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ی دارسرمایهاقتصاد ژئوپولتیک  ۲این مقاله بر مبنای فصل اول کتاب جنگ سرد 

 ی صنعتی است.دارسرمایهمالی بر علیه 

 
تاریخی  رسلللاللتاش دورههم روِمیلانله طلبلا اصلللللا مارکس و بسیاری از 

مالکا  زمین،  -ی صللنعتی را به زوال کدللید  میراو فلودالیسللم دیدند دارسللرمایه

اری بردبهرهرانت اقتصللادی از انی که بدو  تولید ارزش واقعی انحصللارطلببانکدارا  و 

کردنلد. ولی ن  جنب  رفرمیسلللتی  لللکسلللت خورد. امروز بخ  مالی، بی ه و می

 ست.ا گرفتهدست هدولت را ب نورده و کنترل وجودبهرانتی را  جدیداقتصاد  مستغلات،

ی مالی درسلللت جهت مخال  دارسلللرمایهصلللنعتی -هدف دورا  فعلی پسلللا

با ن  ن نا هستند. یعنی انبا ت  ۹۱ی صلنعتی است که اقتصاددانا  قر  دارسلرمایه

 برداریرهبه یبا  یوهع دتاً نیست بلکه  ی صنعتیسرمایه گیری لکلثروت از طریق 

و  نفتکرد  خصوصی. قائل  لد  ماایای مالیاتی برای املا،، اسلت اقتصلاد رانتیاز 

 زندگی و یمواد معدنی، بانکداری و زیربناهای انحصلاری باع   ده است که به هاینه

و تولید جامعه افاوده  للود. بدهی روز افاو  بانکی، داندللجویی، و کارت  وکارکسلل 

 یهامسکن و دیگر هاینه یهباع  استث ار کارگرا   ده، در حالیکه که هاین یاعتبار

ی ارزا  بانکی به مردم بالا رفته است، برای مصرف کالا و خدمات هاوام خاطربهزندگی 

 که اقتصاد دچار معضل تورم بدهی است.چرادرنمد ک تری در اختیار دارند 

ی کرد  اقتصللاد رانتی از طریق ال للبینجنگ سللرد امروز نبردی اسللت برای 

، پلیس، پست و تلگراف، هازندا ، نموزش، بهدا ت، ونقلح ل کرد مالیخصلوصی و 

 اند با اینبودهاروپا  ی نمریکا وهادولتدر اختیار قبلاً یی که هاارتبلاطات و دیگر بخ 

ی سلللاختاری را به حداقل هایدلللا  را پایین نگهدا لللته و هاینههاکه هاینههلدف 

 برسانند.
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ی بیرضللروری هابرای اینکه هاینه سللازیخصللوصللیدر اقتصللاد برب این نو  

ی صللنعتی را دارسللرمایهاجت اعی تولید و توزیع را به حداقل برسللاند جهت حرکت 

ی انحصاری برای خدمات خصوصی، مدیرا  مالی هابرعکس کرده است. علاوه بر قی ت

 دارند تا رقبایمی از طریق اهرم بدهی و پرداخت سود سهام بالا قی ت سهام را بالا نگه

 را از بین ببرند.تر عی ض

*** 

 

 کنند، درمی از طریق رانت انبا تع دتاً اقتصلادهای نوین رانتی امروز ثروت را 

ی بانکی، سللهام و اورا  هاوام که مالی کرد ، املا، و انحصللار رانتی را تبدیل بهحالی

نورد  سللود  وجودبهو  هاکند. اسللتفاده از اهرم بدهی، برای بالا برد  قی تمی قرضلله

سوخت  را بانک مرکای  ۲۰۰۱، از سال «ثروت مجازی»سرمایه روی اعتبار برای این 

 کرده است. تأمیناز طریق تاریق پول 

 درصد ۱۰مهندسی مالی در حال جاندین  د  مهندسی صنعتی است. بی  از 

از  هابرای بالا برد  ازرش اورا  بهادار ک پانی ییی بارگ نمریکاهلا لللرکلت درنملد

سهام اختصاص داده  ده بازخرید  ا  ودارسلهاماورا  بهادار به  یطریق پرداخت بهره

گیرند که منجر به می حتی برای خرید سهام خود ا  قرض هااست. خیلی از ک پانی

  ود.می  ا بالا رفتن نسبت بدهی به دارایی

. این نو  اند للده و صللنایع گرفتار بدهی به بخ  مالی، بی ه و املا، هاخانواده

 للوند دسللت اد و سللودی را که باید به کالا و می رانتی محسللوب درنمد که هاهاینه

ساله نمریکا و اروپا را از  ۵۷ یتوسعهتقریباً خدمات اختصلاص داده  ود تقلیل داده و 

 .اندکردهجنگ جهانی دوم به بعد متوق  

ر قوانین حاکم ب عنوا بهرانتی مخال  ن  چیای است که مارکس  دینامیسماین 

ی صلنعتی توضی  داد. سیستم بانکی نل ا  تحت تسل  بیس ار، دارسلرمایهحرکت 
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اما در . کردمی صللنایع سللنگین ح ایت مالیاز و ارت  در واقع   رایه گام با بانک 

کردند. چیای که بنا بود یک  تأمینبه ندرت اباار تولید جدید را  هابانک، جاهای دیگر

و بعد سلوسلیالیسلت پویا بدود به طرف فلودالیسم و یک سیستم تیک دموکراجریا  

ی مالی امروز نقد یکاری برای پرداخت بدهی هنگفت )بدهی بیگاری( برگدت، طبقه

 کردند.می در دورا  قرو  وسطی بازی  امالککند که می را بازی

 

 ی: دارسرمایهدیدگاه مارکس از سرنوشت تاریخی 

 از فئودالیسم هاآزاد کردن اقتصاد

هم سللرمایه  للر  داده بود از مر جلد یکی صللنعتی که مارکس ددارسللرمایه 

 ده از میراو داری را اقتصادهای رهاسرمایهپا لیده اسلت. مارکس سرنو ت تاریخی 

و رباخواری  ی زمیناجارهی که خراج سللالارجنگفلودال  یدید، طبقهمی فلودالیسللم

ی صلللنعتی که در حال دارسلللرمایهکرد. او فکر کرد که می بانکی را به رعایا تح یل

بود، جاندین رباخواری مالی  سلوسلیالیسلمتکامل در جهت مدیریت مدر  و در واقع 

مللالی و دیگر  ی، بهرهی زمیناجللارهچپلاولگر  لللده و درنمللد بیر ضلللروری رانتی، 

اردو، جا  برد. ندام اسللل یت، دیوید ریکمی ی اعتباری بیر تولیدی را از بینهاهاینله

 ا  این پدیده را تجایه و دا  کلاسیکدمیل، جوزف پرورد  و رفقای اقتصا تاسلتوار

ال و به موازات ن  یتیدللا  را در جلد دوم و سللوم کاپهاتحلیل کردند، و مارکس بح 

 مرک ، که باع   رببا اقتصلاد رانتی و ریاضیات  «اضلافیارزش ی هانظریه»در کتاب 

  ود، خلاصه کرده است. می اقتصاد ینرخ بالاتر از بقیهر د تصاعدی بدهی به 

ی دارسرمایه یترین مدلخصهبدیهیدر هر حال، مارکس جلد اول کاپیتال را به 

ی در اباار تولید، اسللتخدام گذارسللرمایهصللنعتی یعنی: حرکت در جهت اسللتفاده از 

 اضلللافیزش ها بر اسلللار ارکارگر دسلللت ادی برای تولید کالا و خدمات و فروش ن 

تنظیم نرخ سللود، ی وسلیلهبه اضللافیارزش  تحلیل دسلت اد کارگر، اختصلاص داد. با
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، «سلللرمایه واراندام ترکی » هی کارخانه، تجهیاات و مواد اولیهاهاینه یمحلاسلللبه

دست اد به  دارسرمایهکرد که در ن  کارفرماهای صلحبت مارکس از جریا  گرد لی 

 یگذارسلللرمایهکارگرا  داده و سلللود حاصلللل را در کارخانه و تجهیاات و کارمندا  

  ود(.ن ی به کارگرا  پرداخت ضافیاکه ارزش کنند )با در، اینمی

 ی صنعتیسرمایهرا بین کارگر و  ی مالی این جریا  گرد ی محوریدارسرمایه

 «زدهزنگ ک ربند»تبدیل به  نمریکا بربی یفرسوده کرده است. بخ  مه ی از میانه

برای  ی مالیسلللرمایهکله بخ  ملالی تکلاملل کرده و  لللده اسلللت. بله جلای این

واقعیت این است که  .اند لده ی در تولید را مهیا کند، کل صلنایع، مالیگذارسلرمایه

تر از تولید سللود ه راه با از طریق اهرم بدهی بسللیار سللریعع دتاً مالی،  برداریبهره

 استخدام کارمند برای تولید کالا و خدمات است.

 

 تیک سیاسیدموکرابا صنایع برای ترویج رفرم  هابانک ائتلاف

 برازماندگا  دورا  فلودالیسم را درمارکس هنوز خیلی از ب یی دورهدارسلرمایه

که از طریق اسللت مالکا  موروثی  یطبقه ی للا  اجارهترینجسللتهگرفت که برمی

 لد و سودی در می بدو  بازدهی اقتصلادی خرج خدمتکارا  و تج لاتع دتاً زمین، 

 در مالیات بود. بیسلت سلال بعد از فت  انگلستا  لا  ریدله هابر ندا لت. این اجاره

کتاب لی  أت، ویلیام فات  دسلللتور Norman Conquest هانورمنی وسلللیلهبه

دریافتی که  یمحاسللبهبرای  ۹۰۰۱( را در سللال Domesday Bookدومادی )

یی که خودش و ه راهان  تسلللخیر کرده بودند ابلار کرد. هامالیات از زمین عنوا به

( ۹۲۹۵-۹۲۹۷) ها(،  ورش بارو King Johnجا  )  اهی مالیاتی طلبزیادهدر اثر 

, حقو  مدنی برای مردم خود لللا ( سلللرا  Magna Carta) للا  و ماگنا کارتا

را خود لا  صاح   وند. مارکس توضی   هایدلتر این اجارهجنگجو را قادر کرد که ب

ی صنعتی از نظر سیاسی رادیکال بود چو  در جستجوی نزاد کرد  دارسرمایهداد که 
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  خصی یکه بدو  هاینه یا سلرمایهبود مالکی  یخوی  از بار ح ایت اجباری طبقه

 صاح  درنمد بودند.

از تر  ا  را پایینجدید باید هاینهیابی به بازارهای دستصلاحبا  صلنایع برای 

ی هابردند. برای رسلللید  به این هدف باید ت ام اقتصلللاد را از هاینهمی رقبا یهاینه

کار وفرعی تولید، عوارض بیر ضلروری اجت اعی که بخدللی از زندگی روزمره و کس 

ذاتی  یارزش هاینه افاونی قی ت بر عنوا بهبود نزاد کنند. اجاره در اقتصاد کلاسیک 

. ی کارگر استهاذاتی در نهایت قابل تقلیل به هاینه یتعری   لده اسلت، این هاینه

سللود تعری   للده اسللت، درسللت بر خلاف  یکنندهخلق عنوا بهکارگر تولیدکننده 

، سلاقی و ن پا و بیره(، و خدمتگاارا  سر سفره هاچیهکدر لملازما  ) خدمتگاارا ،

 کردند.می صرف ننها  ا  رادرنمد که مالکا  ع ده

بود که به ا للراف موروثی اروپا  ی زمیناجاره للکل پارادای ی اقتصللاد رانتی، 

)و افاای   هاکه جا  استوارت میل  ر  داد، مالکا  اجاره طوره ا  د، می پرداخت

کردند. ریکاردو )در فصلللل دوم اصلللول اقتصلللاد می «در خواب درو»قی ت زمین را( 

در  تفاضلی ی( ا لاره کرده است که یک نو   بیه به اجاره۹۰۹۵سلیاسلی و مالیات 

ی که ی ترکیبهااجاره منابع طبیعی برخاسلته از ررفیت معاد  با کیفیت بالای سنگ

 لیدبالا تو یی معادنی که با هاینههابتواننلد مواد معلدنی بلا هاینله پایین را به قی ت

ترین توجیه ا للت که بدو  کوچکرانت انحصللاری وجود دنهایتاً کنند بفرو للند. می

 منطقاً ها للد. ن  اجارهمی رین  للرای  باید به مالکا  پرداختتاقتصللادی و با سللخت

 مالی، اجرت و جری ه بودند. ی امل بهره

ا  که دارزمین یی را نزاد کرد  اقتصلللاد از طبقهدارسلللرمایهملارکس نرما  

 دید. اینمی کردمی را کنترلمجلس اعیلا  بریتانیا و مجلس اعیا  کدلللورهای دیگر 

کار احتیاج به رفرم سللیاسللی پارل ا  بریتانیا را دا للت، در نهایت مجلس عوام باید 

های گروهی وسللیلهبه که مانع از ح ایت مالکا جاندللین مجلس اعیا  بدللود طوری
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فدلللار و برعلیه منافع بخ  صلللنعتی در بریتانیا بدلللود. اولین نبرد بارگ در مبارزه 

با لغو قوانین ذرت به پیروزی رسللید. مبارزه  ۹۰۸۱ا  در سللال دارزمینمنافع برعلیه 

 - ۹۱۹۰ا  روی دولت در بحرا  قانو  اسلللاسلللیدارزمینبرای محدود کرد  قدرت 

که مجلس اعیا  مالیات تح یلی بر زمین را رد  ه ا  زما  ؛به اوج خود رسید ۹۱۰۱

ه ای را که در رابطلایحهتوانند ن ی کردند. این بحرا  با حک ی که مجلس اعیا  دیگر

 با درنمد با د رد کنند، حل  د.

 

 ۶۴۶۱ - ۶۴۸۱کند، می بخش بانکی بر علیه بخش املاک لابی

امروز  لللاید به نظر عجی  بیاید که بخ  بانکی بریتانیا با ت ام وجود از اولین 

ح ایت کرد. ن  ح ایت که در سال  ی زمیناجارهنبرد بارگ برای به حداقل رساند  

فرانسللله را برعلیه  ینمد، محاصلللره وجودبهی ناپللو  هابعلد از خات ه جنگ ۹۰۹۷

باز کرد.  ورود بلات ارزا  رایببه پایا  رسانده و بازار بریتانیا را  هاییکدتیرانی بریتانیا

تا قی ت بلات را درخواست کردند ا  بریتانیا وضلع تعرفه روی بلات وارداتی دارزمین

بالا ب اند. اما  ی زمیناجارهبالا رفته و باع  ازدیاد فروش بلات  ده و در نهایت ارزش 

 یدارسللرمایهی بالایی برای اقتصللاد جامعه در بردا للت. یک اقتصللاد موفق هاینهاین 

خارجی را که بازارهای را به حداقل برسلللاند. برای این هانلاچار اسلللت این نو  هاینه

کلاسیک بازار نزاد بازاری بود  یتصلرف کرده و در واقع از بازار خودش دفا  کند. ایده

 مبرا بود. ی زمیناجارهرانتی به  کل  درنمد که از اقتصاد رانتی و

یا انی که بریتاندارزمین یی بود به وارثا  دارودستهمالیات بهاین اجاره پرداخت 

یی که دیگر قل روهای هاوایکینک یدند و دارودسلللتهفت  کرده بو ۹۰۱۱را در سلللال 

 للد. می اروپایی را گرفته بودند و تهدیدی به محدود کرد  تجارت خارجی محسللوب

مالی تجارت با   لللا  تأمینبانکدارا  اروپا که بازار اصللللی یطبقهتهلدیلدی بود به 

بانکدارا  برخاسلللته از اقتصلللاد اروپا با طلاهای  یی بانکی )نقدی( بود. طبقههاحواله
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صلیبیو  قدرت گرفتند. به بانکدارا  اجازه داده ی وسیلهبه قسلطنطنیه یبارت  لده

مسیحیت استفاده کنند  در خواریبهرهقانونی برای پرهیا از م نوعیت  ء د که از خلا

تی در انتقال ارز بین الع ل بابت انتقال پول از یک ارز به ارز دیگر ححقکله دریلافت 

  د.می دو کدور را  امل

توانسللت می «پو لل  برای رباخواری»قانونی  ءحتی وام یا اعتبار محلی از خلا

انتقال ارز خارجی  یاسللتفاده کند، که تح یل دسللت اد برای معاملات محلی به بهانه

ز فرار ا ی مدر  امروزی که از مراکا بانکی ساحلی خارجی برایها رکتبود،  بیه به 

ه کنند ککس  می ییمالیات استفاده کرده و وان ود کنند که درنمد ا  را در کدورها

 ن است. ییپا ا  مطالبات مالیاتی

بانکی  یکرد که برای طبقهمی اگر بریتانیا مرکا کارگاه صلللنعتی دنیا بود، ثابت

یگر ز او را لابریکاردو خیلی مفید بود )ریکاردو سللخنگوی پارل انی این طبقه بود؛ امرو

کرد، کلله برداری میبهرهی کللار ال للبینکردیم(. بریتللانیللا از تقسلللیم می خطللاب

که بود  ییمواد اولیه و بذا از سللایر کدللورها یصللنایع و واردکننده یکنندهصللادر

مواد اولیه بود و به محصولات صنعتی بریتانیا وابسته بودند.  یتهیه ا  تخصل  اولیه

 یینهدا لللت. یعنی ها احتیاج این اتفا  بیفتد، بریتانیا به کارگر ارزا که اما برای این

 خانواده کارگر را  لللامل یبالاترین بودجهزما  خریلد مواد بلذایی ارزا ، کله در ن  

و ه ه  دارزمین ی للد. برای دسللترسللی به مواد بذایی ارزا  باید به قدرت طبقهمی

کردند پایا  می تأمینرا از طریق زمین  للا  «نهار مجانی»گروهای  للبیه به ن  که 

  د.می داده

های صنعتی( و دارسرمایهامروز تصلورش مدلکل اسلت که چگونه صلنعتگرها )

 تیک ح ایتدموکرای هاها از رفرمبانکدارا  دست در دست هم و بر علیه نریستوکرات

تیک در ن  وکرادمنیاز بود. البته، رفرم  ۹۱در اوایل قر   ائتلافکردنلد. املا به این می

را پایین بکدد، ولی از منافع کارگر  دارزمین یمقطع تا ن  جایی پی  رفت که طبقه
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ا  و بانکدارا  در دارسرمایه یتیک طبقهدموکراح ایت نکردند. تهی بود   لعارهای 

ن لکار  لد که خواص )صاحبا  قدرت( بر علیه گسترش  اروپا ننجا ۹۰۸۰ هایانقلاب

که مردم ی مردم با هم متحد  لدند، درست بلافاصله بعد از اینهاسلی به تودهدموکرا

 ا  به ننها ک ک کردند. داری زمیناجارهدر پایا  داد  به ح ایت از 

پیگیری کردند.  ۹۰۸۰سیاسی را بعد از  یها بودند که مبارزهالبته سوسیالیست

لی ونیسللت مبه یک خبرنگار گو للاد کرد که اولین بخ  مانیفسللت ک  مارکس بعداً

را به ت سللخر گرفت  «بازار نزاد» ی زمیناجاره  امنتقدبود، ولی  ی زمیناجارهکرد  

که حاضر نددند وجود یک چیای  بیه به رانت خواری استث اری در دست اد کارگر 

را از محل  ی زمیناجارها  دارزمینکه  طوره ا صللنعتی را به رسلل یت بدللناسللند. 

نوردند، کارفرمایا  با فروش می دسلللتهکدلللاورزی رعایا بتولید محصلللولات اضلللافه

سللود کسلل  کردند. از دید  اضللافیکارگر و ارزش ی وسللیلهبه محصللولات تولید  للده

نمدند، اگر چه می به حسللاب خواررانت یمارکس این تولیدکنندگا  بخدللی از طبقه

لودالی فپسای خواررانتی صنعتی تفاوت زیادی با دارسرمایهمج و  سیستم اقتصادی 

 ا  و بانکدارا  دا ت.دارزمین

 

 خواررانتی هابانکداران با املاک و دیگر بخش ائتلاف

 ی صلللنعتی در زما  مارکس تکامل یافت،دارسلللرمایهبلا این زمینه که چطور 

توانیم ببینیم چطور مارکس زیاده از حد به حرکت صلللاحبا  صلللنایع برای حذف می

ین بخوشیی که ارزش تولیدی ندا تند( هاتولید )هاینه ی بیر ضلروریهات ام هاینه

ی اجارهسو بود، چو  بازارها از همبود. از این نظر او با دیدگاه کلاسلیک بازارهای نزاد 

 ی رانتی مبرا بودند.هاو دیگر  کل زمین
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این مفهوم را زیرورو کرده اسلللت. در پی    امروزه جریا  بال  علم اقتصلللاد

نزادی گسترش  عنوا بهنفع بازار نزاد را های ذی( گروهOrwellian)اورولی  یدوگانه

 ا  بای  دردارسللرمایهکه تخفی  مالیاتی به جای مختل  رانتی، حتی تا ن ها للکل

ترین  به بخ  مالی منابع طبیعی(، و مهم یامللا،، صلللنلایع نفلت و معاد  )اجاره

مفهوم ساختگی برای  یک «سود پرداختی به مدیریت»دسلت بالا )حسلاب سلاختگی 

 .دانکردهی در سهام و اورا  قرضه( توصی  گذارسرمایهتوجیه پرداخت دست اد بابت 

موروثی زمین نزاد کرده اسللت.  یدنیای امروز اقتصللاد کدللورها را از انوا  اجاره

ی نمریکایی خود للا  مالک هسللتند )اگر چه میاا  مالکیت هاحدود دوسللوم خانواده

باما پایین نمده اسللت، که محصللول وای وسللیلهبه هابارگ خانه یخلیهخانه از زما  ت

 ۲۰۹۰باما وای وسللیلهها بهبانکو ک ک مالی بارگ به  «بنجل» رهنی هایبحرا  وام

کاه  داد.( در اروپا،  درصد ۱۲به  درصلد ۱۰بود که نرخ مالکیت خانه را از  ۲۰۰۱ -

ت ام  یرسید، و نرخ بالا وجه مدخصه درصد ۰۰نرخ مالکیت خانه در اسکاندیناوی به 

دهد که مالکیت خانه و ه  نین فرصللت خرید می نید. نمار ندللا می قاره به  لل ار

 تیک  ده است. دموکراتجاری  مستغلات

تیاه  ده است، این تنها رو ی است دموکراگیری( واماما در دنیای امروز اعتبار )

ام  وند که ت می صورت مجبوردر بیر اینخانه  وند، صاح توانند می که ماد بگیرها

جنگ  یکنند تا صللاح  مسللکن  للوند. پس از خات ه اندازپسرا  للا  دورا  کاری

ی در خرید گذارسلللرمایهوام برای خرید خانه و برای  هابلانک، ۹۱۸۷در دوم جهلانی 

در واقع که  کددل طول میسا 0۰ ن  را مهیا کردند، که بازپرداخت مسلتغلات تجاری

   .گرفتدربر میع ر کاری خریدار خانه را 

وام  درصد ۰۰سلت. وام مسلکن مسلتغلات ا هابانکترین بازار بارگبدو   لک 

وام مسلللکن نق   ۹۰۹۷گیرد، در سلللال می ی نمریکایی و بریتانیایی را دربرهابانک

بود.  یال للبینت رکا ا  روی تجارت مالی و  هابانککوچکی دا ت، در  رایطی که 
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 ائتلافخلاصللله کرد. این  مسلللتغلاتتوا  بخ  رانلت را بله ملالی، بی ه و می امروز

ی بارگ حفاطت از صللاحبا  املا، هارا تبدیل به لابی هابانک مسللتغلات،بانکداری با 

 ۹۰۸۰در سللال  که زمینیبر در مخالفت با مالیات بر زمین کرده اسللت، ه ا  مالیات 

سللتانی از کارگر و رسللید موج نینده با للد و ندام اسلل یت به جای مالیاتبه نظر می

 ات برمالی ۹۱۹۸در واقع وقتی که در سال  ود.کننده و سود ن  را توصیه کرده بمصرف

 مددرن  د، کهمی را  امل هاثروت ندترین نمریکایی درصد  رو   د، فق  یک درنمد

 روی املا، و بخ  مالی بودند. یت امبهتقریباً   ا مد ول مطالبات

مالیاتی را زیرورو کرد. در سط  ملی، از جنگ  یقرنی که گذ ت این نو  فلسفه

پرداخت  درنمد هیچ مالیاتی برتقریباً دوتا هدیه  خاطربهجهلانی دوم بله بعلد امللا، 

 است، که بعضا ن  را استهلا، زیادی خطاب «اسلتهلا، ساختگی»اش . اولیاندکردهن

هایدلللا  در حال پایین توانند وان ود کنند که ارزش سلللاخت ا می کنند. مالکا می

 هها با یک نرخ سللاختگی بالایی در حال فرسودرفتن اسلت، با ادعای اینکه سلاخت ا 

 للد  هسللتند )به ه ین خاطر اسللت که دونالد ترام  گفته که او عا للق اسللتهلا، 

 ود. می  لامل تخفی  مالیاتی هاپرداخت یاسلت(. اما هدیه بهتر این اسلت که بهره

ارزش  درصد گرچه املا، در منطقه خود لا   لامل مالیات هستند ولی مع ولا یک

 1 ود.می واقعی یاجاره درصد ۹۰تا  ۵است که در واقع ک تر از  ا  ارزیابی  ده

 این کنندمی ن برای مالکا  ح ایتییاز مالیات پا هابانکعلت اساسی اینکه چرا 

 للود. می  للود تبدیل به بهره )برای بانک(ن ی اسللت که هر مبلا از مالیات که گرفته

  وند. وقتی ملکیمی را صاح  ی زمیناجارهی مسکن در نمریکا بخ  اعظم هابانک

 یکنند نقطهمی  ود و خریدارا  بر سر خرید خانه با هم رقابتمی به فروش گذا لته

را به بانک بپردازد تا  ی زمیناجارهتعادل ننجاسللت که خریدار مایل اسللت ت ام ارزش 

ا  مسللکن تجاری هم مایلند ت ام درنمد اجاره را که گذارسللرمایه. بگیرد از بانک وام
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دریافت وام به بانک بدهند، چرا که ننها در جسلللتجوی نورند در مقابل می دسلللتهب

 نورند. می دستهای هستند که در اثر بالا رفتن قی ت )ملک( زمین بسرمایه

ی ریکاردویی در بریتانیا و ه تایاندا  در هااصلطلا  سوسیالیستبهخ  مدلی 

اجاره اقتصادی زمین بود. اما  نوریج عفرانسله این بود که منبع اصللی درنمد دولت 

از هر نو  مالیاتی  است که ع لاً هاز طریق املا، و مالیع دتاً  «سرمایه»درنمد امروزه 

برای ملالکلا  مبرا هسلللتنلد. وقتی قی ت املا، بالا برود یا حتی اگر با اسلللتفاده از 

 یدرنملد لللا  ملللک دیگری بخرنللد مللالکللا  هیچ نو  مللالیللاتی برای ارزش افاوده

  ود.می محو ا  پردازند. وقتی که مالکا  فوت کنند، بدهی مالیاتی ا  ن یایهسرم

منابع  یصلللنلایع نفلت و معلد  بله ه ین ترتی  از درنمد مالیاتی روی اجاره

تخلیه به صاحبا  صنایع نفت  یطبیعی مبرا هسلتند. برای مدت طولانی ک ک هاینه

بگیرند، که این  یتخفی  ملالیات فروختنلدمی و معلد  اجلازه داد کله برای نفتی کله

. ردکخواستند( می منابع نفتی )یا هر چیا دیگری که ننا  را قادر به خریداریتخفی  

هاینه تخلیه این بود که زمینی را که نفت از ن  بردا ت  ده بود بعد از ک کتوجیه 

ی نفتی ک کی هادهد و برای اینکه به ک پانیمی بردا للت نفت ارز لل  را از دسللت

ی جدیدی را استخراج کنند ننها احتیاج به تخفی  دارند. ولی در واقع هابدود تا زمین

 لللدند هیچ ضلللرری برای تولید کننده می نفت و مواد معدنی که از زمین بردا لللت

 کند.نفت و مواد معدنی را طبیعت عرضه می ندا ت.

کنند با می بخ  معاد  و نفت ه  نین وقتی که در خارج از نمریکا بردا لللت

ی فراساحلی که هابانکرا در  در کدورهای دیگر ن  یدا هادارایی «ثبت»اسلتفاده از 

کنند تا از پرداخت مالیات خود را مبرا کنند. این ترفند ننها می اندازمالیاتی ندارد پس

در پاناما، لیبریا و یا کدلللورهای   لللا  را مثلاًدرنمد کند که ادعا کنند ت اممی را قادر

اند. اگرچه کدورهای فراساحلی م کن نوردهدسلت هکه مالیات بر درنمد ندارند بدیگر 
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ا   اندازپسی نفت و معد  هاخود ا  را دا ته با ند ولی ک پانی یپولواحد اسلت 

 در ننجا به دلار نمریکاست تا از نوسانات ارزی مبرا با ند.

  اجاره کنندگادریافتدر نفلت و معلاد ،مثلل امللا،، سلللیسلللتم بلانکی بلا 

 لود که رانت انحصاری می ییها، که  لامل ک پانیاند لده ها( ه ایسلتخواررانت)

 هامادر تراست» عنوا بهبخ  بانکی و بی ه  ۹۱کنند. اگرچه در اواخر قر  می دریافت

 وجودبه ها لناخته  ده بودند و با ح ایت مالی که برای این تراست «()انحصلارگرا 

  .اندوختندمی نورند رانت انحصاری بالاتر از نرخ سود برای خود

تولید صلللنعتی کرد، که  درنمد ازتر اجاره )رانت( را جذاب ،این تغییرات درنملد

درسلت مخال  ن  چیای اسلت که اقتصلاددانا  کلاسیک توصیه کرده بودند و انتظار 

 ی صنعتیدارسرمایهق ی حرکت کند، مارکس معتقد بود که منطدارسلرمایهدا لتند 

نورد که وجود میبه ساختیزیری ملی گذارسرمایهجامعه را از میراو رانت نزاد کرده و 

 للود. با به حداقل رسللاند  تولید در سللط  اقتصللاد می یباع  پایین نورد  هاینه

 یساختزیری گذارسلرمایه لد، این می که کارفرما باید ن  را متقبل ی کارگرهاهاینه

ی وسیلهها بهنورد که در زما  مسلاعد )بعضی وقتوجود میبهی تدلکیلاتی ها لبکه

  د.می یک اقتصاد سوسیالیستیهانقلاب( تبدیل ب

ملل صلللنعتی ی وسلللیلهبه برای ک ک به تجارت خارجیراهراً  هابانکاگر چه 

را  نعتیی صدارسرمایهتبدیل به نیرویی  دند که  هابانکتوسعه پیدا کردند، ع لا این 

 -سرمایه  -پولش درگتضلعی  کردند، از دید مارکسلیستی، به جای ح ایت مالی از 

ی  ده است تا سودی تولید کند و بنابراین بیدتر گذارسلرمایهپول )پول در سلرمایه 

کرده  پول را تبدیل -سرمایه  -پول فرایندبیاید(، سلیستم مالی سط  بالا  وجودبهپول 

کلله خود را درگیر از پول و اعتبللار، بللدو  این پول، سلللاختن پول -اسلللت بلله پول 

 ی مل وسی بکند. گذارسرمایه
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 ها: روی بودجه هاخواررانتفشار 

 هاییبالا رفتن ارزش دارا یفروکش بدهی نتیجه

ن  بود که مسلللکن دیگر مالک  ی منالهبه تیک کرد  مالکیت مسلللکندموکرا

کرد. در می خودش زندگی یخانهبگیر بلایل  نبود، ولی در واقع مالک خانه در اجلاره

 رایطی که مالکیت خانه در حال گسترش بود، خریدارهای جدید موتور حرکتی رانت 

کردند و بدو  اینکه متوجه با ند ه ا  مالیاتی می بودند که مالیات به زمین را بلوکه

 یکردند. این بهرهمی پرداخت هابانکوام به  یبهره عنوا به لللد ن ی کله پرداخلت

به ننهایی بود که نق  مالکا   ی زمینی اجارههاینلهدر واقع  هلابلانلکپرداختی بله 

 کردند.می  ا  را بازیبای  از املا،

ی از طریق قرض گرفتن( بالا رفته گذارسرمایهاهرم بدهی ) خاطربهقی ت املا، 

انه ا قی ت خکند، اممی ا ، مدیرا  و بانکدارا  را ثروت ندگذارسرمایه فراینداست. این 

قی ت  خاطربهکه  تجارتی را برای خریدارها بالا برده اسللت، خریدارهایی مسللتغلاتو 

ی بیدتری بگیرند. این هاینه ه  نین به اجاره کنندگا  هاوام بالای مسکن مجبورند

)کارمندا (  ها للوند به کارگرمی  للود. کارفرماها هم در نهایت مجبورمی خانه منتقل

 پردازند. ا  پول بیدتری بمالی تأمینبرای 

 و ی   الیکاه  داد  بدهی ملی خصوصیت مت ایا اقتصاد امروزی در نمریکا

 ک ک به بدهی ملی سهم بالایی از عنوا بهاروپا  لده است، تح یل ریاضت اقتصادی 

 کالا و خدمات باقی یتری برای هاینهفردی و  لللرکتی را جذب کرده، پول کم درنمد

بیدتر هرچه  لود که می ش بدهکار اسلت مجبوردرصلد ۱۰قتصلادی که گذارد. امی

پردازد. بخ  خصلللوصلللی و حتی دولتی مجبورند که های  را بی بدهیهاینهبهره و 

 سهم بیدتری از درنمد ا  را به وام دهندگا  بپردازند.

 یبهره به بخ  بانک عنوا بهرا  ا  ند بیدلتر درنمد اجارهاا  مایلگذارسلرمایه

 للا  را در مقطعی به قی ت بالاتر بفرو للند. که امیدوارند که اموالدازند. برای اینبپر
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درنمد  عنوا بهاسللت، که  «برگدللت کامل»ی مدر  مالی ت رکاش روی دارسللرمایه

زمین و املا، اسللت.  تر از این از محلسللود حاصللل از دارایی، و مهم یعلاوههفعلی ب

با ع دتاً کنند، چرا که ثروت می وام پرداخت مسلللتغلاتبدو  توجه به ارزش  هابانک

با پرداخت وام بخ  مه ی از ارزش  هابانکنید، وجود میبهاباار ملالی )نله تولیلدی( 

 دارند.می وثیقه نگه عنوا بهرا  هادارایی

 هاتغییرات سالانه در تولید ناخالص ملی و عناصر اصلی درآمد حاصل از دارایی نمودار

 (۶۵۱۱ - ۵۱۶۱)استهلاک، درآمد سهام، اوراق قرضه، و ارزش زمین( ،میلیارد دلار، )

 
 

قرض پرداخت  لللده ی وسلللیلهع دتاً به هاواقعیت که ارزش افاوده داراییاین 

دهد که چرا ر للد اقتصللاد در نمریکا و اروپا نهسللته اسللت، حتی در می اسللت ندللا 

اش یک اقتصاد وابسته به نتیجه. است رفتهبالا  مسلتغلات لرایطی که ارزش سلهام و 

 است. بدهیاهرم 
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سللال دیگر خیلی بیدللتر از  تاتغییرات در ارزش اقتصللادی زمین از یک سللال 

از طریق درنمد دارایی در ارزش زمین، ع دتاً تغییرات تولید ناخال  ملی است. ثروت 

نید تا وجود میبهی اعتباری )ثروت مجازی( هاوام اموال، اورا  بهادار، اورا  قرضللله و

 هادرنمد )دسلت اد، سلود و اجاره(. وسعت درنمد از این نو  دارایی اندازپسکه از این

 دهد.می درنمد حاصل از سود و حقو  کارمندا  را بسیار ناچیا جلوه

 گرای  فکری این بوده است که بالارفتن قی ت زمین، اورا  بهادار و اورا  قرضه

بکند. اما این نو  بالا رفتن قی ت فق  از طریق وام تر صلللاحبا  مسلللکن را ثروت ند

ه پولی است ک میاا  ی ود. ارزش یک مسکن یا یک دارایی به اندازهمی بانکی میسلر

نسللبت روزافاو  بیدللتری را از  ۹۱۸۷از سللال  هابانکو  -دهد می بانک به فرد قرض

بدهی به املا، از ارزش واقعی املا،  لا، نمریکا کلاً. برای امانددادهارزش خانه قرض 

را تبدیل به  هابانکده سللال اسللت که بیدللتر بوده اسللت. ارزش در حال ترقی املا، 

مدیرا  ثروت ند کرده اسللت، اما مالکا  مسللکن و املا، تجارتی را گرفتار بدهی کرده 

 است.

بدهی در  طرخابهمسللکن  یدچار سللختی  للده اسللت. هاینه اقتصللاد مج وعاً

قلدری بلالاسلللت که اگر حتی کالاهای مصلللرفی )بذا و لبار و بیره( به هنمریکلا بل

توانسلللتند با کارگرا  چینی یا بیدلللتر ن ی دادند، ننها هنوزمی را مجانی هانمریکایی

کدللورهای دیگر رقابت کنند. ه ین علت اصلللی صللنعت زدایی اقتصللاد نمریکاسللت. 

 یدارسرمایهمنطق کرد  مالیاز طریق  «نورد  ثروت وجودبه»بنابراین این سلیاست 

 کند.می صنعتی را تضعی 
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داری مالی برای خصوصی و انحصاری کردن هسرمای یمبارزه

 عمومیهای ساختزیر

های اختسزیرتبدیل  خاطربهزندگی  یزدایی، بالا رفتن هاینهصنعتدلیل دیگر 

سلللت. در  لللرایطی که نمریکا و نل ا  از ع ومی به انحصلللارات بخ  خصلللوصلللی

ی گذارهسرمایی صنعتی بریتانیا جلو زدند، علت اصلی این برتری صنعتی، دارسلرمایه

ع ومی، نموزش و پرورش، بهدا لللت ع ومی،  ینهن و وسلللایل نقلیهراهها، هجاد در

(، Simon Pattenبنیانی بود. سلللای و  پاتا  ) هایسلللاختزیرارتباطات و دیگر 

 عنوا هبع وی را  ساختزیرن پروفسلور اقتصاد در اولین داندگاه بازرگانی نمریکا، اولی

پاتا   للر  رمایه و زمین، تعری  کرد. اما ، علاوه بر کارگر، سلل«چهارمین اصللل تولید»

ی نبوده است. هدف سودنور ی ع ومیزیربناساختن از  هدفخلاف سلرمایه بر داد که

ای پایه( را با مهیا کرد  خدمات وکارکسللل زنلدگی و تولیلد ) یاین بود کله هاینله

 اش را بهتر کند.اقتصادیقی ت برای بخ  خصوصی پایین نورده و موقعیت ارزا 

ر بود ب که باری مدر اپیدبر خلاف مالیات برای ح ایت ارت  در دورا  اقتصلاد 

صلللنعتی هدف از مالیات بالا برد  موقعیت  یهدر یک جامع»، دهندگا مالیاتدوش 

ها، راه نهن، خدمات پسللتی و صللورت کانالهب سللاختزیرنورد   وجودبهبا  «صللنعتی

 لللد. می رکن تولید محسلللوب «چهارمین» سلللاختزیرنموزش و پرورش بود. این 

بدو  زح ت بودند، پاتا  توضلی  داد، تا ن  حد که ننها برای اصلا  خدمات  هامالیات

 2ی  دند.گذارسرمایه( Erie)کانال اری  ونقلح لی مثل ع وم

نورد، به می ی ع ومی این بود که هاینه را پایینگذارسلللرملایهمایلت این نو  

اصلی های ساختزیرکه به بخ  خصلوصلی اجازه بدهد برای دسلترسلی به جای این

را ها سللاختزیراین  خدماتتوانند ها میدولتاجاره )عوارض( انحصللاری تح یل کند. 

صورت هاینه بدو  سود و یا حتی مجانی هتواند بمی ) لامل سلرمایه( تقبل کنند، که
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 لود به کارگرها و کارفرماها که صلنایع تولیدی را به کدورهای می با لد، این ک کی

 تر صادر کنند.کم یدیگر با هاینه

راین ع ومی قی ت املا، )و بناب ونقلح لدر  لللهرها، پاتا  توضلللی  داد که 

 یبرد، مثل کانال اری که باع  استفادهمی اجاره اقتصادی( را در مناطق دوردست بالا

ماار  بربی در رقابت با کدلاورزا   ل ال نیویور،  ده است. این اصل را در نواحی 

متروی لند  در کنار  یامروزی نسلبت به مراکا  هری  اهد هستیم. توسعه یحومه

و متروی خیابا  دوم  لهر نیویور،، ندا  داد که  (,Jubillee Lineخ  جوبیلی )

 یمالیات بیدتر بر اجاره نوریج عتواند از طریق می خ  زیرزمینی و اتوبور ع ومی

سللرمایه از طریق  تأمین. دکرمالی  تأمینع ومی  طوربهاملا، در مسللیر این خطو  

اع  ب تهیه کند، که متقابلاً اییارانهع ومی با قی ت  ونقلح لتواند می وضللع مالیات

 ود. چیای که جوزف استیگلیتا می اقتصادیی ساختزیر یبه حداقل رسلاند  هاینه

(Joseph Stiglitz )عنوا بله ( قللانو  هنری جرجHenry George Law )

 مالیات بدو  بار سللنگین قانو  عنوا بهباید تر صللحی  طوربهع ومیت داد. و بنابراین 

 3(  ناخته  ود.Law Pattan'sپاتا  )

 ی ملیگذارسرمایهدرنمد حاصله در  «مالیات بدو  بار سنگین»بر اسلار رژیم 

دهلد، املا هدف  پایین نورد  مج و  قی ت صلللورت سلللود خودش را بروز ن یهبل

ن  اسللت که ی منالهبه اقتصللادی برای بالا برد  رفاه ع ومی اسللت. اینی سللاختزیر

دست بگیرند، یا حداقل ننها را تنظیم کنند. هباید اداره انحصلارات طبیعی را ب هادولت

طبقات  یهلا و مدارر باع  بهبود بهدا لللت و ذکاوت ه ه، فلاضلللللابهلاپلار،»

تری  ده، و با موفقیت بیدتر  لوند، و بنابراین ننها قادر به تولید ارزا می تولیدکننده

 یها، ادارههاگر بهبود دادگا»ا  نتیجه گرفت: . پلات«در بلازارهلای دیگر رقلابلت کننلد

ها، و دیگر ادارات دولتی هگاز و نب، خیابا ، رودخانه و بندرگا یها، ادارهپسلللت، پار،
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با  رونق اقتصادی فعلی . اما«دولت اداره  وندی وسیلهبه رفاه جامعه را بالا نبرند، نباید

 4نیامد. وجودبهدهی ی سودهاع ومی به ما ینی ساختزیرتبدیل مراکا 

 «ی کرد  ضررهاعسلودها و اجت اکرد  خصلوصلی»توا  می یک معنا، این راهب

ت ی صنعتی اسدارسرمایهبخدی از منطق  زمینهدر این   تلمخ. دفا  از اقتصاد نامید

اسلللتخدام برای به  یتولید و هاینه یکه در جسلللتجوی به حداقل رسلللاند  هاینه

 است که دولت تهیه اییارانهع ومی های ساختزیر یپایهحداکثر رساند  سود است. 

 کند.می

(، ۹۰۵۸ - ۹۰۰۰بریتانیا ) کارمحافظهدولت  وزیرنخسلللتبنجامین دیاراییلی، 

 و ستونی است که رضایت خاطرواقعاً سلامتی مردم »این اصلل را منعکس کرده است: 

بهدا ت و درما  ع ومی  قانو  وی 5.«یک جامعه روی ن  قرار دارد عنوا بهقدرتدا  

قانو  فروش بذا و  ، یک سلللال بعددنبال ن هرا بلا ح ایت دولتی ایجاد کرد، ب ۹۰۵۷

کرد )نه  عرضلللهدارو و قلانو  نموزش و پرورش را اجرا کرد. دوللت این خلدملات را 

 بخ  خصوصی(.  کارمندا  یا انحصارگرا

ا اقتصلللاد با ی ع ومی به نمریکا ک ک کرد تگذارسلللرمایهبله ملدت یک قر ، 

با چنا   را و بهدا لللت نموزش و پرورش، بذا، دسلللت ادهلای بالا را پیگیری کرده،

اسللتانداردی عرضلله کند که به بازدهی کارگر افاوده  للود. هدف این بود که بازخورد 

 د یم مثبت بین دسلت ادهایی که درحال بالا رفتن بودند و بازدهی کارگر که افاوده

 بیاید. وجودبه

 -ی مالی است دارسلرمایهی ها لرکت ریایبرنامهبر خلاف کاملاً رابطه این نو  

و توسعه و تحقیق  بلندمدتی گذارسرمایهیعنی کاه  دست ادها، و ه  نین کاه  

ی لهوسیبه ینولیبرالاما   وند. تهاجم بیمی که زیربناهای ع ومی خصلوصیدر حالی

وقت بریتانیا در  وزیرنخسلللتوقت نمریکا و مارگارت تاچر  ج هوررییسرونالد ریگا  
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ح ایت کرد  لللرو  تسلللل  ها از ن پول  یال للبین صلللنلدو کله  ۹۱۰۰ یدهله

 ی پول وام را به  رطی در اختیار سایر کدورهاال للبین صندو ی مالی بود. دارسرمایه

بخ  های تساخزیریدا  را با فروش و خصوص سازی هاها بدهیگذا لت که ن می

 عنوا بهی سللاختزیرمتعادل کنند. خدمات  للا  ی اجت اعیهادولتی و کاه  هاینه

ی ختسازیری هاانحصلارگرا  طبیعی خصلوصی  دند، که باع  بالا رفتن  دید هاینه

ی مالی و درنمدهای بورسلللی عظی ی را در هان  کدلللورها  لللد، ولی ک یسلللیو 

 نورد. وجودبهو لند   استریتوال

ی هاترین روشمنفعتبخ  انحصاری دولتی تا بحال یکی از پر کرد  خصوصی

 یت امبهپا کی  یثروت مالی  لده اسلت. اما بهدا لت خصلوصی و بی ه نوریج ع

ر که د گونهن دولت ی وسللیلهبه کارگر و کارفرما پرداخت  للده اسللت، نهی وسللیلهبه

 نظام نموزشی روزافاو  هاینهبا ها هدورا  انقلاب صللنعتی صللورت گرفت. در مواجه

ه است.  د تأمینمتوس  با بدهی داندجویی  یصوصی، دسترسی به استخدام طبقهخ

پذیری این کدللورها نکرده اسللت. در ابعاد ، ک کی به رفاه و رقابتسللازیخصللوصللی

سللت برای ناول به پایین، ولی ایمسللابقهاقتصللادی  ریایبرنامهاقتصللادی این نو  

ه هرم اقتصادی  د بخ  به نفع سلیسلتم ثروت مالی در بالاترین سلت کهایمسلابقه

 است.

 

 داری مالی اقتصاد کشورها را فقیر کردهسرمایه

 هزینه را بالا برده است چارچوبکه در حالی

 واقعی تعری  یقی ت نسبت به هاینه مازاد عنوا بهاجاره در اقتصلاد کلاسیک 

انحصلللارات با  ییا اجاره ی زمیناجارهچه از  - لللود. بلا اسلللتفاده از این اجاره می

ثروت »ی بانکی هاوام اورا  سللهام، و -توضللی  داده  للد قبلاً که  سللازیخصللوصللی
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 «مجازی»ی مالی ثروت دارسرمایهنمده است. اعتبار سازی تصاعدی  وجودبه «مجازی

 للا   للوند که ارزشمی ملکی طوری مدیریتکند، اورا  بهادار و ادعاهای می را زیاد

 نید.می  ا به نظر بیدتر از ارزش واقعی و مل ور

روش اصلللی ثروت ند  للد  کسلل  درنمد از طریق بالا رفتن ارزش اورا  بهادار 

است. هر چند این ر د ارزش افاوده اهرم مالی  مستغلاتروی سلهام، اورا  قرضله و 

دهندگا ، وامتیجه اش ت رکا ثروت در دسللت کند که نمی اقتصللادی را طوری قطبی

 یای، سلهام و اورا  بهادار با د، ولی در نهایت باع  تخلیهاجاره مسلتغلاتصلاحبا  

  ود.می ثروت اقتصاد واقعی و پرداخت به بخ  مالی، بی ه، و املا،

ع مناب یو توسعه داریبانک ده، های خصوصیسلاختزیرکلاسلیک پسلااقتصلاد 

ی (. اما نیروخواررانت یداند )نه تح یل طبقهمی طبیعی را بخدلی از اقتصاد صنعتی

از طریق تولیدات ع لدتلاً ی ملالی تج ع ثروت دارسلللرملایلهمحر، اقتصلللادهلای 

ل از ای حاصماایای سرمایهیا دست اد نیست، بلکه  اندازپسی صنعتی و گذارسلرمایه

 اند للده کلاسللیک در، طوربهای که «سللرمایه» هااسللت. این اسللتفاده یخواررانت

بالا رفتن قی ت دارایی  حاصلللهسللتند، چرا که  ی مالیسللرمایهنیسللتند. ننها درنمد 

 .د ومی که با اهرم بدهی تغذیهاست 

قی ت مسکن و حباب بازار سهام بر مبنای اعتبار، اهرم بدهی  متورم سلاختنبا 

این کدور ن  را اقتصادی های ساختزیرکرد  مالیو  سازیخصلوصیامریکا، در کنار 

ندده از قی ت مالی. چین و دیگر کدللورهای فراتر از توا  بازار جهانی سلاخته اسلت 

. اندکردهی درملانی، نموزش و پرورش، و دیگر خدمات ع ومی پرهیا هلابلاللای بی له

یکاسلللت، اما از نمرتر پایین مرات بهبهلدا لللت ع ومی در خارج از نمریکا  یهاینله

 ،انددادهننها را مورد ح له قرار  «خدمات درمانی سلوسلیالیستی» عنوا بهها نولیبرال

تر یانمو رقابتتر مؤثراقتصاد مالی نمریکا را  یگویی خدمات درمانی خصلوصی بر پایه
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 یع ومی مالی و برای سللود  لده اسللت، نه برای اینکه هاینه ونقلح لکرده اسلت. 

 .کار و تولید را پایین بیاوردوکس زندگی و 

باید نتیجه گرفت که نمریکا تصل ی   را برای اینکه دیگر صنعتی ندود گرفته 

اش را از طریق رانت اقتصادی، رانت اسلت، اقتصلادی را انتخاب کرده اسلت که بودجه

 تأمینی سللهام( گذارسللرمایهتکنولوژی اطلاعات، بانک و  انحصللاری )به عبارت دیگر

که صلنایع و تحقیقات و توسعه را در اختیار کدورهای دیگر گذا ته حالیکند، در می

است. حتی اگر چین و سایر کدورهای نسیایی وجود ندا تند، هیچ راهی برای نمریکا 

دسللت بیاورد. با بدهی فعلی، هاش را دوباره بصللادراتیوجود ندارد که بتواند بازارهای 

 ،مالی ی دههای خصوصیساختزیرسایر ، و ونقلح لتحصلیلات، بهدا ت و درما ، 

 اش را از دست داده است.داخلینمریکا حتی بازار 

ی اسلللت. کرد  نولیبرالمالیاصللللی رقابت با چین نیسلللت، بلکه  یمسلللللله

ق  که بدهکار فست ینظامگرد به ی صنعتی نیست. عق دارسرمایهی مالی دارسرمایه

 فلودالیبدهی(. بازگدلللت به رانت نلوبردگی کند )می برای پرداخلت بلدهی اش کلار

ا  در قر  نوزدهم دارزمینکنند که می اسلللت. بانکدارا  امروز ه ا  نقدلللی را بازی

بازی کردند. ننها از طریق ارزش افاوده سللرمایه برای املا،، سللهام، اورا  قرضلله بر 

زندگی و  یدسللت اد للا  هاینه یکه هاینه -اسللار اعتبار و بر اسللار اهرم بدهی 

 اند.ثروتی بدو  ارزش واقعی اقتصادی اندوخته -را بالا برده وکارس ک

 

 ی مالی دارجنگ سرد امروزی نبردی است از جانب سرمایه

 داری صنعتیعلیه سرمایهبر

دنیای امروز با یک نبرد اقتصللادی بر مبنای اینکه چه نو  سللیسللتم اقتصللادی 

ی صللنعتی در حال باختن به دارسللرمایهبرقرار با للد دچار  للکسللتگی  للده اسللت. 

درست به ه ا   - لود می ی مالی اسلت که در حال تبدیل به ننتی تاشدارسلرمایه
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بارتگر  بانکی هایبنگاهفلودالی و پساتا مالکیت ننتیی صلنعتی دارسلرمایهکه   لکل

 بود.

 ی اقتصادی است. اساساًهابین سیستم یه، جنگ سرد امروزی تضادزمیندر این 

ی صنعتی در امریکا و ه  نین چین و سایر دارسرمایه ماهیتیک جنگ سلرد بر سر 

کدللورهاسللت. در نتیجه این مبارزه در  للرایطی که در داخل کدللورهای اروپایی و 

نیا اسلللت که نمریکاسلللت، تضلللادیسلللت بر علیه چین، روسلللیه، ایرا ، کوبا، وناوئلا 

و  یو رد اج ا  وا لللنگتن لللا  در جهت حذف دلار نمریکا از اقتصلللاد لللا  حرکت

ی مالی مسل  در نمریکا که داری سرمایهوسیلهبه ستایمبارزه. است دیپل اسلی دلار

ی جارهااقتصلللاد رانتی،  رایبی و فراهم کرد  امتیازات مالیاتی نولیبرالا دکترین مبلّ

اش اسللت. این نو  حرکت اصلللی، منابع طبیعی، انحصللاری و بخ  مالی هدف زمین

اقتصاد، که منجر به حداکثر کرد  های ساختزیرکرد  مالیو  سازیصیخصو لامل 

جای به حداقل رسللاند  هاینه زندگی و تجارت و هب –جذب اجاره اقتصللادی )رانت( 

   . ودمی -تولید 

ه سی اجت اعی  ددموکراسوسیالو  سرمایه ماهیتاش نبردی برای تغییر نتیجه

ت نمریکا دموکراهای اروپایی و حاب تدموکرااسللت. حاب کارگر بریتانیا، سللوسللیال

. ننها در ریاضللت اقتصللادی که از مدیترانه تا اند للده ه گی سللوار بر قطار نولیبرالی

 بربی نمریکا تح یل  ده است دست دارند.  یمیانه یزدهزنگ ک ربند

کند، ولی از طریق بخ  رانتی، که می ی مالی کارگر را اسلللتث اردارسلللرملایه

 ای للود. این حرکت به مبارزهمی ی صللنعتیدارسللرمایهه اما  منجر به اضلل حلال 

ا در ی مالی ردارسرمایهکه این رفتار بارتگرا  تبدیل  لده است جهانی بر علیه مللی 

 ( محدود)و از میا  بردا تن قدرت وضع مقررات اقتصادی سلازیخصلوصلی یحیطه

ی مالی بر علیه داری سلللرمایهوسلللیلهبه ند. جنگ سلللرد جدید فق  جنگی کهکنمی

 ماهیت خاطربهنیسلللت، بلکه  ،راه افتادههو مالکیت ع ومی تولید ب سلللوسلللیالیسلللم
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ی صلنعتی اسلت که احتیاج به مدیریت قوی دولتی و توانایی وضع مالیات دارسلرمایه

ن تضللاد جهانی پسللاصللنعتی بین ی مالی را کنترل کند. ایدارسللرمایهدارد تا تهاجم 

که م سللفا للیی صللنعتی اسللت و دارسللرمایهکه در حال تکامل از  سللوسللیالیسللم

سی رادموکسوسیالندلینی از عق برای اینکه دولت را برای  اسلت رانتی یالع لعکس

 و کنترل رانت مالی و طبقات انحصاری را بازگرداند.  کندبسیج 

زاد علاوه بر ن ،سوسیالیسمبود.  «مسلک ونی»جنگ سلرد قدی ی نبردی بر علیه 

ی وسیلهبه از صنایع کهحاصللل بهره و سلود  ی، هاینهی زمیناجارهکرد  خودش از 

کارگر برای دسللت اد، محی  کار و  ی للوند، به مبارزهمی تصللاح بخ  خصللوصللی 

ی بهدا للتی و ح ایت از خدمات اجت اعی های بهتر در مدارر، مراقبتگذارسللرمایه

سلللود  هااین رفرم ییلت  لللغلی و بی له بیکاری نظر مسلللاعد دارد. ه هدیگر، امن

این اسلت که قی ت سهام پایین ی منالهتر بهنورد. سلود پایینمی کارفرمایا  را پایین

  ود.میمنجر ی مالی دارسرمایه درنمد به پایین رفتن نهایتاًو  رودمی

فروش ننها به قی ت ی مالی این نیسلللت که با تولید کالا و دارسلللرملایههلدف 

 اید  ال للبیناز رقابت تبدیل به یک اقتصلاد پربار بدلود، نظر اول به اقتصاد تر پایین

بین چین و نمریکاست.  ه  د یرقابت و  بیاورد که موضو  وجودبهاین بردا لت را 

 ی مالی در یکدارسرمایهدرواقع موضو  اصلی نبردی است بین دو سیستم اقتصادی: 

ری پذیتسلیمکند خود را از ماایای رانتی و می رف دیگر ت دنی که سعیطرف و در ط

اجت اعی که دولت باید قادر با للد  یفلسللفهاین دهندگا  نزاد کند، با اعتقاد به به وام

  ا  به جامعه ضررخواهانهعلق به منافع خصلوصی با اع ال خودهای متوقتی که گروه

 کنترل کند.  زنند، ننها رامی

 بلکه خودر این جنگ سلرد جدید تنها دولت سلوسلیالیسلتی نیست، د ل ن د

ر دولت به زی نولیبرالرانتی  یکه این با هدف پیدلللرفت برنامهدولت اسلللت، مگر این

که ن ایندگا  انتخابی  ۹۱تیک سیاسی قر  دموکراانقلاب  دربیاید.کنترل بخ  مالی 
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چار دامر این با  ارثی  دندنریستوکراسی  وابسلتگا مجلس جاندلین مجلس اعیا  و 

اید بی وجودبه. هدف این است که دولت مثل یک ک پانی خصوصی د لونمی گردعق 

و  ی پولال للبینی مرکای نمریکا و اروپا در کنار فدلارهای صندو  هابانککه در ن  

 بانک جهانی جاندین ن ایندگا  انتخابی مردم بدوند.

تیک دموکرایعنی حکومتی بیر  «پنها دولت »نملد  یلک  وجودبلهاش نتیجله

کند. این در واقع تعری  فا یسم است می که الیگار لی مالی جهانی ح ایت اسلت 

ریاد تا راه را برای بازگدت طبقات انحصاری و رانتی می تیک را برهمدموکراکه دولت 

 هااش را متوجه خارجیخدماش بخ   لرکتی اسلت، نه کارگر که برندهه وار کند. 

 .اندساختهد  ن درونی  عنوا به

نظامی و  یت نمریکا با توسللعهیدر ک بود ثروت و دارایی خارجی، دولت کورپور

نورد، که بیدتر این مخارج به وجود میبهع ومی کار های ساختزیرخرج کرد  برای 

 للود، و در نهایت به بخ  خصللوصللی برای انحصللارگرانی که در می داده هاخودی

 مهم هسلللتند ولی ارزش اقتصلللادی ندارندراهراً جسلللتجوی رانت و یا کارهایی که 

 ی خارجی خصوصی  ده است مثلهارسلد. در نمریکا، ارت  با درگیری در جنگمی

(Blackwater USA/Academi و ) به مراکا سللود دهی با اسللتفاده از هازندا 

 تبدیل گدته است.  هاکار ارزا  زندانی

چین در جسلتجوی جدایی از سیستم سرمایداری مالی است،  درسلت برعکس،

 دن  در اواخر قر  نوزدهم و کند که نمریکا برای صلنعتیمی در واقع ه ا  کاری را

یای ن  چ یک اقتصاد سوسیالیستی، عنوا بههدف چین، اوایل قر  بیستم انجام داد. 

به ن  دسللت باند: اقتصاد را از درنمد ی صلنعتی دارسلرمایهرفت می ه انتظاراسلت ک

ی مالیات بر درنمد هااز طریق برنلاملهع لدتلاً ی، ربلاخواری بلانکی(، دارزمینرانتی )

 تصاعدی روی درنمد رانت نزاد کند.
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اعتبار و  خلقدا للته اسللت. را در حیطه دولتی نگه هابانکتر از ه ه، چین مهم

ترین قدم برای پایین نگهدا تن مهم سازیخصلوصلیدولت به جای ی وسلیلهبه پول

زندگی و تجارت و تولید اسلت. چین قادر بوده اسلت از طریق بخد  بدهی  یهاینه

پرهیاکند، چرا که معتقد است که از بحرا  بدهی  بدهکار، یها رکتبه جای بسلتن 

یابد که می الیستی به عاقبتی دستچین سوسی زمینه،این به نفع جامعه است. در این 

 رفت در برب به ن  دست یابد.می ی صنعتی در ابتدا انتظاردارسرمایه

 

 خواررانتعنوان داری مالی بهخلاصه: سرمایه

 ،ی مالی امروزیدارسرمایهتحت تسل   داندگاهیاقتصلادی  ینظریه دگرسلانی

دا به مارکسیسم تکامل پی کهرا نیروهای رادیکال و مترقی اقتصلاد سلیاسلی کلاسیک 

 های مالی و رانتیکلاسیک بخ پسا ینظریهعق  گرد کرده اسلت.  دچار ،کرده بودند

ی هاکند. امروزه درنمد ملی و طر می درونی اقتصللاد صللنعتی تصللور ءجا عنوا بهرا 

که این ذهنیت ضدیت با اقتصاد  اند ده مناسلباتی درنمد ناخالصی ملی طوری تدوین

هایی که در جسلللتجوی رانت کللاسلللیک، بخ  مالی، بی ه و املا، و مدیرا  بخ 

 دهد( به افااید )به جای اینکه کاه می بخدللی که به درنمد ملی عنوا بههسللتند را 

 «عایدی» عنوا بهی انحصلللاری ه گی هاو قی ت هانورنلد. بهره، اجارهمی حسلللاب

ی صلللنعتی در اثر دارسللرمایههای پنداری ت ام درنمد بخ  -د  لللونمی محسللوب

تصاح  بارتگرا  از طریق  عنوا بهی واقعی اقتصلادی عاید  لده با لد، نه هافعالیت

 درنمد ثابت املا، و ادعاهای مالی.

حرکتی است برای  ی مالیدارسلرمایهاین در تضلاد با اقتصلاد کلاسلیک اسلت. 

ی  انتظارش را دا لللتند: هادر واقع اکثریت ه دوره پرهیا از ن  چیای که مارکس و

کامل های دیگر تصل  نمیای یا با روش طوربه سوسیالیسمی صنعتی به دارسرمایهکه 

 پیدا کند. 
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 ملاحظات پایانی: 

 تسلط بخش مالی بر صنایع، دولت و ایدئولوژی

و  دولتیهای بخ هر اقتصللادی اقتصللاد مختل  اسللت چرا که  للامل تقریباً 

 مس لود. در درو  این اقتصللاد مختل ، مکانیمی خصلوصلی، مالی، صلنعتی، و رانتی

 یبرداربهرهبا رب  مرک  ر د کرده و خود را به ماایای م أتوقرضی یعنی قرض  -مالی

تحلیل نهایی از نظر ایدئولوژیک،  کند که این ماایای پربار درمی صلورت رانت وصلهب

ا ب سازوکارکند. این می قرضلی را محافظت -مالی  سلازوکارسلیاسلی و نکادمیک این 

ی صللنعتی متفاوت هسللتند، در واقع اقتصللاد صللنعتی را با دارسللرمایهی هاسللازوکار

 .کندمی صورت پرداخت مالی و مدتریا  رانتی تضعی همنحرف کرد  درنمد از ن  ب

ی صللنعتی برای دارسللرمایهزمانی اسللت.  چارچوبیکی از ن ودهای این تضللاد 

حقیق با تم أتودارد، چرا که در برخورد با رقبا باید حرکات   بلندمدتلید احتیاج به تو

ی پول را ط -سرمایه  -محوری پول  سازوکاربازاریابی با د. یعنی  یو توسلعه و برنامه

کند: سلرمایه برای ساخت ا  کارخانه و دیگر اباار تولید گذا ته  ود، کارگر استخدام 

 با سود فروخته  ود.   ده و محصولات تولیدی

کند، یعنی پول را می پول خلاصلله -را در پول  سللازوکاراین  ی مالیدارسللرمایه

ماایللای نورد، کلله از طریق بهره و می ی پولی( درهللاخللال  از پول )حرکللت طوربلله

.  للکل مالی تولید ثروت با ارزیابی املا،، سللهام و اورا  قرضلله ای اسللتسللرمایه

این ارزیابی در گذ ته بر اسار جریا  درنمد )اجاره یا سود( به  لود. می گیریاندازه

 ماایایبر اسلللار ع دتاً  لللد، اما در حال حاضلللر می روز انلدازه گیری ینرخ بهره

 .استدرنمد  منبع اصلی عنوا به ایسرمایه
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صنعتی، مدیرا  مالی ت رکا ا  روی کوتاه مدت است ی ها لرکتبا تصلاح  

 موردنظر «ع لکرد»سللال جاریسللت.  ع لکردچرا که حقو  و ماایایدللا  بر اسللار 

مستقل از حجم فروش و سود هستند، در ع دتاً بورر اسلت. ارزش سهام  ع لکرد در

 سللوداز طریق  ها للرکتاز درنمد  درصللد ۱۲ للا  با پرداخت حال حاضللر ننها ارزش

 6رود.می ا  بالادارسهامسهام خود ا  از  بازخریدبهادار و ا  ورا

 پول - بللدهی -یعنی پول  فراینللدینمللد   وجودبللهتر از این حتی مخرب

ز بیدتر ا». ندریه ای اخیرا حساب کرده است که است سلرمایه خصوصیی وسلیلهبه

 ا  سرمایهکنند ه  نین در ه ا  سال به می یی که پرداختها لرکتدرصلد  ۸۰

از طریق ع دتاً سهام و سود سهام،  از درصد 0۹ بازخردیکنند، که منجر به می اضافه

ی هواپی ایی را در ها للرکتی بارگ به ویژه ها للرکتاین  7«. للودمی گیری،قرض

 از نظر مالی  کننده کرده است. ۹۱مقطع کووید 

، که اندکردهی بارگ بازی ها رکتسلهام خصوصی نق  مه ی در قوی  د  

ی وسلللیلهبه ی خود لللا  و هم اسلللتفاده بی بند و بار از قرضهاهم از طریق فعالیت

که نیلیین اپلبام و روزمری بات توضی  دادند،  طوره ا ی بارگ بوده است. ها رکت

ی خصلوصی، با استفاده از راهن اهایی که در دهه های بارگ فعال در خریدها لرکت

نوردند می دستهب هامد لا  را از مهندسی مالی و قطع هاینهنمد، درن وجودبه ۹۱۰۰

اما  دا ته با ند، «نسابر »یی هسلتند که ر لد هادنبال ک پانیهکوچکتر ب )معاملات

د، نسودنورکنند که می یی که در کار سلهام خصوصی اند ادعاهادر حالیکه ن  ک پانی

با نینده خوب است و ننها را ی هام کن اسلت که فق  مهارتدا  در  ناسایی ک پانی

 دهند(.می به موفقیت سو  ریایبرنامهبا 

گیر در سللهام های در للرکت سللاختارهای درنمدزایی للا ، برخلاف بازاریابی

 کنند صاح  درنمدمی را ور کسته ها رکتخصلوصلی طوری اسلت که حتی وقتی 

که مدلکل اسلت بتوا  چنا  ح ایت سللیاسی  اند لده  لوند. و بقدری قدرت ندمی
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زیادی از طریق اع ال  بدسللت نورد که جلوی ننها را گرفت، در  للرایطی که به افراد

اسللتث اری مثل در خواسللت پول اضللافی از مردم وقتی که مطلقا انتظارش را ندارند 

   8زنند.می ضربه

 ۹۱۱0 یمقاله فرایند چپاول برای کسلل  سللود–توضللی  کلاسللیک ع لی این 

انگیاه برای اعلام  ها رکت»دهند چطور می جرج اکرلوف و پال رومر اسلت که  لر 

سلللود بلا هاینله جامعه )بارت خاانه ملت( به جای اعلام  خلاطربلهور لللکسلللتگی 

ق ار خود ا  برای موفقیت( دارند. اعلام ور کستگی برای سود  خاطربهور کستگی )

ه سو استفاد خاطربه سهل، یا مجازات کم افتد اگر حسابداری ضعی ، مقرارتمی اتفا 

 ا  انگیاه بدهد که پرداختی خود ا  را بیدتر از ارزش  رکت ها رکتبه صاحبا  

 9.«ندوند ا  در نظر گرفته و بعد قادر به پرداخت بدهی

تواند در زما  وقو  می حاصلل از قی ت سهام «درنمدهای کابذی»واقعیتی که 

ی صللنعتی، که دارسللرمایه ی مالی را ک تر ازدارسللرمایه وفانهای مالی محو  للوند،ت

کنلد. نمریکا اقتصلللادش را با می سلللرملایله اش وجود مل ور و واقعی دارد، مقلاوم

ی ارگذسرمایهرا جاندین  «ثروت مجازی»زدایی به دردسر بارگی انداخته است، صنعت

مل ور از مل ور کرده اسلللت، بله عبارت دیگر ادعاهای مالی روی درنمد و سلللهام 

به  «بهبود»، اقتصللادش را متح ل ۲۰۲۰، مخصللوصللا از زما  بحرا  کووید در ۲۰۰۱

 ا  رسیده اند تا کرده اسلت. بازار سلهام و اورا  قرضه به بالاترین ارزش "K" لکل 

تولید و مصلللرف،  «واقعی»کنند، اما اقتصلللاد  برداریبهرهی ثروت ند از ننها هاخانواده

تولید ناخال  ملی و مدلللابل، برای بخ  بیر رانتی، یعنی کل اقتصلللاد، پایین رفته 

 است.

 چطور این ،که در کارند ندللناسللیمرا مختل  و قوانین حرکتی  هایپویاییاگر 

روزافاونی به  للکل بالا رفتن  طوربه؟ بردا للت ثروت توا  توضللی  دادمی اختلاف را
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، که اسللت و درنمد واقعی اقتصللاد هاارزش مالی رانتی و ادعاهای ملکی بر روی دارایی

 تولید است. وسایلکنندگا  رانت، نه در جهت جذبدر جهت منافع 

 ی مالی فق  با جذب درنمدهای تصلاعدی خارج از سللیستمدارسلرمایهاین نو  

 افاای ) دهد، یا با چاپ پول از طریق بانک مرکای توانلد بله حیات خودش ادامهمی

اقتصلللاد سلللایر کدلللورها، کرد  ی مالیوسلللیلهبه ( ع لی اسلللت و یات پولیّلک 

این کدورها از طریق جاندین کرد  انحصارات رانتی که سهام و اورا   سازیخصوصی

ی هاسللرمایه ماایای، که از طریق یسللاختزیرکنند با خدمات ارزا  می بهادار صللادر

 لوند. مدلکل این نو  امپریالیسم مالی این است که می اعتباری دلاری ح ایت مالی

مراکا اقتصادی حامیا   یاقتصلاد این کدورها را به ه ا  گرانی اقتصاد نمریکا و بقیه

 .کندمی اشمالی

ی کرد  خود للا  و ال للبینی اقتصللادی در جسللتجوی هاسللیسللتم یه ه

 صورتهامروزی ب یسراسر دنیا هستند. جنگ سرد احیا ده ا  در حاک یت یتوسعه

 لود که نو  سیستم اقتصادی نینده را رقم خواهد زد. این جنگ بر می جنگی تصلور

ی ملالی تهلاج ی و ح ایت  از دارسلللرملایلهعلیله مللی اسلللت کله ملانع ع لکرد 

ت. اسو از کار انداختن قدرت تنظیم و مدیریت دولت در اقتصاد کدور  سازیخصوصی

این نیست که اقتصاد را از طریق تولید  خواررانتی صنعتی، هدف دارسلرمایهبرخلاف 

از قی ت رقی  بازدهی اش را بالا تر تولید ارزا  یکالا و خدمات و فروش ننها با هاینه

ی مالی جهانی  لد  اسلت، و در جسلتجوی این است که با دارسلرمایه پویاییببرد. 

ی پول، ناتو، بانک جهانی و ال للبینی )صلللندو  ال للبینهای اسلللتفاده از سلللازما 

ی مسلللتقل را که تحت کنترل هادولتی نمریکا( گذارسلللرمایهو  یتجارتهای تحریم

بدیل ت اقتصادهای دنیا را یطبقات رانتی نیستند به کنار باند. هدف این است که ه ه

ی هارده، با سلللیاسلللتی مالی کدارسلللرمایه موروثیی حقو  و امتیازهای هابه لایه

 دلار تح یل کنند.  بهریاضتی ضد کارگر برای دو ید  ارزش اضافه 
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 چارچوبدر  ی ضرورتاًال للبینی صلنعتی به این فدلارهای دارسلرمایهمقاومت 

دولتی و قوانین برای وضلللع مالیات و  ییارانهملی گرایی اسلللت، چرا کله احتیاج به 

ی صنعتی در حال دارسلرمایهدارد. اما  تمسلتغلاتنظیم و کنترل بخ  مالی، بی ه و 

 اشی مالی اسللت، که در حال تبدیل  للد  به د لل ندارسللرمایهباختن جنگ به 

فلودالی و  -ی پسللا دارزمینی د لل ن دارسللرمایهکه  طوره ا  للود، درسللت می

ی دارسلللرمایهدولت و  ییارانهی صلللنعتی نیاز به دارسلللرمایهبانکداری یغ اگر بود. 

دارد، ه راه با قدرت تنظیم اقتصاد و وضع مالیات برای اینکه جلوی تهاجم  ساختیزیر

ی )نتیجه طبیع سللوسللیالیسللمرا بگیرد. در نتیجه تضللاد جهانی بین  ی مالیسللرمایه

ی صلللنعتی( و فا لللیام طرفدار رانت اسلللت، عکس الع ل دولت دارسلللرمایهتکامل 

د سوسیالیستی برای محدوی مالی بر علیه دولتی اسلت که دست به بسیج دارسلرمایه

 فلودالی زده است.-کرد  منافع رانتی پسا

در این رابطه رقابت امروزی نمریکا بر علیه چین تضللاد دو سللیسللتم اقتصللادی 

مالی  یدارسرمایهتضاد نمریکا بر علیه چین نیست، اما تضاد ع دتاً اسلت. تضاد واقعی 

ه نیا ح  بر سر این است کی صنعتی است. بدارسرمایهسوسیالیستی/ «دولت»بر علیه 

 مالی ح ایت یاز طریق توسعه خواررانتطبقه ی وسیلهبه مالی یاز استفاده «دولت»

دسللت  نورد  رفاه )ع ومی( وجودبهکند یا اینکه به سللاختن اقتصللاد صللنعتی و می

   زند.می

 یدارسرمایهی مالی و دارسرمایه ا ، تضاد اصلی دیگر زمانی چارچوبعلاوه بر 

  اجت اعی کرد»ی صنعتی قصد دارد که دولت با دارسرمایهصنعتی نق  دولت است. 

برای خدمات زیربنایی ک ک کند. با پایین نورد   اییلارانلهاز طریق تع یم  «هاینله

زندگی )و در نهایت هاینه حداقل دسلت اد(، سلود بیدتری در اختیار بخ   یهاینه

خواهد مراکا خدمات می ی مالیدارایهسللرمی بگذارد. گذارسللرمایهخصللوصللی برای 

ی خصللوصی با درنمد رانتی هاع وم در نورده و تبدیل به دارایی یع ومی را از حیطه
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اقتصاد را بالا برده و از دید رقابت جهانی در دنیای صنعتگرا   یبکند. این  کل هاینه

 . ودمی خودزنی محسوب

 پایین دا ته و ک تر مالی یبرای ه ین اسلت که اقتصلاد کدورهایی که هاینه

اند. رو ی که نسیا، اروپا، و نمریکا  ا  چین، از نمریکا سبقت گرفتهرأ، در راند لده

 درصد ۵۰کند. پاندمی تر میبر خورد کردند این تضلاد را برجسته ۹۱با بحرا  کووید 

مسلائل اجاره و بدهی رستوراندا  را  خاطربهرا مجبور کرد که  هاصلاحبا  رسلتورا 

 ا  در املا، تجارتی و تعدادگذارسرمایه، صاحبا  بیکار مسکن و هاندیناجارهببندند. 

ه  نین مواجه با رهن  لللکنی یا فروش اضلللطراری  کنندهمصلللرفزیادی از بخ  

 ی اقتصادی در حال سقو  هستند.هاهستند، در  رایطی که فعالیت

وجه کرده این اسلللت که پاندمی بانک مرکای نمریکا چیای کله ک تر جلل  ت

(Federal Reserve را بله )یک قطبی کرد   داد  در جهت انحصلللاریِ انهیلار

، اورا  بهادار و هابانکیعنی  درصللد اقتصللاد نمریکا از طریق اعتبار داد  به بخ  یک

ی اه رکتکند که می ی بارگ کدور کدانده است، که به ننها ک کها رکتسهام و 

 که در بحرا  هستند ببلعند.را کوچک و متوسطی 

، دولت ۲۰۰۱باما در سللال وای وسللیلهبه ی متقل هابانکیک دهه بعد از نجات 

فدرال توضلی  داد که قصلدش ح ایت سلیستم نقدینگی بانکی و جلوگیری از نسی  

ا  بارگ بود. دولت فدرال سیستم ذارگها ، صاحبا  اورا  قرضه و سپرددارسهامدید  

بانکی را ننقدر از توانایی قرض دهی اش پر کرد که بتواند با ن  قی ت سلللهام و اورا  

قرضللله را ح ایت کند. تاریق نقدینگی با خرید اورا  بهادار دولتی یک امر عادی بود، 

ار ، دولت فدرال برای اولین ب۲۰۲۰ رمارولی بعد از  لللرو  بحرا  ویرور کووید در 

،  «بنجل» ارزشبی یی بارگ،  امل خرید اورا  قرضهها لرکتی هابه خرید بدهی

(  یلا بلر و اقتصاددا  FDIC) اندازپسس سلابق سازما  فدرال بی ه ییدسلت زد. ر

ی اورا  قرضللله»خاانلله داری لورنس گوودمن مطر  کردنللد، بللانللک مرکای  یاداره
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، «اری کردخرید بنجل تبدیل  لللده بودندپرارز لللی را که در دورا  پاندمی به اورا  

ی بی  از حد مدیراندا  از اهرم بدهی برای ها اوراقی بودند که به سلب  استفادهاین

 10.به این وضع سقو  کردندخرید سهام خود ا  بازو سهام پرداخت سود تأمین 

ز را ا هانمریکا در مقطع تصللوی  ک ک مالی محدود کرد  این ک پانی یکنگره

ا  در نظر گرفت، دارسهامبکار برد  درنمد اورا  قرضله خریداری  لده یا پرداخت به 

ل را سیسکو پو»از اینکار نکرد. ا لاره  لد که،  هاولی تلا لی برای بازدا لتن ک پانی

کار برد در حالیکه یک سللوم نیروهای ها  بدارسللهامبرای پرداخت سللود سللهام به 

یی هانمریکا متوجه  للد که ک پانی یکنگره یک یته رشگاا اش را بیکار کرد...کاری

ارگر لیو  کیتا سپتامبر بی  از یک م رماری کنگره اسلتفاده کردند از هاکه از ک ک

 دلیلی وجود ندارد که». بلر و گوودمن نتیجله گرفتنلد که «را از کلار بر کنلار کردنلد

دولت فدرال ک کی به جامعه کرده ی وسیلهبه ی مالی بارگها لرکتبدهی بازخرید 

های بیر عادلانه بیدلللتری برای فرصلللت». برعکس، اع لال دوللت فلدرال «بلا لللد

نورده اسلللت که با بازخرید بیدلللتر رقبا از طریق اعتبارات  وجودبهی بارگ هاک پانی

 .«تر بدوندسوبسید دولتی حتی بارگ

ی  للکل سللیاسللی کنند، این ک ک مالی باع  دگرگونمی ، ننها متهمهنتیجدر

مسلولا  مالی، اول ک ک به ی وسیلهبه ک ک مالی تکراری» لود. می اقتصلاد کدلور

)برای از  پاندمی، یمیانهدر  وکارهاکس ، و حالا به ت ام ۲۰۰۰سیستم بانکی در سال 

 بسللیار یبوده اسللت. بهره تر از برنی سللندرزتهدیدی بارگ ی(دارسللرمایهبین برد  

 ابی بارگ در مقایسللله ها لللرکتپلایین دوللت فلدرال بله نفع ارزش اورا  بهلادار 

ا ب ها رکت، که باع  ت رکا کنترل اقتصاد در دست «ی کوچک بوده اسلتها لرکت

 دسترسی وسیع به اعتبارات  ده است.

هسللتند، اما  «نورد   للغل و نونوری وجودبهمنبع اولیه »تر ی کوچکهاک پانی

 دسللترسللیدر اختیار دارند  رایگا به للا  و مدللتریا  بارگ هابانکاراتی که به اعتب
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 ها رکتهای هاسلت، اموال و ثروتتراسلت یندارند. در نتیجه، بخ  مالی مادر ه ه

ا تر ری کوچکها رکتگذارد تا می پیکری بولها رکترا مت رکا کرده و در اختیار 

 را به انحصار خود در بیاورند.بلعیده و بازار بدهی و ح ایت مالی 

نوعی از  «خوردمی ماهی بارگ ماهی کوچک را»این ت رکا ملالی که  ینتیجله

فا لیسم مدر  کورپورت دولتی است. ردیکا دزایی ن  را کردیتوکراسی )دولت حامی 

کنلد، بله عبارت دیگر حاک یت می ( خطلابcreditocracyملالی،  یمنلافع طبقله

سللیسللتم اقتصللادی اسللت که در ن   11کنند.می کنترلاتی که اعتبار را مؤسللسلل

ی وسیلهبه مرکای سلیاست اقتصادی را از سیاست دارا  انتخاب  دههای سلاختزیر

 اقتصاد را کنترل سازیخصوصی فرایندداری تصاح  کرده و از ن  طریق خاانهمردم و 

 کنند.می

 

 متن بالا برگردانی است از: 

Michael Hudson, Finance Capitalism vs Industrial 

Capitalism, January 2021 

 

1
 I provide the chart in the The Bubbles and Beyond ( Dresden: 

2012), Chapters 7 and 8, and Killing the Host ( Dresden: 2015). 
2 " The Theory of Dynamic Economics," Essays in Economic Theory 

ed. Rexford Guy Tugwell (New York: 1924), pp. 96 and98, originally 

in The Publications of the University of Pensylvania, Political 

Economy and Public Law Series 3:2, 1892,p.96. 

ا ا  را در زمانی که دولت فق  یک سازما  نظامی برای مالیاتیاروپا قوانین  وکراتنریستهای دولت 

دفا  جامع از د  نا  خارجی ، یا برای ارضای احساسات ملی در زما  جنگ های تهاج ی بود توسعه 

ا ا  بر مبنای مالیاتی یدا تند، و فلسفه «منفعل»ریای اقتصادی برنامههایی دادند. چنا  دولت

"قتصادی با بازدهی بالا نبود. جائیات  را در ا Simon Pattan on Public Infrastructure 

and Economic Rent Capture," American Journal of Economics and 
Sociology 70 (October 2011), pp. 873-903 
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0 

ا رم باع   د که مفاهیم ارزش و قی ت سجرج طرفدار مالیات بر زمین بود، ولی مخالفت  با سلوسیالی

ی اقتصلللاد رانت ضلللروری بودند رد کند. دفاع  از بانکدارا  و بهره خطو  مدلللی که برای تعری  ک ّ

( در Libertarianکرد در  لللرایطی که افکارش به جنا  راسلللت لیبرترین )میاثر بیپیدللنهادی را 

گا  کنندیخصوصمالیات بر روی اجاره )رانت( گذاری دولت مخال  بود ولی فق  حرکت بود و با سرمایه

( و اقتصلادارا  طرفدار صللنایع تدویق Pattanکه برعکس ن  چیای بود که پاتا  ) -کرد یید میأرا ت

 کلاسیک بود. کردند، که بر اسار ارزش و قی ت مکت می
 4"The Theory of Dynamic Economics", p. 98  

   

5 

 و ترج ه  "Sanitas, Sanitatum"لاتین استفاده کرد و گفت . ۹۰۵۵، ۲۸سخنرانی ژوئن 

 ,Vanitas ". یک بازی با کل ات بود از یک کل ه قصللار، "بهدا للت، ه گی بهدا للت اسللت"کرد 

Vanitatum" ,"خودخواهی، ه گی خودخواهی است". 
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