیا موجیی  رفیع دیییجد کیردیو رو اسیتیس

 بژ۱۳.)دیگرد یو اجتماع یاسیاعتراضات س دیت د

 پرسد:یم گرید یدر جا تزیگلیاست جوزد

 هستند ؟ یپول چه کسان یالملل نیدر صندوق ب یاصل رندگانیگ متصمی … “

 ی یورهاکبیا نفیوذ  یِو تجیار یمیال یو گیروه هیا و موسسیه هیا یثروتمنید صینعت یسیازمان هیا تحیت سیلاه ک یورها نییاصل ا در

 رهارنیید، ادادرا بییر عهییده   ییانیهاک ور ینییدگیکییه نما یمرکییز یبانییک هییا یو رؤسییا ییییدارا یمتبییو  آن هییا بییوده و بییه دسییت وزرا

   سیمت،بیا حفی ت یان،یلپیس از اتمیام دوره مسئو وابسیته انید، یجهیان یو میال یپیول یافراد، که همواره به موسسیه هیا نیوند. اشمی

 ردند.گمی موسسه ها باز به همان گریبار د

 را یتصیاد جهیاننظیام اق ،یالمللینیب یهامانسیاز گیریو د” یبانیک جهیان“، ” پول یالملل نیسازمان ب“که  یبه شکل یطور کل به

. میسیتروبیرو ه” یحکومیت جهیان کییبیدون  ینظیام اقتصیاد جهیان تیریمید“گفیت میا بیا  به جرات توانیم کنند،یم تیریمد

 یمثیل وزرا یو افیراد یو صیندوق پیول و سیازمان تجیارت جهیان یبانک جهان لمث یالملل نیسازمان ب یه در آن معدودکمینظا

 تفیاق میردمبیه ا  ییوند و اکثیر قرشیمی آن در جهیان محسیوب یاصیل گرانیبیاز ،یمرکز یبانک ها یو روسا یو بازرگان ییدارا

  ژ۱۳)” و مسائل آن یساز یجهان“)” ندارند. یگونه دخالت چیه ماتیتصم نیجهان در ا

 وحیل “بیارت از عکیرده بودنید،  نیییهیدد خیود تع بعنیوان یپیول و بانیک جهیان یالمللی نیشد آنچیه طراحیان سیازمان بی ادآوری دیبا

 ه است.در حال توسعه بود یک ورها ههیک ورها، در ابتدا اروپا و در حال حاضر به و” یخارج یها یفصل بحران بده

از  یر ناچیارسیکیه از  ییهادهید کیه ک یورمی ن یان ۱۹۹۹تیا  ۱۹۸۰ یدو سیازمان در فاصیله سیال هیا نییعملکرد ا جهیبه نت ینگاه

ود را خی یهیا یا بیدهتیسیازمانها تین دردادنید  نییشیده از طیرد ا کتیهید یبرنامیه هیا یبیه اجیرا ریوام گرفتند و ناگزدو سازمان  نیا

 فرو رفته اند. یخارج یها یدر باتالق بده شیاز پ شیکنند، هر روز ب ” حل و فصل“

 یمراجعییه کییرده اسییت. ک ییورهاپییول  یالمللیی نیبییه صییندوق بیی دیییجد یوام هییا یبییار بییرا ۳۰ نیآرژانتیی سییاله بییاال، ۲۰فاصییله  در

 کردند. دایپ دیجد یریبه وام گ ازیبار ن ۱۸ ایبار و زامب ۱۹ نیپیلیو ف ایبار، کن ۲۲بار، مراکش  ۲۶غنا و ساحل عا   ییقایآفر
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 نیییحاضییر ا دالر بییود، در حیال اریییلیم ۵۷۰در حییال توسیعه  یک ییور هیا یهییا یکییل بیده هیا، یکییه در آغیاز بحییران بییده یحیال در

 دالر گذشته است. ونیلیتر ۱/۳ از مرزها  یبده

سیاالنه آنهاسیت  یصیادرات یبرابیر کیل در آمیدها ۲ک یورها و حیدود  نییا یناخیالا ملی دیینصیف مجمیو  تول بابیمبلغ معادل تقر نیا

 ک ور ها ناممکن است . نیا یها برا یامکان باز پرداخت بده نرویو از ا

 :دهدیرشته گزارش م ۵را در  ها یاز بحران بده یملل متحد خسارات ناش سازمان

 ک ورها به خاطر تورم حاصل از بحران . نیو گسترش فقر در ا دیاز دست دادن قدرت خر -۱

 حداقل یکس  درآمد یزنان برا انیو بدنبال آن فح ا در م یکاریگسترش ب -۲

 از مهاجرت به خار  به سب  فقدان شغل در داخل ک ور یخسارت ها و خارات ناش -۳

 دولت ها یها ازین شیبه واساه افزا  تریهرچه ب یلیتحم یها اتیت مالپرداخ -۴

 یودجیه هیا بیرابرفیتن  انییدراثیر از م سیتیز میآمیدن فاجعیه محی دییو پد  ییو تخر یمنییبهداشت ، درمیان و ا ستمیس ینابود -۵

 ها. نهیزم نیدر ا یپاسدار

 

 رانیپول و ا یالملل نیب سازمان

 زیتجیو نیتیال یکیایآمر یک یورها یبیرا یپیول و بانیک جهیان یالمللی نیصیندوق بی یاز سیو ۱۹۷۰دردهیه   تریپ که لیتعد استیس

 به اجرا درآمد. زین رانیشد، پس از چند سال در ا

 رانییراق بیا اعیبیه اجیرا درآمید. پیس از جنیگ  یفسینجانرمیهاش یجمهیور اسیتیدر دوره اول ر رانییدر ا یاقتصیاد لیتعید استیس

 یالمللی نیصیندوق بی“کیالن از  یخیود وام هیا یهیا اسیتیس یاجیرا یه بیود و دولیت ناچیار بیود بیراشید یخیال یخزانه بانک مرکیز

 کند. افتیدر” یبانک جهان“و ” پول

 د.در اقتصاد بو یساختار لیتعد استیس یوام ها همانگونه که در باال اشاره شد ، منو  به اجرا نیا افتیدر

 یو نهیاد یارسیاخت  ییعم راتیییتغ یدر پی رانییا میاسیال یجمهیور“ا عنیوان پیول بی یالمللی نیصیندوق بی میاعزا ئتیگزارش ه در

 منت ر شد، آمده است:ژ ۱۳۶۹مرداد ) ۱۹۹۰ هیکه در ماه ژور” است

 یبییرا تریوقیی یهمییه جانبیه اقتصییاد کییالن ک ییور، فیراهم آوردن نق یی لیحرکییت بییه سیمت تعیید یعییزم خیود را بییرا یرانیییمقامیات ا “

 ژ۱۳۸۶ ،ی)بهداد و نعمان” اعالم کردند. یاقتصاد یو بندها دیق یجیو حذد تدر یبخش خصوص

ت مقیررا ،یزسیا یخصوصی ،یک یاورز یهیا نیهیهمیه جانبیه اقتصیاد کیالن ک یور، در زم لیبعد به عنیوان تعید یکه در سال ها آنچه

و حفیر چیاه هیا  آب ،یشیهر و شهرسیاز تیریمسیکن، مید ،یمیال یبانیک و موسسیه هیا الیفژ، ۱۴قیانون کیار ) یهیا ر حیوزهد) ییزدا

 .ردیقرار گ لیمورد تحل ههیو ی..؛ژ انجام گرفت، جا دارد در نوشتار

بیا  یدر کتیاب یاقتصیاد لیتعید یمخیالف هیا نیاز مهیم تیر یکییو  ییاقتصاد دان و اسیتاد دان یگاه عالمیه طباطبیا یفرشاد مومن دکتر

کیه در قالی  برنامیه اول توسیعه در ک یور  یسیاختار لیبرنامیه تعید حیبیا نقید صیر” یسیاختار لیدر دوران تعید رانییاقتصاد ا“عنوان 

 رانییمیردم ا یو فرهنگی یاجتمیاع تیشیناخت از وضیع پیول بیدون داشیتن یالمللی نیو صیندوق بی یاجرا شد، معتقد است بانک جهیان
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ت امیروز از م یکال یاریشید و بسی رانییا یمسیائل اقتصیاد یهیا یدگییچیپ دیکیه عمیالب باعیث ت ید ارائه دادنید رانیبه ا ییها هیتوص

 پس از جنگ است. یاقتصاد یها استیاز همان س یک ور ناش

موجی   یسیاختار لیتعید اسیتیس نیگیرهمید ی. از سیومیاقتصیاد ک یور بیود یدرصید ۴۹شیاهد تیورم  ۱۳۷۴ما در سیال  تینها در

حاصییل از  یارو رانییت خییو یفسییاد اقتصییاد دیشیید شیبییاال رفییتن نییرخ ارز و افییزا ،یخییارج یهییا یبِییده شیافییزا واردات، شیافییزا

 شد. یساز یخصوص

زم و بسییتر ال  ییدق یبرنامیه هیا دییبا یخییارج یهاگییرفتن وام و عقید قیرارداد بیا ک یوراز  شیپی دهدکیهیه یدار م گیرید یدر جیا او

 در اقتصاد مولد و توسعه گرا آماده گردد. یخارج یها هیوام ها و سرما نیجذب ا یبرا

  ییتعم وگسیترش  یرابی یقیرارداد هیا بیه ابیزار اییوام هیا و  نییخیود ا تییزم، در نهاو نبیود بسیتر ال  ییدق یعدم برنامه ها درصورت

 خواهد شد. لیناموجه تبد یهایک ور و نابرابر یافتادگو عق  هایناکارآمد  یفساد و تعم

 

 

 

 و ابزار آن یو پول یمال یو بازارها یجهان یمال نظام

 ت:فورد گف یساز نیفورد صاح  کارخانه ماش یهنر یزمان

 “ود ب میانقالب روبرو خواه کی از طلو  آفتاب با شیما فردا پ آوردند،یما در ب یپول ستمیاگر مردم سر از س“

 اظهار داشت:ژ Mark Twain) نیبه دنبال آن مارک توا و

ز آن ا یکیه شییناخت شییوندیمیا م ییکل سیاز م یبییرا ییهیا زییی، بلکیه آن چ سییتیمیا م ییکل سیاز ن یبییرا میدانمییآنچیه را کیه مییا ن“

 ”.میکه از آنها شناخت دار میکنیگمان م یول م،یندار
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 ۳شماره  نمودار

 جیادیسیعه و ااقتصیاد مولید و در جهیت تو یبخیش واقعی یبیرا” هیسیرما نیتیام“اقتصیاد  یبخیش میال فیهیو وظ یفلسفه وجیود یزمان

 ژ.۳نمودار ) بود. یادو اقتص یدیتول یدرگردش واحدها هیالزم جهت سرما یمنابع مال نیتام زیپروژه ها و ن

 یتهاشیرک سیک،یپوشیش ر یو صیندوق هیا یگیذار هیسیرما یبانیک هیا، بیور  اوراق بهیادار شیرکتها) یاست کیه بخیش میال روشن

” یقییاد حقاقتصی“بخیش بیر خیالد  نییدر ا یمعنی نیمولید اسیت و بید رییو غ کنیدینم دییتول یزییژ خیود چرهییو غ یبازن ستگ مهیب

 .شودینم دیتول یارزش و ارزش اضاف

 نیت هیا و مسیئولو دولی اسیت یو جیانب ینقیش فرعی کیی یدر جوامیع امیروز تنهیا دارا” ینظیام میال ” کیه کننیدیافراد گُمان م اغل 

 ست خام.ا ین یب نش،یب نی. ااورندیکه همه از آن سر درب ستین ینظر و کنترل خود دارند و اجبار ریک ورها آنرا ز

بیه عنیوان  خیود منحیرد شیده و خیار  از کنتیرل و نظیارت دولیت هیا فعیال بیوده و یسال هاسیت کیه از فلسیفه وجیود یمال ستمیس

 . کندیعمل م یموتور محرکه اقتصاد جهان

 

  ”۱۹۹۲پتامبر سیی اهیچهارشیینبه سیی“بییا  نییامش سییوداگران بییازار ارز کییه نیاز نییام دار تییر یکیییو  ییکییایآمر اردیییلیسییورو  )م جییر 

 :دیگویاستژ مانگلستان شناخته شده  یرکزبانک م رانگریگره خورده و به و ایتانیبر

ت اسی یظیام میالن نییژ عیو  شیده اسیت ، و امیروز ا ینظیام میال یعنییو کمیک راننیده ) ژیقییراننده )اقتصاد حق یسالهاست که جا“ 

 .کندیم تیوبه هر سو که بخواهد آنرا هدا” را در دست دارد. یفرمان اقتصاد جهان

 ی، بیازهیا یبیاز یورکیه در آن بیه اصیاال  تئی گراو بیازار کیمنای  اقتصیاد کالسی گیریاکم اسیت دکه بر جهان ح یدر نظام مال امروز

 شده است. لتبدی ” باخت –برد “ به منا  و ستیحاکم ن بود، حاکم” برد –برد “
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 یران میالس از بحیکیه پی یمقرراتی شیو پیاال یسیتیبرالیاقتصیاد نئول یرگییسال گذشیته گیام بیه گیام و بیه همیراه چ ۵۰در  یمال نظام

 رگونیه قیانونِه  یمنتخی  میردم بیا تصیو یبیدل شیده کیه همیه دولیت هیا یییرویشده بود، به آنچنان ن نییتع ینظام مال یبرا ۱۹۲۹

 نگرند.می یمال هیخود همواره با تر  و لرز به واکنش بازار بور  و نظام سرما یدر پارلمان ها یاقتصاد

 برداشته شد. یمال هیسرما یگام در آزاد ساز نیاول ،۱۹۷۱در  کایدالر آمر شناور شدن نرخ با

 دولیت قیرار گرفیت. مسیتقل از یمرکیز یهیا بانیک اراتییاخت ایهیدولیت خیار  شید و در ح ارییاز اخت یپیول یهیا استیآن پس س از

هیا و  بانیک تییکبیر مال تیو سیهام، و حیذد محیدود هیحیذد نظیارت بیر بیازار سیرما اییکیاهش  لییاقدامات از قب ریتحوالت و سا نیا

 را به وجود آورد. یمال یبر بازارها یمبتن قتصاداز ا یدینظام جد ،یبازن ستگ یهاصندوق 

ن در سراسییر جهییانژ آو پییس از  کییایدر آمر گییانیو بییه دنبییال او رونالیید رمارگییارت تییاچر ) لهیبوسیی ۱۹۸۶در اکتبییر  نیادیییگییام بن یولیی

 یو بانیک هیا یتجیار یعملکیرد بانیک هیا و فیکامیل وظیا ییجیدا حیهیال یعنیی” اسیتگال -گیال “ یبیانک حیهیبرداشته شد. تاچر ال

و  یهییا تیمحیدود هییشییده بیود را لغیو و کل  یتصیو ۱۹۲۹چیون بحیران  یمیال یبحییران هیا زا یری یگیپ یکیه بیرا یگیذار هیسیرما

” بیزرگ انفجیار“ه بیه کیو اثیر گیذار بودنید   ییآنچنیان عم راتیییتغ نیی. ابرداشیت انییدر بیازار سیهام را از م تییفعال یقیانون مقررات

 کرده است. دایشهرت پ

در هیم ادغیام ژ ۱۴لنیدن) یو تجیار یفعیال در مرکیز میال یهیاو بانیک  یمیال یاز موسسیه هیا یادییشیمار ز راتیییتغ نییا جهیدر نت

 بییدون هرگونییه یبییزرگ مییال یهییامجموعییه  یریییگ شییکل یگییام بیرا نیکردنیید و در واقییع اولیی جییادیرا ا یبزرگتییر یشیدند، و واحییدها

 کنترل برداشته شد.

 :سدینومی Cass Business School” مدرسه تجارت کا  ” در یو امور مال یداراستاد بانک ” بچلور یرو پروفسور“

 یالو خیدمات می تالیاز تسیه یبرخیوردار کیه پیس از انفجیار بیزرگ بوجیود آمیده بودنید بیا ییغیول آسیا یمال یموسسه ها و نهادها “

کیه  مییاگیر بگیو ضیه کننید . ورا بیه بیازار عر یتیر دهییچید توانستند بیه دور از کنتیرل ، کیاال هیا وابیزار پداشتن اریکه در اخت یهنگفت

 مییو آنهییا توانسییتند در مج .میییتییه ابییه گییزاد نگف یسییخن نیید،یایب شیرشیید پیی نیییا یپییا بییه پییا توانسییتندگزاران و نییاظران نقییانون

 ”بود کنند که خار  از کنترل و رقابت فعال جادیا ار میستیس

، یار میالبیاز یادسیازو آز یطیال نداشیت. بیا لغیو مقیررات بیانک اییبیه پوشیش معیادل کاالهیا  یازیین گریاز شناور شدن دالر، پول د پس

دو  بیابیتقر یواقعی ، اقتصیاد۱۹۸۰کیرده اسیت. اگیر تیا سیال  ریییتغ اریدر سراسیر جهیان بسی یو اقتصیاد میال یاقتصیاد واقعی نیراباه ب

خیش به شیده در معاملی یرابایه از آن زمیان بیه بعید کیامالب معکیو  شیده اسیت. امیروزه ارزش هیا نییود، ابی یبرابر ارزش بخیش میال

 جهان است. یبرابر اقتصاد واقع از ده شیب یمال

 ییور ک نیمسیئول اسیت و اقتصیاددانان ک ییور میان آن را بارهیا بییه انیییدر جر زییانحییراد مدتهاسیت کیه در ک ییور میا ن نییا شیوربختا

 گوشزد کرده اند.

 یجبیران کسیر یابیر یانت یار اوراق بیده اسیتیبیا اشیاره بیه س” شیفقنا“بیا  یدر مصیاحبه ا ۱۳۹۹خیرداد  ۳۱در  یفرشاد مومن دکتر

 :دیگویبودجه م

 …دهدیم شیاقتصاد را افزا یشکنندگ اقتصاد، یسازیمال “

نییامرتبم بییا اقتضییائات بخییش  یسییازیمال دیدر بییاب ت یید یو خارنییاک رمتعییاردیاهتمییام غ دیییدر دوره جد یبانییک مرکییز تیریمیید

و دامین زدن  یحسیاب و کتیاب آن بیه اوراق بیده یبی یهیا یبیده لیتبید یرا در دستور کار قیرار داده و دائمیا بیه دولیت بیرا یقیحق
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 یصیینعت دیییدر بخییش تولمیسییتیو س سییاختاری بحییران بییا کییه … ی. در ک ییورسییتاوراق کمییک کییرده ا نیییبییه تجییارت و مبادلییه ا

 ”.دهدیم شیها را افزاها و فاجعه  یاقتصاد شکنندگ یساز یبه مال دنبخ ی شدت جهت در حرکت …رو است روبه

 

 کرد: میتوان به چهار حوزه تقسمی را یمال یبازارها اصوالب

 

 

 ۴شماره  نمودار

 

 م دادهوا بییه بانییک هییا یصادرشییده توسییم بانییک مرکییز یکییه در آن پییول هییا یبییازار یعنیییحییوزه چییا  و ن ییر پییول،  اول، حییوزه

 . کندیم نیینرخ بهره مرجع را تع ای وام و متیق یبانک مرکز ود.شمی

 ود.شمی و فروش دیاست که در آن سهام و اوراق قرضه خر هیبازار اعتبار و سرما دوم، حوزه

 بازار ارز است. سوم، حوزه

قابیل درک اسیت، چیرا  یامیر تیا حیدود نییر اسیت. ابیازا نیبزرگتیر دهید، بیازار ارزمین یان  یبه خیوبژ ۴که نمودار شماره ) همانگونه

کیار ب یز خیارجار یالمللی نیبی یمعیامالت و تجیارت هیا هییکل یبیازار بیرا نییا ،یگسیترده سیوداگر یهیا یکه صرد نظر از شر  بند

 . ردیگینفت در جهان با پترو دالر انجام م وشو فر دی. به طور نمونه خررودیم
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االهیا و خیدمات ک هییبرابیر حجیم کل ۹از  شیبیازار بی نییسیهام اسیت و حجیم ا ” ابیزار م یتقات“و فیروش  دییچهیارم، بیازار خر حوزه

 معامله شده در سراسر جهان است.

 

 یارز یها بحران

 Hedge fund سکیپوشش ر یها صندوق

 یمال یها هیسرما و سوداگران وقماربازان یاستقراض یها فروش

 ضییهاد و سییتد عردجهییت  ییبییه عنییوان کییاال زیییود، بلکییه خییود نرمیییبییه کییار ن یاراسییتفاده در معییامالت تجیی یارز تنهییا بییرا امییروزه

دهیید کییه در می را امکییان نیییبییه سییوداگران ارز ا یکیییو ارتباطییات الکترون یا انییهیرا یهییا یفیین آور ر،یچ ییمگ ی ییرفتهایود. پشییمی

از   یتریب برابیر سیتیدر جهیان ب یادالت ارزامیروزه حجیم مبی جیهیدالر را در جهیان مبادلیه کننید و در نت اردهیایلیم هییعر  چند ثان

 .کل حجم تجارت کاالها است

 نیییا ولپییارزش ارز و  شیکییاهش و افییزا یرو مختلییف بییر یهاک ییور یمییال سییتمیس یباییور مثییال سییوداگران ارز از ضییعفها امییروز

آوردن  بییه دسییت یو بییرا یجهییت حییرص و آز مییال انییدوز دالالن تنهییا بییه نییی. اکننییدیو سییوء اسییتفاده م یک ییور هییا شییر  بنیید

 ورند.آمی دیانسان سراسر جهان پد ونهایلیم یبرا یخود فقر و م کالت انبوه یهایسرشار با تبهکار یسودها

 ” یفییروش استقراضیی“ اییی  Short-Selling (Leerverkauf) برنییدیسییوداگران در بییازار سییهام و ارز بکییار م نیییکییه ا یسییازوکار

 .شودیم دهینام

 وهیه بیا شیبیه طیور خالصی سیتیمختلیف، بید ن یسیوداگران در ک یورها نییعمیل ا نیینمونیه م یخا از ا از باز گو کردن چند شیپ

 .میآشنا شو کار آنان

 “یفروش استقراض “

 .رندیگمی شرکتژ را هدد کیسهام  ایک ور به عنوان نمونه انگلستان ) کیارز در گام نخست ارز  سوداگران

 یراژ را بییسیانگلیی از ارز آن ک ییور مییورد نظییر )پونیید ی)فییورکسژ مقییدار هنگفتیی ” یجخییار یتبییادل ارزهییا یبازارهییا“گییام دوم در  در

 خواهد کرد. یریمدت ارز آن ک ور افت چ مگ نیا یکه پس از انقضا دیام نیبه ا رند،یگیقر  م یمدت کوتاه

 .رسانندیروش مبازار بفدر  یاال تر در فاصله زمانِ کوتاهب میک ایو  متیرا با همان ق یگام سوم همان ارز استقراض در

 دییرخنیازل قابیل  یمتییروبیرو شید و در بیازار بیا ق یک یور مزبیور در بیازار بیا کیاهش ارزش جید یه پول ملیکمیهنگا گام چهارم در

 سیتدکیالن بیه  یهیا هیا سیود یشیر  بنید نییدهنید و بیا امی وام خیود را بیاز پیس کرده و هیارز مورد نظر را ته سوداگران نیبود، ا

 ورند.آمی

ار ور و تحیت ف یک ی کییارز   ییتخر یسیوداگران بیرا نییا هنگفیت اسیت. اریکیه آنهیا در دسیت دارنید، بسی یپول زانیم نیبر ا عالوه

ان بیه ارز وند )بیه قیول خودشیشیمی وارد عمیل گریکیدی یو بیا همکیار یکنسیرت جمعی کییدر  یهمگی مختلیف، یهاقراردادن دولت

 .کنندیک ور م کیو فروش ارز  دیدارند، اقدام به خر اریکه در اخت یهنگفت هیژ و با سرماکنندیک ور حمله م کی
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 ۵شماره  نمودار

 یورک ی چیننید، هیز نیزمبیر را یارز ک یور رنیدیبگ میتصیم چنانچیه ،یامکانیات نیداشیتن چنی ارییداران بیزرگ بیا در اخت هیسرما نیا

 ورد.تاب مقاومت نخواهد آ یتبهکار نیهر چقدر هم قدرتمند باشد در برابر ا

 

 اهیس چهارشنبه

بانییک  رانگییریو“واقعییه بیه  نییاسیت. او پییس از اگیره خییورده ژ ۱۹۹۲سییپتامبر ۱۶) اییتانیبر ” اهیچهارشینبه سیی“جییر  سیورو  بییا  نیام

بیه  نگ،یاسیترل رییدالر ل اردییلیهیا م دهژ ۵)نمیودار شیماره  یشیناخته شید. سیورو  در آن روز بیا فیروش استقراضی ” اییتانیبر یمرکز

انییک زوده شیید، بافیی یو هیدالر بییه سییرما اردهییایلیشییبه م کیییکییه  یرا دچییار نوسییان کییرد و در حییال ایییتانیبر یپییول سییتمیبییاره س کیی

 بپردازد. ینیسنگ یرا وادارکرد تا خسارت مال ایتانیبر یمرکز

 از یریجلییوگ یاعضیو را بیر ینیرخ ارز اروپیا ک یورها سیمیاروپیا ملحی  شید. مکان یپیول سیتمیانگلسیتان بیه حیوزه س ۱۹۹۰اکتبیر  در

 رد.کمی ارزها رینسبت به سا یاز حد ملزم به نگه داشتن ارز خود در محدوده م خص شیب ینوسانات ارز

تیر نگیه  نییپیا اییبیا نوسیان شیش درصید بیاالتر   میارک آلمیان ۹۵/۲معیادل  دییبا سیشده بود کیه هیر پونید انگلی حیدر قرارداد تصر

 داشته شود.

 سیتمیس“اسیت تیا بتوانید در بیاال نگیه داشیته  یطیور مصینوعارز خیود را بیه  ینیرخ برابیر اییتانیبر یمعتقید بیود بانیک مرکیز سورو 

اروپیا خیار   یپیول سیتمیکنید و از س ینیرخ ارز خیود را واقعی دییبا اییتانیه یدار داد کیه بر یرو به بانک مرکیز نیاز ا بماند.” اروپا یپول

از بیازار  نگیپونید اسیترل یآور چیون جمیع یاقیدامات  ییاز طر ارانشیی مقابلیه بیا جیر  سیورو  و یبیرا اییتانیبر یشود. بانیک مرکیز

اروپیا تین در  یپیول سیتمیو بیه کیاهش نیرخ پونید و خیرو  از س دییگرد میسیرانجام تسیل یارز و باال بردن نرخ بهره وارد عمیل شید. ولی

 صیید سییقو  کییرد. جییر  سییورو  در آندر ۲۵ کییایو در برابییر دالر آمر صییددر۱۵ارزش پونیید در برابییر مییارک آلمییان  جییهیداد. در نت
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انگلسیتان را بیه زانییو  یکیه بانیک مرکیز یمیرد“لقی   یهیا و اهیل بیور  بیه وآورد. رسیانه  بدسیت یدالر اردییلیچنید م یروز سیود

 را دادند.” درآورد

 

 ایشرق آس یمال بحران

 یبایور ناگهیانژ ۷۶ تابسیتان) ۹۷ هییژوئ. امیا در خواندنیدیم ایآسی یرا ببرهیا ینوصینعت یک یورها ۱۹۹۷و تیا سیال  ۸۰اواخر دهیه  از

 شد. یاقتصاد یهایناآرام ریکرد و تمام مناقه درگ رییتغ زیهمه چ

ارز  و همییه جانبییه دالالن وسییتهیمناقییه دسییتخوش حمییالت پ یشیید کییه ارزهییا و بییازار بییور  ک ییورها آغییاز ییاز جییا م ییکل

 قرارگرفت.

ه تنهییا نییو  دنییدیها گردک ییور نیییدرا  یییعم یو رُکییود اقتصییاد موجیی  بحییران خییود یهییا یو سییوداگران ارز بییا تبهکییار دالالن

 بحران کردند. نیدچار ا زیجهان را ن یهامناقه، بلکه اقتصاد اکثر ک ور یک ورها

 یضییعفها یور دارابهانییه کییه اقتصییاد آن ک یی نیییبییه ا ارز یالمللیی نیشیید کییه دالالن بیی آغییاز یزمییان لنییدیدر تا ۹۷ هیییدر ژوئ بحییران

 یالشیهااز ت لنیدیات یبانیک مرکیز ن،یضیربات سینگ نییا ریی)بیادژ وارد آوردنید. در ز لنیدیرا بیه پیول تا ینیسینگاست، ضربات  یادیبن

 داد. کایآزاد آن را در مقابل دالر آمر یاز پول آن ک ور دست برداشت و اجازه شناور تیحما یخود برا

نجام کیره و سیرا یالزمی ن،یپییلیف ،یبیه انیدونز یزش ارزتنیزل ار نییبیود. ا لنیدیپیول تا ینیرخ برابیر عیتنیزل سیر میاقدا نیچن امدیپ

 وانیگ کنیگ و تیاقدرتمنیدترِ مناقیه، ماننید سینگاپور، هنی یاز نظیر اقتصیاد یک یورها یبحیران حتی نییکیرد. از ا تیهم سرا یجنوب

 در امان نماندند. زین

 %۳۰سیینگاپور  ،%۶۰ ی، انییدونز% ۵۰نییدلی، تا%۴۰ یسییقو  قییرار گرفتنیید، در مییالز یبیمناقییه در سراشیی یارزهییا ۹۷در اواخییر سییال 

 .%۵۰ یو کره جنوب

 یازارهیاب میر تمیاارزش سیهام د جیهیو در نت دییآغیاز گرد زیین هاک یور نییبیور  ا یبیه بازارهیا ورشییبا حملیه بیه ارزهیا،  همزمان

واحییدژ  ۵۰۰ه واحیید بیی۱۱۰۰از پنجییاه درصیید ) از  شینییزول کییرد. شییاخا سییهام بییازار بییور  کواالالمپییور بیی دایبییور  مناقییه شیید

 را تجربه کرد. یکاهش م ابه زین اقهمن یک ورها ریشاخا سهام سا .افتیکاهش 

دو  کییا،یمرنییورثبروک در آ میدر مرکییز اسییال یالدیمیی ۲۰۰۰خییود در سییال  یدر سییخنران یجمهییور مییالز سییییر”  محمیید ریماهییات“

” تییگنیر“ کبیارهیبیازار بیور  همزمیان بیا فیروش  کوتیاه میدت و یاز سیپرده هیا یارز خیارج یرا خرو  ناگهیان تِینگیسقو  ر لیدل

 ژ۵دانست.) نمودار  ” شکال“ گذارانهیموجود در دست سرما

را در  یمیالز”   یوفااقتصیاد شیک“ شیبه، کیی بیابیدر بیازار ارز در عیر  تقر یآشیفتگ آوردن دییتبهکیاران بیا پد نیا“اظهار داشت:  یو

 ”باتالق فرو بردند.

مییتهم  ایشییرق آسیی یدر اقتصییاد ک ییور هییا ینیییو همکییارانش، بییه بحییران آفر”  جییور  سییورو “ نگییرایو د یدولییت مییالز یسییو از

ون از گونییاگ یدر ک ییورها” یاسیییاصییال  سییاختار س“و  رییییتغ یکییه سییورو  و همکییارانش همییواره بییرا اسییت یروشیی نیییشییدند. ا

 .برندیبکار م یاقتصاد ینیآفربحران   یطر

 در تهران گفت: یمالز یبحران ارز پس از رانیدر ا یمالز ریسف
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نیه  یهیانج یثبیات میال دجیایارز بیه منظیور ا یالمللی نیتجیارت بی میبیه کنتیرل و تنظی ازیبر ن یمبن” محمد ریدکترماهات“بلند  ادیفر “

اخیر بیود وا نییتنهیا در ا بیازار کردنید. یروهیاین هییعل ییرا میتهم بیه گزافیه گیو یو یبلکیه حتی د،ینرس ایدن یتنها به گوش رهبران مال

و  هیوسییبییه ر ینیه سییوداگران ارز صییدمات سیینگکییمیهنگا یعنیییبییه صییدا در آورده بییود شییدند،  اوکییه  یکییه متوجییه زنییگ خاییر

تحمیل خسیارات م زیینژ ۱۵)” ل ت ک ام” ریینظ یمیال یچیون مسسسیه هیا یسیوداگران انییم نییوارد آوردنید کیه در ا نیالت یکایآمر

 ”شدند. ینیسنگ

 

 ۲۰۰۸و  ۲۰۰۷ یسال ها یمال بحران و کایمتحده آمر االتیمسکن در ا بحران

 

 یمال یعملکرد بازار ها وهیش

داننیید، باعییث می ۱۹۲۹ بییزرگ یتییر از بحییران مییال  یییاز اقتصییاددانان آنییرا عم یکییه برخیی ۲۰۰۸ – ۲۰۰۷ یسییال هییا یمییال بحییران

 یی، تیا جیابیدل شید یانبیزرگ جهی یمیال یبانیک هیا و موسسیه هیا یبیرا یجید یدییسهام در سراسر جهان و به تهد یسقو  بازارها

 وارد عمل شوند. یاقتصاد جهان یفروپاش از یریجلوگ یرا وادار کرد برا یمل یکه دولت ها

 ۱۱انییک و ب ۱۱۵روبییرو شییدند.  یجیید اریو اروپییا بییا م ییکالت بسیی کییایمتحییده امر االتیییبییزرگ در ا یآن اغلیی  بانییک هییا یدر پیی

 د .متحده ورشکست شدن االتیدر ا” سکیصندوق پوشش ر“موسسه 

 آمد؟ دیچگونه پد شود،یم دهیبحران مسکن نام بحران که گاه نیا

  یت یو یبیرا کیایمرآ یکیه بیه بیازار سیهام وارد شیده بیود، بانیک مییرکز یبیا توجیه بیه شیوک کا،یسپیتامبر آمر ازدهیاز حمیالت  پیس

 لهآن در فاصیی زانیییم کییهییاد، تاجارا در دسییتور کییار خییود قییرار د یبییانک یکییاهش بهییره اسییتیس مانییدن پیییول در بیییور ، یبییه بییاق

 . افتیدرصد کاهش  کیدرصد به  مین و، از شش ۲۰۰۴تا  ۲۰۰۰ یها سال

 وام” سییکیصییندوق پوشییش ر“ یگیییذارهیسیرما یهیییا و موسسییه هییاو بیانیییک  یمیالییی یهیییاسییوداگران بیینیییگاه  میشییرا نیییا در

 یم یتر ارییتبیاالتر در اخ یاکیردن آنهیا بییا بییهرهخُیرد  پیس از کردنید،یم افیتیدر یاز بانیک مرکیز یرا که با بهیره نیازل یکالن یها

هیت ج دییجد انیم یتر  ییر و فرشیکا یمسسسیه هیا تنهیا در پی نییبیود کیه ا ریگقیدر دنیدان آن یداللی نیی. سود ادادندیها قیرار م

 .کنند افتیخت اقسا  دربازپردا یبرا نایاز م تر یخاص یها ضمانت کهنیبودند، بدون توجه به ا  تریب یهاوام  یواگذار

ان طییییرفدار کیییه از یانتخییاب شییید. و” فدرال رزرو”اسیییتیبیییه رژ  Ben Bernanke، بیییین برنانکییه )۲۰۰۶سیییال  یهیفیییور در

نیرخ  ۲۰۰۶ال در اواخیر سی کیه یزد بیه طیور یبیانک ینیرخ بهییره شیاسیت، جهیت مهیار تیورم دسیت بیه افیزا” مهار تورم یاستراته“

 .دیدرصد رس ۶کوتاه مدت به  یبهره بانک

وام، امییالک گییران  بییا گییرفتن کیایمتحییده امر االتیییهییزار خانییه وار در ا سیتیو دو ونیییلیم ۳از  شیبیی ۲۰۰۵تییا  ۱۹۹۴ یهاسییال نیبی

 کردند. یداریخر متیق

بییه  ۲۰۰۷ السیدر  هیزار دالر بیود صیدیو س ونییلیب ۵بیالغ بیر  ۲۰۰۱کیه در سییال  کیایمتحیده امر االتییمسیکن در ا یوام هیا حجیم

 .دیدالر رس ونیلیب میده و ن
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انیه خخواهنید بیود و نبازپرداخیت وام خیود  هیا قیادر بیهخانیه وار نییز اا میییکیه ن زد، نیهمیان زمیان تخمی” یمُیود یاعتبار آژانس“

 خود را از دست خواهند داد. یها

 ن به راه افتادبحران و چرخ و فلک جنو نیروشن کند که چگونه ا ساده یبا طرح کندیکوشش م سندهینو

 گذارده شده است. شیبهره به نما نیانگی، مساده شدن یبراژ ۶نمودار ) در

دالر  ونییلیم کییه مبلیغ بی مییوا هییاول هیخانیه هسیتند بیدون سیرما دییخیود کیه خواسیتار خر یبه سه م تر A کگام نخست بان در

 .دهدیسال م ۳۰مدت  یدرصد برا ۶ با نرخ بهره

دالر  ونیییلیم مینیی و سییال معییادل دو ۳۰دارد کییه پییس از  نییهیهییزار دالر هز ۷۰بییالغ بییر  یم ییتر یبییرا اصییل و فییر  آن وام سییاالنه

 .باشدیم

 میاعتبییار، وام زبالییهژ بییه مبلییغ دو و نیییب ایییدرجییه دو  یوام هییا Subprime-Krediteسییاله ) ۳۰ارزش وام  Aبانییک  یگییام بعیید در

کیم اسیتژ  نیدگانریوام گ یسیاله آن ازسیو ۳۰دانید امکیان بیاز پرداخیت یم کیه راییخیالص شیدن از شیر آن )ز یدالر را بیرا ونییلیم

 فروشد.می دالر ونیلیم ۱,۵به مبلغ ” سکیر ششپو صندوق کی“به ” تیوال استر”در

 
 ۶شماره  مودارن

 ردیییگیم Bاز بانییک  یدالر ونیییلیم ۲۰وام  کییی یدالر ونیییلیم ۲,۵وام  نیییبییه اعتبییار ا سییکیصییندوق پوشییش ر یگییام بعیید در

 نیاز همیی یگییرید یژ وبییا آن دسییت بییه گییرفتن وام هییافروشییدیم Aدالر بییه بانییک  ونیییلیم ۹مبلییغ  وام را بییه نیییز اا میییین B)بانییک 

ا و هیبانیک  ریسیا کیرده و بیه یبسیته بنید دیی)م یتقاتژ جد یهیاد و سیرانجام آنهیا را بیه شیکل کاالزنیمیمختلف  یاز بانک ها لیقب

 فروشد.می دیجد یها یم تر

 

 



25 
 

 :یریگ جهینت

پوشییش  وام خییود را نداشییته باشیید، صییندوق انییهیماه نییهیبییدهکار تییوان پرداخییت هز کییی یحتیی نکییهیاسییت کییه بییه محییض ا یعیییطب

 اریسیکیه گیروه ب یناخبیار ندارنید. تنهیا زمیا نییبیه انت یار ا یتعهید اییعالقیه و  چیصیندوق هی رانیود، اما میدشمی متوجه آن سکیر

نید، کآنیرا پنهیان  نتوانید” سیکیصیندوق پوشیش ر“ اییخیود را نداشیته و بانیک  انیهیاهم یهیا نیهیاز بدهکاران توان پرداخت هز یبزرگ

 ود.شمی خود یوادار به اعالم آن همراه با اعالم ورشکستگ

خبییر را همییراه بییا  نیییناچییار شیید ا ۲۰۰۶دسییامبر  ۱۵روز جمعییه  American Home Mortgage Investment شییرکت

 خود اعالم کند . یورشکستگ

 نیییرخ سییهام انیی دالر مفقییود شیید. ونیییلیم ۵۰۰دالر از دسییت داد و روز سییه شیینبه  ونیییلیم ۳۰۰الم خبییر، روز دوشیینبه از اعیی پییس

 .افتیدالر کاهش  ۱,۰۴به  دسامبر ۱۹دالر بود، سه شنبه  ۳۶دسامبر  لیکه در اوا یموسسه مال

ر از دسییت داده دال ونییلیتر ۲,۸از  شیان بیجهی یمیال یقُمیار بیزرگ موسسیه هییا نییزنید کییه در امی نیتخمی اییتانیبر یمرکیز بانیک

جنییون  یبییاز نیییخسیارت ا اسییت.” فیولکس واگیین گلییف“ یخییودرو ونیییلیم ۱۴۰ مییتیمعیادل ق دالر کییه اردیییلیم ۲۸۰۰ یعنیییانید، 

 .کردندیجبران م ستیابمی خود یو پس انداز ها اتیمال پرداختو طبقه متوسم از راه  رانیرا مزد بگ زیآم

 Neue” “Zürcher، در روزنامییه ۲۰۰۸اکتبییر  ۲۶ خیدر تییارژ ۱۲نوبییل اقتصییاد) زهیبرنییده جییا روگمنپُییل کیی نکییهیاز ا پییس

Zeitung آلیین  خوانیید، ۲۰۰۸در سییپتامبر  متحییده االتیییو سییقو  بییازار سییهام در ا یرا مسییئول بحییران مییالژ ۱۶) نسییپنیگر

رد کید، اعتیراد جلسیه داده بیو لیبحیران ت یک نییبیه ا یدگیرسی یکیه بیرا کیایمتحیده امر االتییکنگیره ا تیهیدر مقابل کم نسپنیگر

 اشتباه بوده است. یخودکار بازار خار  از هرگونه کنترل میو تنظ یکه باور او به قدرت دست نامرئ

 :نکهیبر ا یدر پارلمان مبن ایفرنیکال ندهیواکسن نما یدر پاسخ به پرسش هنر یو

متوجیه  اییآ گیر،یبیارت دبیه ع اییخودکیار بیازار اشیتباه بیوده اسیت؟ و  میشیما در رابایه بیا تنظی یدئولوژییکه ا دینکمیاحسا  ن ایآ“ 

 ”است ؟ امدهیشما درست از کار درن یدئولوژیا ایشما و  ینیکه جهان ب دیشده ا

 ژ۱۷)” شُوکه شده ام. هم لیدل نیبه هم د،ییفرمامی کامالب درست ” :گفت

 

 وروی بحران

ال محیدود کیردن حیاروپیا در  یبانیک مرکیز تییبیا تمیام قیوا و بیا حما یاروپیائ یاکه تمام رهبیران ک یور هی یزمان ۲۰۱۰ماه مه  در

گفییت :  یمصییاحبه مابوعییات کیییانگییال مرکییل صییدر اعظییم آلمییان در  بودنیید، ۲۰۰۸ – ۲۰۰۷ یبحییران مییال از یناشیی یخسییارات هییا

 ”هستند. وروی هیعل امدر سراسر جهان در حال اقد یسوداگران پول“

 ”.است انیدر جر” وروی” هیعل یحمله جهان کی“گفت : همان روز  ونکریژان کلود 

صیید ق یزار مییاله ییدار دادنیید کییه سییوداگران بییا ایییبییور  دن یدنبییال آن اقتصییاد دانییان و کارشناسییان دسییت انییدر کییار بازارهییا بییه

 credit)” اعتبیار کییولنُ یمبادلیه “ اییی” بازپرداخیت وام ینییاتوان میهیب“بییه نیام  یبییار بیا جنییگ افیزار نییرا دارنیید و ا ورویی یسیرنگون

default swaps CDS  اند. دهآم دانیبه مژ 

 گفت:ژ ۱۶ها)بانک یالمللنیهمان زمان پروفسور کارل شملز استاد حقوق ب در
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“CDS  نییبیا ا یمیال یادر جهیان. سیوداگران بازارهی یگیریهیر ارز د اییو  وروییبیردن  نیاز بی یاسیت بیرا یجنگی لهیوس نیمناس  تر 

 “.هستند یهر ک ور یزدن اقتصاد مل نیبرزم قادر به ،یابزار جنگ

حفیی  منییافع  یرابیبیازار بییود،  نیییسیوداگران ا نیتییراز بزرگ یکییکیه خییود ژ ۱۷)” اَکییرمن وزدیی“، ” بانییک چیهیدو“ سیرئیی همزمیان

ه دا شیک کیرد کیجی دییبا“آلمیان گفیت:  یسراسیر ونییزیبیا برنامیه دوم تلو یمصیاحبه جنجیال کیدر  ۲۰۱۰ماه مه  ۱۳ خیخود در تار

کیه  دییدممی یپوریدر همیان شی ی، درواقیع و” را نجیات دهنید ونیانی خیود یمیال یهیا کو اروپا بتوانند بیا کمی ورویگروه  یدولت ها

 خواند .می فرا ورویپول  هیجنگ عل یرا در سراسر جهان برا یسوداگران مال

 یبند جمع

 .کنندیم یگذار هیسرما یر بخش مالد  تریب  ترویهر روز ب هیسال است سوداگران سرما ۴۰به  کینزد :کمی

 

)نمیودار  کنیدیم ینیسینگ ،ینسیبتاب ثیابت” یقییاقتصیاد حق“ یبیر رو” یحبیاب فیوق العیاده متیورم و پیر تن ی“چیون  یامروز نظام میال

 . شودیمختلف م یموج  بحران ها یا ندهیو بصورت فزا ژ۴شماره 

نیو  دهییپد نیی. ا میروبروهسیت یمیال ینیا متناسی  بحیران هیا شیا افیزاتیا بیه امیروز بی ۱۹۹۲که از سال  دهدین ان م ۲شماره  جدول

 را جهان تا به حال تجربه نکرده بود.

 
۲شماره  جدول  

آن هنیوز  یهیا امیدیبیوده کیه پ یمتعیدد یمیال یذرد ، جهیان شیاهد بحیران هیاگیمی کیمیو  سیتیب که از سیده یچند سال نیهم در

 بر طرد ن ده است.

 ۲۰۱۵سیال  لییژ از اوایمنفی یروپا به منظیور مهیارکردن بحیران در کنیار کیاهش نیرخ بهیره ) تیا حید بهیره ا ینمونه بانک مرکز یبرا

 کرده است.” اوراق کم بها“ دیبه خر اقدام یالدیم
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تیا بیه امیروز  ۲۰۱۸ل ژ و از سیاورویی اردییلیم کصیدیو  ونییلیتر ۲ بیایتقر یعنیی) ورویی اردییلیم ۶۰ انیهیماه ۲۰۱۸بانک تیا سیال  نیا

نیوز کیرده اسیت، کیه ه  ییپیول بیه بیازار تزر” یحفی  چرخیه اقتصیاد“ارزش بیه بهانیه  یاوراق بی نیا دیبا خر وروی اردیلیم ۳۰ نهایماه

 ادامه دارد.

ه بی ورویی اردییلیم کییتنهیا در اروپیا هیر روز ” حبیاب فیوق العیاده متیورم و پیرتنش“ نییکاستن تنش موجیود در درون ا یبه جا یعنی

 ود.شمی پمپاژ بازار

 یل هییاحییراه  سییتمیس نیییو ا میروبییرو هسییت ییو اسییتثنا داریییناپا میسییتیس کییه مییا بییا دهنییدیه ییدار م یاقتصییاد رشناسییانکا

 یگیید انفجیار بزرزود شیاه اییی رییکییرد، و گرنیه د داییپ یآن راه حلی یداریییپا یهیر چییه زود تیر بیرا دییکییه با کنیدیطلی  م ییاسیتثنا

 بود. میخواه

 

 

 ست؟یچاره چکه راه  نستیا یپرسش اساس اما

نید کیه بتوا سیتین یگیاهیدر جا سیندهیبیه خیود م یغول کیرده اسیت و نو را اسیتمدارانیاقتصیاددانان و س ن،یپرسش همیه متفکیر نیا

بحییران  یزه هییالییر شیپیی ۲عنییوان شییده در جیدول شییماره  یو بحرانهییا میبحییران انییهی. بییه گمییان نگارنییده میا در مدیییبیه آن پاسییخ گو

در  کییرد،یم یبییاز دیییرا در توسییعه اقتصییاد، صینعت و تول یمحییرک و اساسی ینق یی یکییه زمیان یمییال نظیام. باشییندیرو م شیپیی یاصیل

 نینمبیه تی ازییلیع نو نییرفیع ا یاسیت کیه هیر روز بیرا شیده لیحد وحصیر تبید یب یبا ولع یبه انگل یعنیبه نقاه مقابل  ریاخ یسالها

 برده است. انیاز م دیصنعت و تول یعنی یواقع داقتصا یسالم را برا نهیزم  یطر نیدارد و از ا  تریپول ب

 

 :دوم

ه جنبیه بیقالیه تنهیا م نییدر ا سیندهیو نو باشیدیگونیاگون م یمولفیه هیا یشیدن دارا ینوشیتار آمید، جهیان نییکه در آغیاز ا همانگونه

 آن پرداخته است . ینظام مال ههیو بو یاسیاقتصاد س

و  آوریفیین ،یفرهنگیی ،یاسیییس ،یگونییاگون اجتمییاع هییایسییاحت شییدن بییر یجهییان راتیروشیین اسییت کییه جییا دارد در دراز مییدت تییاث

 .ردیقرارگ یمورد بررس ز،ین یتیهو یها انیو بن یمل ،یبوم ،یسنت یو ساختارها ستیزمیمح

 . میآشنا شو دهیپد نیا یبا آثار مثبت و منفژ ۳نوشتار فهرست وار )جدول شماره  نیدر ا ستیبد ن اما

 یجیانب ییهیا  یآسی ون،یزاسییمثبیت گلوبال یهاامیدیپ میتمیا شیود،یم دهیید ۳ر جیدول شیماره همانگونیه کیه د سیندهیگمیان نو به

 با خود به همراه دارد. زیرا ن

 یاجمیا  جهیان کییاشیند کیه بیا بمی و گلوبیال یجهیان یتنهیا راه حیل هیا زییهیا ن  یآسی نییرفیع ا یکه راه حل ها نجاستیا جال 

 است. ریامکان پذ

 گفت: یمال یجمهور وقت فرانسه در راباه با بحران ها سییر” یزکوالسرکوین“ ۲۰۱۰سال  در

 .” ده استش یاست که جهان یدار هیبلکه بحران سرما ستیشدن ن یبحران جهان میکه ما امروز با آن روبرو هست یبحران “
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 ۳شماره  جدول

 

 الحی فتیه اسیت.انجیام نگر یکیه کیار در خیور مینیبمیی ذرد و امیروز همیهگیمی جمهیور فرانسیه سیییگفتیار ر نیاز ده سال از ا شیب

 را دارند؟ یاستگزاریامکان س شدن، یدر زمان جهان یمل یدولت ها ایکه آ دیآمی شیپرسش پ نیا

 .شندبایشر  آن م شیبلکه پ ستند،ین ونیزاسیدر نقاه مقابل گلوبال یمل یپرسش روشن است، دولت ها نیبه ا پاسخ

در  یتیییفرامل یهاو کنسییرن یمییال یموسسییه هییا شییدن، یجهییان یواقعیی گرانیکییه بییاز دهییدین ییان م یبییه اقتصییاد جهییان ینگییاه

 اشند.بمی افتهیکامالب توسعه  یو اجتماع یادار ستمیس یقدرتمند و دارا یبا اقتصاد ییک ورها

 یبیراثیال را بایور م یامکانیات گسیترده تیر” اروپیا هییاتحاد“چیون  یتییچنید مل یهمکیار کییدر  یملی یاست که دولیت هیا روشن

 خواهند کرد. دایپ یسوداگران بازار مال و یتیفرامل یشرکت ها یها یخواه ادهیمقابله با ز

 نجامد.امی یمل یهااز دولت  یاسیس دیلزوماب به خلع  یساز یاشتباه است اگر تصور شود که جهان نیبنابرا

هیا ، نیه تن میسیتشیاهد آن ه ه امیروز متاسیفانهکی یتییفرامل یو شیرکت هیا” یمیال یبازارهیا“از  یملی یدولیت هیا یفرمیان بیردار اما

 تنسف آور بلکه خارناک است.

خیود  یِاسییس یهیا میبلکیه تصیم نبیوده انید، یاجبیار یرسیانده انتخیاب هیا نجیایکه ما را امیروزه تیا بیه ا یاقتصاد یها میتصم هیکل

 د.اصال  شون دیو با توانندیآغاز شده و مجدداب م ۱۹۸۰بودند که از سال  یِخواسته ا

 غیاتیبلت میتسیل یگدرمانید یکیه فاقید هرگونیه اعتمیاد بیه نفیس بیوده و از رو مییسیروکار دار یمداراناسیتیکه امیروزه بیا س شوربختا

 اند. شده یستیبرالینئول
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 سخن : انیپا

 نوشت؛ یزمان یفرانسو سندهینوژ  Eugène Ionesco) ونسکوی اوژن

خیود  یراحیت و بیدون ابیراز انتقیاد بیه وضیع موجیود بیه زنیدگ الییامیروز بیا خ اننیدتویکه به ابتذال عادت کیرده انید، م یکسان تنها“

 ”ادامه دهند.

 کند. ریما و جهان امروز ما را تصو گاهیروشن وشفاد جا نیچن نیکه ا شودیم افتی یگمان من کمتر جمله ا به

 ونییلیهیا م ونییلیزمیان م نیدر همی یولی شیود،یم دییثیروت تول گیریاز هیر زمیان د شیکیه در آن بی میکنیمی یزنیدگ ییاییدر دن ما

 .کنندیزادگاه و وطن خود را ترک م یفرار از فقر و گرسنگ یانسان برا

در جهیان بیه شیدت رو  یسیو شیاخا گرسینگ نییبیه ا یدهید کیه از اواسیم دهیه جیارمی ه یدار دیشد یملل متحد با نگران سازمان

 ژ۱۸رند.)بمی رنج یسنگانسان از گر ونیلیم ۸۲۰از  شیو امروز ب است شیبه افزا

 :سدینویپردازد و ممی ثروت در جهان یدر گزارش ساالنه خود به نابرابر آکسفام

 ”را به خود اختصاص داده است. یاز درآمد مل یا ندهیثروتمند سهم فزا تیاقل کیاز ک ور ها  یاریبس در“

 :سدینومی ژ۱۹)” ۲۱در قرن  هیسرما ” کتاب سندهینو یکتیپ توما 

 را و مانییدهیدرصیید باق ٪۲۰ تنهییا جهییان تیییدرصیید جمع ٪۹۰دارد و  اریییاز ثییروت جهییان را در اخت ٪۸۰جهییان  تیییز جمعا ۱۰٪“

 ”دارد. اریدرصد از ثروت جهان را در اخت ٪۵۰جهان  تیجمع ۱٪

ل حاضیر میردم حیا در دارنید. ارییدر اخت ورویی ۱,۰۶روزانیه تنهیا  یعنیی برنید،ینفیر در جهیان در فقیر مالی  بسیر م ونیلیم۷۶۸ امروز

خیود  یعییرفیتن منیابع طب انییاهد از مشی میییبیه خیاطر بحیران اقل ت،ییهم راسیتا بیا انفجیار جمع” قایبزرگ افر یصحرا“ یک ورها

و ” قیایبیزرگ افر یصیحرا“ یک یورها درصید از میردم ۳۳حیدود ژ ۲۰،)” موسسیه گیالو “براسیا  آمیار  لییدل نییا بیهاشند. بمی زین

 . باشندیخواستار ترک زادبوم خود م انهیدرصد از مردم خاورم۲۴ و  یو کارائ نیتال یکایدرصد از مردم امر ۲۷

اعییالم کییرد، شییمار آوارگییان در  ۲۰۲۰ژوئیین  ۱۸امییور پناهنییدگان در سییازمان ملییل در  یعییال یایسییاریکم سیرئیی ،یگرانیید پییویلیف

 ژ۲۱است.) دهینفر رس ونیلیم ۸۰ کیسراسر جهان به نزد

و صیاحبان  اسیتمدارانیس ،یهیا و فقیر و گرسینگ ینیابرابر نییا هییعل یالمللی نیبی یبرنامیه هیا یطراحی یبیه جیا نکیهیا گیرید ابتیذال

 وروسییتاتی ۲۰۱۷در آنجییا اسییت کییه طبیی  آمییار سییال  گییرید ابتییذال خییود پرداختییه انیید. یمییرز یوارهییایتر کییردن دقییدرت بییه بلنیید

 یهییا تیییمحروم اییینفییرژ در معییر  خاییر فقییر  ونیییلیم ۱۱۳درصیید از مییردم سراسییر اروپییا ) ۴,۲۲اروپییاژ،  هییی)مرکییز آمییار اتحاد

 قرار دارند. یاجتماع

 گییریاز کن یگران در حییال حاضیر معتقدنید کیه د یامیا برخی شید،یم یخیرو  از فقیر تلقیی یبیرا یعنیوان راهیی گذشیته اشیتغال بیه در

. مهسیتیه پرمخیاطر یکارهیا شیامیا شیاهد افیز“گفیت:  وزییورونیمبیارزه بیا فقیر بیه  ییشیبکه اروپیا ریمید امزییلیو لئو .ستین نگونهیا

 ”ماه سر کنند. انیبا درآمدشان تا پا توانندیم یاما به سخت کنندیاز مردم کار م یادیتعداد ز

فیرار و مهیاجرت  یعلیت اصیل نی، جنیگ دومیسیتیز میمحی یو نیابود ی، گرسینگفقیر ،یاجتمیاع یهیا یدر کنیار نیابرابر نکهیا جهینت

 ،یو خارنیاک جهیان یبحرانی میشیرا نییابتیذال هیا آنجیا اسیت کیه در ا نییقلیه و اُلمیا ا امیا .باشیدیمردم از خانیه و کاشیانه خیود م
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مبتییذل و خارنییاک روزانییه خییود بییه  یترییتییو یهییا امیییاسییت کییه بییا پ یفاسیید سییاختمان مانکییاریپ کییی ایییمییرد دن نیقدرتمنیید تییر

 !میدر جهان پاسخگو باش ینابرابر نهمهیبرابرا در میموظف یهمگ ما. زندیدامن م ایو دن کایاختالفات و افتراق و خ ونت در آمر

 

———————————————————————— 

 

 Osterhammel 2011, S. 1033 ffژ ۱)

 Hobsbawm 1994, S. 14ژ ۲)

 Ferguson 2009, S. 299 ژ۲/۱)

 Krämer Handelsblatt ۱۶,۱۲,۲۰۰۸ژ ۲/۲)

 سندهیدان و نو خیتار (Eric John Ernest Hobsbawmجان ارنست هابسبام ) کیارژ ۳)

 از اتالد وقت یریبر اسا  جلوگ یدیتول یکارها التیت ک می: تنظ سمیلریتاژ ۴)

بییود کییه  کییایفییورد در آمر یهنییر یخودروسییاز یهاحییاکم بییر کارخانییه یمتیینثر از نظییام اقتصییاد ی ییی: گرا سییمیفورد اییی ییفییوردگرا

 دیییو دسیتمزد بییاالتر و خیم تول داتیییتول ترنییپیا مییتیز قا یبییبیر ترک یمبتنیی شیگیرا نیییاسیت. ا ییلرگرایاز تییا یتردهییچیشیکل پ

 کننده است.مصرد یبرا خاص یالتیو تسه یابیو بازار افتهیبهبود

از  یکیارگران ناشیی یمییاریب یکیارگران و نییرخ بیاال دیییقیدرت خر ینییاتوان یولی د،یییکیه شییاهد میازاد تول یزمییان هییفییورد در ژانو یهنیر

فیورد را  یسیاز نیصینعت ماشی ،یانقالبی میتصیم کییبیا  ۱۹۱۴شیده بیود، در سیال  نیانآ میو جسی یو ف ار روح یکارِ تکرار یسخت

 متحول کرد.

از دو  شیداد و دسیتمزد کیارگران را تیا بیرا از نیه سیاعت در روز بیه ه یت سیاعت کیاهش  یدرجه اول شیرکت فیورد سیاعت کیار در

 داد. شیبرابر افزا

 Galbraith 2009, S. 175ژ ۴/۱)

 ،یچنید کیاال، انیرژ ایی کییکیه از سیهام  شیودیگفتیه م یبهیادار یاوراقی اییبه قراردادهیا  (Derivative Contractه )ابزار م تقژ ۵)

ابییزار وابسییته بییه ارزش اوراق بهییادار من ییاء  نییی. ارزش ا ییودیمربییو  معاملییه م یهییاو در بور  م ییت  شییده هیارز، پییول و سییرما

 ندارد. یارزش مستقل هگون چیه یو خود به تنهائ باشدیم

 ، ”Der Hebeleffekt, Leverage-Effekt“ شودیم دهینام” یسود اهرم یگواه“ از ابزار م تقه یکی

 کرد. فایرا در بوجود آمدن آن بحران ا یو نقش اساس رفتیبکار م ۱۹۲۹از بحران  شیپ یعیب کل وس که

کییار آمییدن  یو رو سییتیپوپول یب و سییازمانهاو رشیید احییزا ۱۹۲۹ یپییس از بحییران میال تلییریکییار آمییدن ه یرو یخیتجربیه تییارژ ۶/۱)

در سییال  ورویییو بحییران  ۲۰۰۸ – ۲۰۰۷ یبحییران مییال جهییان پییس از یاز ک ییورها یاریدر بسیی کییالیراد یراسییتگرا یدولییت هییا

 .نجها خواهانیهمه آزاد یاست برا یباش داری، ب۲۰۱۰
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اقتصیییاددان  ،ژ۱۹۴۶ لییییآور ۲۱ته درگذشییی – ۱۸۸۳ژوئییین  ۵، )زاده (John Maynard Keynes)  نیییزیک نیییاردیجیییان مژ ۶)

 یسیبرجسته انگل

 Koo 2009, S. 116ژ ۷)

 Senator Carter Glass und Henry B. Steagallژ ۸)

قیانون،  نییاسیا  ا شید. بیر  یتصیو کیایآمر یو رکیود بیزرگ اقتصیاد ۱۹۲۹در برابیر شکسیت بیازار سیهام در  گالیگلیس اسیت قیانون

)امییور مربییو  بییه اوراق قرضییهژ جییدا  یگییذار هیسییرما یژ از بانکییداریسییپرده و وام دهیی شری)امییور مربییو  بییه پییذ یبازرگییان یبانکییدار

 شد.

 Harry Dexter Whiteژ ۹)

 Schumann/Grefe 2008, S. 21ژ۱۰)

 die tageszeitung (taz) ۲۳,۶,۲۰۱۲ژ ۱۱)

 Paul Robin Krugmanکروگمن  نیپل رابژ ۱۲)

 .دیگرد نوبل اقتصاد زهیجا افتیموف  به در یدالیم ۲۰۰۸است. او در سال  کایاقتصاددان اهل آمر

 ژ۱۳)(Joseph Eugene Stiglitz) تزیگلیاست نیوجی جوزد

 دیگرد ۲۰۰۱نوبل اقتصاد در سال  زهیبرنده جا یاست. و ییکایاقتصاددان معاصر آمر

 ژ۳۴-۳۳ص تزیگلینوشته جوزد است” و مسائل آن یساز یجهان“الفژ ۱۳)

 ۴۰بژ همانجا ص ۱۳)

 ۴۴-۴۱نجا ص  ژ هما۱۳)

 یکییار یقراردادهییا یدر مییورد موقییت سییاز یسییاب  کییار تعییاون و رفییاه اجتمییاع ریییدولییت و وز یسییخنگو یعیییرب یالییفژ علیی ۱۴)

 ژ۹۳/۵/۲۷ ن،یاقتصادآنال ،یعیرب یاند.)عل یکار ک ور، در حال حاضر موقت یروهایدرصد ن۹۰از  شی: ب دیگویکار م یروهاین

خییود بییوده  یدائییم در اسییتخدام کارفرمییا یبییا قراردادهییا رانیییکییار در ا یروهییایدرصیید ن ۹۰از  شیجنییگ بیی انیییکییه در پا یحییال در

 ۱۳۹۷ ،یراللهیاند.)خ

 “” لندن یتیس“ City of London ژ۱۴)

در  یتیییجمع یتیاسییت. سییبوده ایییدن میتمییا یاقتصییاد یهییاتیمرکییز فعال ۱۹اسییت و در قییرن  ایییتانیبر یاقتصییاد یهییاتیفعال قلیی 

 فعال هستند یها در بخش خدمات مالآن  تریکه ب کنندینفر در آن کار م ۳۳۰،۰۰۰ کیدارد، اما نزد هزار نفر ۱۰حدود 

 (LTCM)” بلند مدت. هیسرما تیریمد“ژ ۱۵)

شیده   ییبیازده مالی  ترک یتجیار یهیا یبیود کیه از اسیتراته کیاتیکانکت چ،ینیویمسیتقر در گر سیکیپوشیش ر تیریشرکت مد کی

 منحل شد. ۲۰۰۰سال  لیصندوق در اوا نیرد. اکمی هباال استفاد یبا اهرم مال
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 Prof. Dr. jur. Karl-Joachim Schmelz is a German Bank and commercial lawyer. was aژ ۱۶)

judge at the Frankfurt district court 

 (Josef Ackermann)  جوزد اکرمنژ ۱۷)

 کندیم تیبانک قبر  فعال رهیمد ئتیه سیعنوان رئاست، که در حال حاضر به یسیسوئ بانکدار

 ۱۳۹۹خرداد  ۲۱” گوترش ویآنتون” سازمان ملل متحد رکلیدبژ ۱۸)

 (Le Capital au XXIe siècle) کمیو  ستیدر قرن ب هیسرماژ ۱۹)

تیاکنون ازقیرن هجیدهم  کیایدرآمید و ثیروت دراروپیا و آمر یکیه بیه نیابرابر یاقتصیاد دان فرانسیو یکتییاسیت از تومیا  پ یکتیاب نیام

 ۰پردازدیم

 در جهان است ینظرسنج یموسسه ها نیمسسسه گالو  از معتبرترژ ۲۰)

Gallup International Association 
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