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 باسمه تعالي

 استريت يابي بحران وال ريشه

 1ر درخشانسخنراني دكت

 ارتباطات اسالميفرهنگ و سازمان در 

 

دهنده  خرمشاد سؤاالت بسيار سنجيده و مهمي را مطرح فرمودند كه نشاندكتر جناب آقاي 

سؤاالت نيز آموزنده  ترتيب و مسير طرحعمق تأمل و دقت نظر ايشان در اين مسئله است. 

باعث اقتصادي و علوم سياسي نظران  بنده پاسخ به اين سواالت توسط صاحب نظرت. به اس

 گردآوري مجموعه اي بسيار مفيد در باب بحران وال استريت خواهد شد.

استريت هستيم كه ريشه آن را بايد در بحران اعتباري و مالي  وال بحراناكنون ناظر  هم

كرد. ريشه اين بحران اعتباري به سازوكار و  ميالدي جستجو 8002اقتصادي  بحران و سپس

هاي بحران اعتباري و مالي  ريشهگردد. شايد بتوان گفت كه  داري برمي مباني نظام سرمايه

كمي  حتي ميالدي و 8000گيري بود، بدين معنا كه از سال  ، ده سال در حال شكل8002

گيري اين  به خطرات شكلتقل مساقتصاددانان  هاي آن ايجاد شد و برخي زمينه تر از آن قبل

بحران در بازار مسكن آمريكا شكل گرفت و نهادهاي مالي در به  2بحران، اشاره كرده بودند.

كه شبكه بانكي، اين فرصت را يافت كه  زيراوجود آمدن آن، نقش بسيار زيادي داشتند، 
                                                           

1
ارف اسالمي و گذار دانشكده مع دانشگاه، بنيان يدانشيار اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي و رياست مركز تحقيقات اقتصاد 

سال، از اعضاي اصلي در تأسيس رشته اقتصاد  7السالم و رياست اين دانشكده به مدت  عليه اقتصاد دانشگاه امام صادق

هاي اقتصادسنجي، اقتصاد اسالمي، اقتصاد انرژي، نظامهاي اقتصادي، تاريخ  نام در حوزه دانشگاه تربيت مدرس و صاحب

ها از تدريس و  السالم، تربيت مدرس و تهران سال عليه هاي امام صادق عدد كه دانشگاهعقايد اقتصادي و صاحب تأليفات مت

 اند. كتب ايشان استفاده كرده

است كه چند  نوشته شدهدر اين باره توسط دكتر درخشان « ميالدي 8002ماهيت و علل بحران سال »كتابي با عنوان .  2

  به چاپ رسيد. 8002ماه پس از سپتامبر 
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به لحاظ مالي خريداراني كه  ،اي را در اختيار خريداران مسكن قرار دهد اعتبارات گسترده

و ايجاد فضايي بازتر   زدايي الزمه اين كار، مقررات عيف و به لحاظ اعتباري پرخطر بودند.ض

 شد كه پيش از آن سابقه نداشت.  هاي مالي محسوب مي ها، از نوآوري بود و اعطاي اين وام

، فضاي مناسبي «ايجاد ريسك و توزيع آن»به صورت  بنابراين پيشرفت در دانش مالي

هاي پرخطر  هايي اعطا كنند كه به وام ها توانستند در سطح گسترده، وام ه وجود آورد و بانكب

 هاي ها را نداشتند، در سايه اين نوآوري معروف شد. افرادي كه قبالً صالحيت دريافت اين وام

ها به اصطالح  مند شوند. اين وام هايي بهره مالي، اين امكان را يافتند كه از چنين وام

ها در  و اين وام شدها تعريف  اوراق بهادار بر روي اين وامبدين معني كه  1سازي شد اقاور

كارگيري روشهاي نوين مالي، اين امكان فراهم شد كه  با بههاي بزرگ معامله شد و  حجم

 . شودها معامله  واماين ريسك نكول 

نبال داشت. در به د هم يك پيشرفت مالي بود، اما خطرات بسياري امراين كه اين  با

واقع، در عين حال كه رشدآفرين بود، خطرآفرين هم بود. شكي نيست كه پيشرفت مهمي در 

پيشرفت  قطعاًدانش مالي اتفاق افتاد. معامله ريسك و خريد و فروش آن، در معامالت مالي 

د، اما خطرات بزرگي نيز به همراه داشت. عالوه بر آن، ابزارهاي نوين وش علمي محسوب مي

ها و اختيارات و  همچون آتي -شود ناميده مي 2كه اصطالحاً مشتقات يا دريوتيوز–الي م

توان  تعريف شد. مي، بر روي اوراق بهاداري كه مرتبط با وامهاي رهني بود 3معاوضات

كاغذي تعريف كرد كه عمدتاً براي پوشش دادن  در بازارهايمشتقات را مرز دانش مالي 

تواند بسيار  شود كه مي مي طراحيهايي  شود و استراتژي انجام ميبازي  ريسك و همچنين سفته

در بازار وامهاي رهني آمريكا باشد و در اين مورد خاص، و در عين حال خطرناك سودآور 

ها و نهادهاي مالي سراسر جهان، اوراق بهاداري را كه بر  بسيار سودآور بود، به طوري كه بانك

كردند و اين كار، سودهاي  ميشده بود، خريد و فروش هاي مسكن آمريكا تعريف  روي وام
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مالي در دنيا نبود كه قسمتي از بزرگ توان گفت كه هيچ سازمان  عظيمي به همراه داشت. مي

 اين اوراق در سبد مالي آن نباشد.

مستقل هشدار دادند كه جهان در معرض اقتصاددانان برخي با باال گرفتن اين جريان، 

شود، دنيا را  است و معامالت اين اوراق بهادار به صورتي كه انجام مي خطر بزرگ سقوط مالي

گونه اخطارها  قوت گرفت و حتي در مواردي، اين 8002كند. اين اخطارها در سال  تهديد مي

و   ورزي مالي آمريكا هم بود، ولي سودآوري و طمعبزرگ مسئوالن نهادهاي برخي از سوي 

اي ايجاد كرده بود كه  ين اوراق بهادار، چنان انگيزهمعامالت احاصل از كسب درآمدهاي 

 كرد.   توجهي نمي هشدارهاكس به اين  هيچ

داري در حال  ترين حباب نظام سرمايه كردند كه بزرگ مستقل اعالمبرخي اقتصاددانان حتي 

تنها آمريكا بلكه  گيري و تركيدن است و بر اين باور بودند كه تركيدن اين حباب، نه شكل

داري و كشورهاي صنعتي را دچار بحران جدي خواهد كرد. اين اخطارها حتي  سرمايه  جهان

خاطرنشان كردند  8002ابالغ شد و در سال جمهور وقت آمريكا، جورج بوش، هم  به رئيس

كنترل و نظارت  در معامالت وامهاي رهني در بازار مسكنكه اگر كاخ سفيد وارد نشود و 

منجر به سقوط مالي دست اين نهادهاي مالي،  گذاشتن زدايي و باز تنداشته باشد، فرايند مقررا

خطرات فراواني  شود كه به سرعت به ساير بازارهاي مالي سرايت خواهد كرد و در آمريكا مي

اي بود كه ناتواني نظام كارشناسي آمريكا را در  به دنبال خواهد داشت. پاسخ بوش، به گونه

 8002ژانويه سال  11جرج بوش در داد.  خوبي نشان مي به اين كشوره با نظام سياسي لمقاب

قيمت مسكن خيلي گران شود مردم اقدام به اگر »گويد:  هشدارها چنين ميدر جواب اين 

شود كه مردم عادات مصرفي خود را تغيير  خريد مسكن نخواهند كرد و همين امر موجب مي

دهد. من اطمينان دارم اين نوع سؤاالتي  بگذاريد بازار كار خودش را به درستي انجامدهند ... 

ساخت و ساز مسكن وجود داشته است ... ]به هر كنيد همواره در تاريخ  كه شما مطرح مي
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رشد و ركود خود را داشته هاي  حال[ اين دقيقاً سازوكار بازار است. اقتصادها بايد دوره

 1«باشند.

فيد تا چه حد نازل و شود كه سطح دانش و دستگاه كارشناسي كاخ س مالحظه مي

دهنده ناآگاهي مشاوران اقتصادي رياست جمهوري آمريكاست. چنين  سبك است كه نشان

. شد 8002به سرعت تبديل به بحران بزرگ سپتامبر  8002گيري خوشبينانه در سال  موضع

به استريت شد، مربوط  ور شدن آتش بحران وال شعله به هر حال، دليل اصلي كه منجر به

 آمريكا بود.   هاي عظيم نهادهاي بزرگ مالي در حباب مسكن و سوء استفادهتركيدن 

و درك نادرست گروه مشاوران اقتصادي رئيس جمهور اكنون كه سخن از ناآگاهي 

صحت آمريكا و لذا موضعگيريهاي نابخردانه رئيس جمهوري آمريكا به ميان آمد شايسته است 

دانيم كه  يكا يعني اوباما نيز بيان كنيم. مياين مطلب را درخصوص رئيس جمهور فعلي آمر

 ،كه به عقيده برخي 2(S&P« )اس اند پي»موسسه بندي آمريكا، به نام  سازمان معروف رتبه

است، با داليل اقتصاي و منطقي نشان داد  شركتها و دولتها در جهان اعتبارسنجي نهادترين  مهم

به عبارت وجود ندارد. مدت  مدت و ميان اهدر كوتهاي آمريكا، راهكاري  كه براي بحران بدهي

دولت آمريكا برنامه روشني براي مقابله با اين اوالً  ديگر، استدالل اين نهاد مالي اين بود كه

درخصوص  توانند ، اختالف بين دولتمردان آمريكا به قدري است كه نميثانياًبدهي ندارد. 

 فزاينده دولتي آمريكا هاي بحران بدهي ثالثاًبه توافق برسند و  ها برنامه يكپارچه در كاهش بدي

 دالر ، به بيست و يك تريليونفعلي تا ده سال آينده از حدود پانزده تريليون دالر و بوده

ي وجود ندارد كه حاكي از توان مقابله جدي آمريكا با ا هخواهد رسيد و هيچ عالمت و نشان

 اين مشكل باشد.  

هاي آمريكا هميشه وجود داشته است، يعني كسر  نكته ضروري است كه بدهي اينذكر 

كند،  بيش از آنچه توليد ميهمواره شود. آمريكا  بودجه در آمريكا، پديده جديدي تلقي نمي
                                                           

1
 If houses get too expensive, people will stop buying them, which will cause people to 

adjust their spending habits … Let the market function properly. I guarantee that your kind 
of questions has been asked throughout the history of home building … that’s just the way it 
works. Economies should cycle. 
2
 Standard and Poor’s 
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 اين كشور هموارهبدهي  لذا حجماي دارد و  زده اقتصاد مصرف درواقع و كند ميمصرف 

به پانصد ميليارد دالر اليانه س، 8003است. ميزان كسر بودجه آمريكا در سال  بوده فزاينده

، اين ميزان به يك 8002رسيد كه از كل درآمد ملي كشور ما هم بيشتر است. در سال  مي

به دو نزديك ، دو برابر شد و 8001هزار ميليارد دالر رسيد و در سال  دالر يعنيتريليون 

تريليون است يعني  آمريكا چيزي نزديك به پانزده انباشتي هاي تريليون رسيد. اكنون كل بدهي

اين كشور است و اين،  انباشتي درصد كل توليد ناخالص آمريكا، كسر بودجه 12معادل  تقريباً 

« اس اند پي»موسسه بيني  . حتي پيشاستبا كشور بدهكاري مواجه  جهاندهد كه   نشان مي

ها را  دهيهاي كنترل بودجه و مديريت آن، سقف ب اين بود كه اگر آمريكا موفق شود با سياست

 بيست تريليون دالر بدهي خواهد داشت. هنوز 8088در سال  كنترل كند،

در روز  بندي جهاني آمريكا را در رتبه اعتباري ، رتبه«اس اند پي»موسسه بدين ترتيب، 

تنزل داد و اين كار، نقطه عطفي در  ( يك درجه1310مرداد ماه  14) 8011اوت  2جمعه 

 آمد. ريكا بود و براي نظام آمريكا، يك شوك بزرگ به حساب مينشان دادن اقتدار پوشالي آم

اوت  2در روز دوشنبه  اوباما پس از اين جريان، در سخنراني خود نكته مهم اين است كه

موسسه حتي نامي از  شديد از اين واقعه، بدون اينكه عصبانيت علتبه  مرداد( 17) 8011

همواره يك ها چه بگويند. ما  يست برخي سازمانمهم ن: »آورد چنين گفتبه ميان « اس اند پي»

جمهور آمريكا كه هميشه از احترام به نظام  . يعني رئيس1«بوده و خواهيم بود +AAAكشور 

كند كه تصميمات بايد مبتني بر نظام كارشناسي باشد،   گويد و عنوان مي  كارشناسي سخن مي

رود كه اين منافع با يك  احتمال ميآيد و اين  وقتي كه صحبت از منافع سياسي به ميان مي

 متفاوت خواهد بود. كامالً گيري او  ارزيابي كارشناسي به خطر بيفتد، موضع

 سياست آمريكا در مقابله با بحران:

هايي را براي مقابله با اين  شود اين است كه آمريكا چه سياست يكي از سؤاالتي كه مطرح مي

از است كه ميزان كسر بودجه آمريكا بايد كاهش يابد.  خواهد كرد. بديهيكرده و بحران، اتخاذ 

ها افزايش پيدا كند. اگر آمريكا بخواهد  هاي دولت پايين بيايد و ماليات الزم است هزينهاين رو 

                                                           
1
 No matter what some agency may say, we have always been and will be a triple-A country. 
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هاي بزرگ كاهش دهد، ركود اقتصادي ايجاد خواهد شد. به عبارت ديگر  ها را در مقياس هزينه

و با توجه به اينكه اقتصاد آمريكا يك اقتصاد اين امر، باعث كاهش مصرف خواهد شد 

بايد اعتماد  شرط الزم براي خروج از بحران اقتصادي اين است كه مصرفي است،

مالي و  ترين سطح خود قرار دارد. سه سال بحران كه اكنون در نازل برودكنندگان باال  مصرف

همه در كاهش اين  ،دگيشدن درآمدها، افت سطح زن ، نگراني از بيكاري بيشتر، كماقتصادي

. بنابراين، سياست كاهش مصرف، مطلقاً نخواهد توانست بحران را حل است  اعتماد مؤثر بوده

ها نيز مشكل را حل نخواهد كرد زيرا اين افزايش ماليات، فشار بر طبقه  كند. باال بردن ماليات

نه فشار بر طبقات  ،برند متوسط و فقير خواهد بود كه اكنون در شرايط نامساعدي به سر مي

 ها گذاري  گويند اگر از ما ماليات بگيريد، سطح سرمايه طبقه مرفه مي دار. درواقع مرفه و سرمايه

براي  پذير نخواهد بود. حتي معتقدند كه و خروج از بحران امكان كاهش خواهد يافت

حل اين بحران  بست در . اين، به معناي بننيز دارندگذاري، نياز به بخشودگي مالياتي  سرمايه

 است.

از يك سو  هاي خود در پيش گرفته است، حلي كه آمريكا براي مقابله با بدهي راه

داري اين است كه  افزايش فشار بر طبقات متوسط و محروم است زيرا اقتضاي نظام سرمايه

ي دار گذاران فشار آورد چون موتور محرك نظام سرمايه دار و بر سرمايه نبايد بر طبقات سرمايه

است. مانند شخص  بيشتر افزايش بدهي و به نوعي استقراض هستند و از سوي ديگر

هايش را افزايش  كند و بدهي هاي قبلي خود، پول قرض مي بدهكاري كه براي پرداخت بدهي

طريق فروش اوراق قرضه دولتي، كسري بودجه خود را جبران دهد. آمريكا عمدتاً از  مي

. بنابراين، تحوالت بزرگي در ن اصلي اين اوراق قرضه استكند و چين يكي از خريدارا مي

 ها به آسيا و چين دوخته شده است. است. اكنون همه چشم تكوينالملل در شرف  روابط بين

العمل اجتماعي طبقات محروم و متوسط به سه سال فشار  جنبش وال استريت عكس

، اما نبايد گمان كرد استمهمي  اتفاقات كنوني، اتفاقاتاقتصادي در آمريكاست. به هر حال، 

پيامدهاي صرفاً آيد. اين جريان،  آمريكا به زانو در مي سياسي و اقتصادي زودي[ نظام كه ]به

نظام  اقتدار هاي مردم آمريكا در مورد فراواني به دنبال خواهد داشت. بسيار مهم است كه توده
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اي، به  تبليغات رسانه طح گسترده ازساند و با آن  شان دچار ترديد شده نظام سياسي اقتصادي و

هاي داخلي خود به آن دچار شده، به مراتب از  . شكستي كه آمريكا در سياستاند ترديد افتاده

عالوه بر شكست در عراق و تر است.  هاي خارجي براي اين كشور دردناك شكست در جبهه

د و هفت كشور ص اخير موافقت افغانستان، آخرين نمونه شكست سياست خارجي آمريكا،

دنيا براي عضويت فلسطين در يونسكو بود. آمريكا كه هميشه شعار احترام به افكار عمومي 

كرده  كامل احترامي اين صد و هفت كشور، بي ديدگاهدهد و مدعي دموكراسي است، به  سر مي

اين اي را كه بايد به  اند، تهديد نموده كه سهميه است و چون مخالف رأي و نظر او عمل كرده

يعني بدون اينكه استدالل درست و منطقي داشته باشد، با  !سازمان بپردازد، نخواهد پرداخت

 داري است.  همان بينش سرمايه هم ناشي از كند و اين تهديد مي قدرت مالي خود

اين  لذا ها بيايند و به مدت طوالني به خيابانبراي اعتراض توانند  البته مردم آمريكا نمي

هاي ديگري  يابد، اما به صورت پس از مدتي خاتمه ميه اشغال وال استريت جنبش موسوم ب

يافته  هاي قبلي اشاره شده سازمان گونه كه در خالل صحبت خواهد شد و همان متظاهر

آيد كه جمهوري  يافته پيش مي شود. در اين زمان، صحبت از مديريت اين حركت سازمان مي

هاي كليدي در فساد ذاتي نطام اقتصادي و  و تحليلتواند با طرح نكات  ايران مياسالمي 

 الملل ايفا كند. داري نقش مهمي در روابط بين سياسي سرمايه

الملل نيز تغييراتي رخ خواهد داد. به هر حال تنشي بين  در روابط بيندر همين راستا، 

به ژاپن فشار آمريكا و چين وجود دارد كه قبالً بين آمريكا و ژاپن بود. آمريكا در چند نوبت 

آمريكا و به ضرر  تجارت خارجي آورد و اين كشور را مجبور كرد تا  نرخ دالر و ين را به نفع

ساز  مسئله آمريكاصادرات ژاپن، براي  حجم عظيمخود، تغيير دهد. استدالل آنها اين بودكه 

آمريكا شده است و ژاپن بالفاصله تمكين كرد. حال سؤال اين است كه آيا چين هم در مقابل 

 كند و اگر اين كار را انجام دهد، در مقابل چه امتيازي از آمريكا خواهد گرفت؟  تمكين مي

داري را مترادف نظام  كه برخي نظام سرمايه اين نكته ديگري كه ذكر آن ضروري است

زماني كه ديرمتكي است. از آزاد داري بر بازار  . شكي نيست كه نظام سرمايهدانند ميبازار 

توان تصور كرد  بوده است و نميو تمدن انساني بازار جزئي از زندگي انسان  به ياد داردتاريخ 
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 بازاري نباشد. نظام كمونيستي شوروي در مقطعاما  وجود داشته باشدجوامع انساني كه 

و بالفاصله بازار را با  ، بازار را حذف كرد و با شكست جدي مواجه شدكوتاهي

نظام  مترادف اما بايد توجه كردكه بازار ليستي فعال نمود.هاي خاص نظام سوسيا محدوديت

 ،آگاهي مغرضانهداري نيست. برخي اقتصاددانان در داخل كشور از روي ناآگاهي يا  سرمايه

بگيرند. اگر در اين امر موفق شوند و ف با نظام بازار دداري را مترا نظام سرمايه كنند سعي مي

درست آن را ها  كه سوسياليست معرفي كنند اصطالحيا داري ر سرمايه همچنين اگر بتوانند

گوييم  گيرد. براي توضيح اين مسئله مي اقتصاد اسالمي در معرض خطر قرار ميآنگاه اند،  كرده

يك نظام اقتصادي است كه الزمه نظام « بازار آزاد»اما بازار در واقع نهاد است نه نظام،  كه

هاي خاص خود را متناسب با مبنا و هدف آن  ويژگيداري است. بازار در هر نظامي،  سرمايه

داري  بازار در نظام اسالمي از بازار در نظام سوسياليستي و سرمايهنظام دارا خواهد بود. 

داري،  به جاي نظام سرمايه« نظام بازار»استفاده از اصطالح  بنابراينمتفاوت خواهد بود. 

اين اتفاق روي دهد و نظام بازار مترادف نظام اگر  تهديدي عليه نظام اقتصاد اسالمي است زيرا

ها بدانند، پس ما يك  سخن سوسياليستهم داري را  داري شناخته شود و كلمه سرمايه سرمايه

شود كه  از سوي ديگر، استدالل مي .بايد از قوانين بازار تبعيت كندصرفاً نظام بازار داريم كه 

شود  ميگار است و در نتيجه، اقتصاد اسالمي با فطرت انسان هم ساز تبعيت از قوانين بازار

تأكيد مجدداً كنار خواهد رفت.  موضوعاً ، اقتصاد اسالمي. به عبارت ديگرهمين اقتصاد بازار

 هاي آن متخذ از مبناي نظام اقتصادي است. كنم كه بازار نهادي است كه ويژگي مي

سازگار با  ،بنا و اهداف آنم و داري نظام سرمايهسازوكار گونه كه گفته شد،  البته همان

زيرا مبتني بر تكاثر سرمايه و تمتع از ماديات و حيات دنيوي هاي شيطاني انسان است  ويژگي

اقتصاد اسالمي، اين است كه در  بندهو به همين دليل، بسيار جذاب است. اما صحبت است 

 از حيات دنيوي نيست.مباني تنظيم امور اقتصادي، مطلقاً اصالت سرمايه، تكاثر سرمايه و تمتع 

را  شارع مقدس آن، حيات دنيوي ذكر شده باشد اما از قرآن كريم اي محال است كه در آيه

را مطرح ننموده باشد كه براي اخروي و اهميت آن و در مقابل آن، حيات باشد مذمت نكرده 

رشد ن هميداخلي كشور ما هم تنها توليد ناخالص انسان بسي بهتر است. اگر منظور از رشد 
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اين نبوده است. در نظام اسالمي، رشد و استقرار  اقتصاد اسالميحيات دنيوي باشد، هدف 

داري در توليد ماديات و  نظام سرمايه، به مراتب از تمام رشدهايي كه اسالميمباني ارزشي 

 داشته ارزشمندتر است.  مندي از حيات دنيوي بهره

نداشته  مادي د در فقر زندگي كنند و توانالبته منظور بنده اين نيست كه مسلمانان باي

داشته باشند   اقتصادي و به ويژه توان نظاميباشند، بلكه بر عكس، الزم است كه مسلمين توان 

مسلمان مستلزم توان اقتصادي است. منظور بنده اين نيست كه اقتصاددانان  البته و توان نظامي

ريزي براي رشد  و برنامهاسالمي بروند  به دنبال اخالق و ارزشهاي و اقتصاد را رها كنند

ارزشهاي در پرتو واقعي اقتصادي نداشته باشيم. جامعه اسالمي بايد رفاه داشته باشد اما رفاه 

 رسد. شود و در چارچوب موازين اسالمي به تحقق مي تعريف مياسالمي 

بر ولع،  يداري است كه مبتن متناسب و ملهم از نظام اقتصاد سرمايهنظام سياسي آمريكا 

واليت فقيه  بر ما مبتني سياسي در حالي كه نظام ،داري شركتي و تكاثر سرمايه است سرمايه

است و واليت فقيه، واليت فقه است. در واقع قبل از اينكه واليت شخص باشد، واليت فقه 

اسير سرمايه نيست  ماهيتاً . چنين نظامي،است كتاب خدا و سنت خود مبتني براست و فقه 

 متفاوتي دارد.  و مبنا و اهداف سازوكار  واست  متعبد و ملتزم به وحي و احكام الهيه بلك

آقاي دكتر خرمشاد به آن جناب داري را كه  اگر بخواهيم بحث جايگزين نظام سرمايه

برانگيز باشد اما بنده يقين دارم و  براي شما بحثنظر من اشاره كردند مطرح كنيم، ممكن است 

جز در نظام معتقدم است كه  سالسي  بيش ازامروز و ديروز نيست، بلكه  ط بهمربواين يقين، 

تواند مطرح  اين الگوي جايگزين نمي ديگر جمهوري اسالمي ايران، در هيچ كشور اسالمي

واليت  متكي بر نيست. نظام سياسي ما تا وقتي واليتآنها مبتني بر  سياسيشود، زيرا نظام 

تواند نظام اقتصادي متناسب با نظام سياسي خود را بسازد كه دقيقاً همان نظام  است ميفقيه 

 واقعي اقتصاد اسالمي است.

كنم به   استريت را تشبيه مي بنده اين جريان والگرديم.  به بحث وال استريت برمي

بهمني كنم. بدون شك بيست و دوم  و به خاطر اين تشبيه، عذرخواهي مي 1348پانزده خرداد 

و حركتي آغاز   ها آمده در پيش خواهد بود. اين جريان را نبايد ساده انگاشت. مردمي به خيابان
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از مديريت آن  آمريكا نداشته است و ثانياً نظام سياسي نظام سياسياي در  اوالً سابقهاند كه  كرده

ين براي قاصر است. آمريكا مجبور است كه به سمت تغيير در فرهنگ مصرفي پيش برود و ا

به اين مصرف تاكنون زده است و  اي مصرف . آمريكا جامعهخواهد بودمردم آمريكا دردناك 

 شده است كه اولين گام آندردناك اقتصادي  مرحلهكرده، اما اكنون وارد  انبوه، افتخار هم مي

العمل اجتماعي به  عكس ناپذير، . بديهي است چنين راهكار اجتنابفشار بر مردم محروم است

را به كشورهاي ديگر منتقل كند،  بحران خوددنبال خواهد داشت. آمريكا تا جايي كه بتواند 

كشور عضو حوزه يورو نتيجه  17ها در اتحاديه اروپا و بحران يورو در  بحران بدهي

 روي اين كشورها از سياستهاي اقتصادي آمريكاست. دنباله

داري نقطه عطف خود را  سرمايه نظام اقتصادبندي بنده اين است كه  در نهايت جمع

هاي اجتماعي ناشي  كه نتيجه آن، بحران شده استگذرانده و وارد يك فضاي دردناك رياضتي 

به صورت فزاينده ظاهر خواهد شد. آيا  محروم و متوسط جامعه است كهاز فشار بر طبقات 

اين  بارهربيشتر دبحث  به هر حال چگونه تغيير خواهد كرد؟الملل  آمريكا در روابط بينموضع 

جمهوري اسالمي هاست كه  كند و در اين حوزه الملل مي شرايط، ما را وارد حوزه روابط بين

 تحوالت سياسي،تواند منافع خود را در اين  هاي بسياري ايفا كند. ايران مي تواند نقش ايران مي

اريم و اين رابطه، اي د ويژه اينكه با عراق، رابطه دوستانه به صورت صحيحي تأمين نمايد، به

فرصت خاصي براي جمهوري اسالمي است تا در تعامالتي كه در شرف تكوين است با تكيه 

بيداري اسالمي در منطقه و ناشي از بر روابط دوستانه با برخي كشورهاي همسايه و تحوالت 

، با طراحي ظريف سياست خارجي در عراق و افغانستان درپي آمريكا هاي پي همچنين شكست

 نقش خوبي را ايفا نمايد.  باشد، آينده استراتژيك تحوالت نگري و آينده مبتني بر كه

به اجمال  آقاي دكتر خرمشادجناب شده توسط  ح به سؤاالت مطر خواهم اكنون اجازه مي

 پاسخهايي را عرض كنم.

استريت سمبل و مظهر چه  شود و وال استريت ناميده مي .چرا اين جنبش، جنبش عليه وال1

 زي است؟چي
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ظهور آثار اقتصادي و  8002 سپتامبر گونه كه اشاره  شد، سه سال پس از بحران همان

اي را بر اين   متوسط جامعه را فرا گرفت و فشار فزايندهمحروم و آن كه طبقات  نامطلوب

طور كه  موجب گرديد، طبيعي بود كه تبعات اجتماعي اين بحران، آشكار شود. همان اتطبق

زيبايي مطرح فرمودند، تحوالتي كه در جريان بيداري اسالمي در  تر خرمشاد بهجناب آقاي دك

منطقه در  واقع كشورهاي عربي و از جمله ميدان التحرير مصر اتفاق افتاد، در ميدان كوچكي

استريت، مظهر نظام مالي و سلطه مالي  اي ديگر[ به وقوع پيوست. وال  استريت هم ]به گونه وال

حوزه جغرافيايي به نام ، همه در اين مالي و اعتباري و بورسها هاي بزرگآمريكاست و نهاد

 قرار دارند.  وال استريت

و يا به گفته   متفاوت، بيست، سي اقوال، بنا به (8011) در هفدهم سپتامبر سال جاري

استريت جمع شدند. هنوز چهار  والاين ميدان كوچك واقع در منطقه صد نفر در ديگر برخي 

اين جريان نگذشته بود كه موج آن به نود و هفت شهر آمريكا رسيد. نكته قابل توجه  هفته از

، گنجايش بيش از سه هزار نفر را ندارد. البته تنها  صحبت از اين ميدان اين ميداناين است كه 

در كه ايجاد شود، تا سيصد هزار نفر  الكترونيكينيست، بلكه هر نوع ارتباط كامپيوتري و 

شود  شوند. يعني هر ارتباطي كه از آن ميدان به بيرون مخابره مي وارد شبكه مي سطح جهاني

صحبت ما از چنين حركت مردمي است.  .كننده در سطح دنيا دارد سيصد هزار مراجعهحدود 

هاي نوين يا  معترضان، چپياين جالب است كه در كشور ما برخي معتقدند كه 

 درك ناقصي از اين مسئله دارند.  چقدر دهد مي  مدرن هستند كه نشان هاي سوسياليست

متوسط جامعه هستند و اين طبقات محروم و اند كه معترضين،   اكنون مردم دنيا پذيرفته

آمريكا سرايت كرده و از آنجا به كشورهاي اروپايي  بسياري از شهرهاي بزرگاعتراضات، به 

 نيافته و سازمان اي امالً تودهو حتي كشورهاي آمريكاي التين رسيده است. اما اين حركت، ك

اند.  قرار داده هدفنه رهبري دارند و نه نظامي را در حال حاضر است، بدين معنا كه 

 البته از اختالف طبقاتي ناراضي هستند كه ايننوعاً شعارهاي آنها شعارهاي مردمي است و 

رود كه  ، انتظار نميمهاي مرد تودهترين تحليل از يك فساد عميق در نظام است. البته از  ساده

 سياسي باشند. -هاي اقتصادي تحليلگر نظام
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دهند كه نشان  مي اي نسنجيدهمعترضان، مردم عادي هستند كه گاهي هم شعارهاي 

دانند ريشه  مي چونداري، چندان آشنا نيستند. به عنوان مثال  دهد با سازوكار نظام سرمايه مي

استريت را  وال بورسهاي موجود دردهند كه  ، شعار مياستاين مشكالت، نهادهاي مالي 

به صورت الكترونيكي صورت در بورسها اشغال كنيد، در حالي كه اكنون بيشتر معامالت 

 صحن بورسحضور فيزيكي در اساساً هاي بزرگ دنيا،  برخي بورسگران در  معاملهگيرد و  مي

چرا  اين سؤال كهين، در پاسخ به شود. بنابرا از طريق كامپيوتر انجام مي آنان معامالتندارند و 

است و  آمريكا مالي نمادبايد گفت كه چون  گيري كرده است را نشانه استريت وال فعليجنبش 

 بوده است.   اعتباري -نهادهاي ماليريشه مشكل، از همين 

 داري است؟ استريت، جنبش عليه سرمايه .آيا جنبش عليه وال2 

از  ،داري است استريت، جنبش عليه سرمايه يه والهمه چيز حاكي از آن است كه جنبش عل

 دهند.  شعارهاي مردم عادي گرفته تا تحليلي كه متخصصان ارائه مي

 داري است؟ .آيا اين جنبش به معناي بحران در نظام سرمايه3

طور است. اين جنبش، نمود بحران در ذات اين نظام است. البته، جنبش  قطعاً همين

كار است و در آينده، پيامدهاي زيادي به دنبال خواهد داشت.  طه شروعنقاستريت، آغاز و  وال

مردمي عليه نمادهاي مالي  گسترده كم بعد از جنگ جهاني دوم، آمريكا شاهد تظاهرات دست

شكل گرفت،  اي گسترده ، اعتراضات1130هاي دهه  نبوده است. پيش از آن در جريان بحران

توانست  نمي اعتراضات هرچند گستردهكنوني نبود،  اما چون وسايل ارتباط جمعي به صورت

 تأثير جهاني داشته باشد. 

 تا چه حد عيني و جدي است؟« نود و نه-يك».شكاف طبقاتي 4

ي تهاي مردم، باعث پديد آمدن نوعي نارضاي گونه كه گفته شد، سه سال فشار بر توده همان

 العمل پرخاش و عكسو يك  شكاف طبقاتي فزاينده در جامعه آمريكاستكه حاصل گرديد 

 اعي را ايجاد كرد كه ادامه دارد و به انحاء ديگر ادامه خواهد يافت.اجتم
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 داري است؟ جنبش وال استريت، كوس ناكارآمدي نظام سرمايه« نود و نه-يك».آيا شعار 5

كاركرد و سازوكار نظام  از اين جنبش، زير سؤال بردن طور است. هدف همين  دقيقاً

توان از  هرچند تحليل مبناي اين نظام و غيرالهي بودن اين مبنا را نمي ي استدار سرمايه

  معترضان وال استريت انتظار داشت.

 گردد؟ داري برمي اجتماعي به طبيعت نظام سرمايه-.آيا چنين شكاف عميق اقتصادي6

ز حل اين بحران ا دهد كه جواب اين سؤال نيز مثبت است.  هاي اقتصادي نشان مي  تحليل

اي و دادن آن به افراد ديگر يا توسعه نظام تأمين  طريق توزيع درآمد يعني گرفتن ماليات از عده

 داري دارد.   اجتماعي، ممكن نيست. بلكه اين مشكل، ريشه در مباني نظام سرمايه

تواند بر طبيعت خود غلبه كرده و انقالب ماهوي براي غلبه بر بحران  داري مي .آيا سرمايه7

 ايجاد كند؟در خود 

اي  زاست و تاكنون به گونه داري، ماهيتاً بحران چنين كاري مطلقاً ناممكن است. نظام سرمايه

است و  تخفيف دادهبوده است كه بحران خود را از طريق صدور بحران به خارج از خود 

 8002در سال  كه طور كه گفته شد، بحراني سازوكار الزم براي حل بحران را ندارد. همان

نيز سرايت كرده و با ي و آسيايز گرديد و هنوز استمرار دارد حتي به كشورهاي اروپايي آغا

اتحاديه اروپا بنا به عضو هاي دروني نظام اتحاديه اروپا تلفيق شده است. كشورهاي  بحران

، اصالً قابل دارند ساختارهاي اقتصاديتفاوتهايي كه در ماهيت خود و اختالفات فرهنگي و 

بناي اتحاديه اروپا بنيان گذاشته شد.  اولين سنگ 1127نيستند. در سال تحاديه در يك اجمع 

سنگ و فوالد بود و هدف آن، جلوگيري از ايجاد جنگ بين كشورهاي  ابتدا اتحاديه زغال

 ها با يكديگر جنگ و درگيري داشتند.  اروپايي بود كه سال

حال ظاهر شدن است و ها، آثار گسست اين كشورها مجدداً در  اكنون پس از سال

تواند يكپارچه  اتحاديه اروپا نشان داده است كه به لحاظ عملي، قدرت انسجام ندارد و نمي

زير بار مشكالت ديگر حاضر نيست آلمان  به صورت اياالت متحد اروپا درآيد. نهايتاًو  باشد

نفوذي و  عاملزند. انگليس كه همه جا  و فرانسه ساز خود را ميساير كشورها برود اقتصادي 
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يونان دولتهاي دارد. خود را مشكالت جدي  در اتحاديه اروپا بوده و هست و مرگ آمريكا پيش

كنند و  با بحرانهاي جدي سياسي دست و پنجه نرم مي هستند و واژگونيو پرتغال در شرف 

صحبت از جدا شدن آنها از حوزه يوروست هرچند كه وقوع چنين امري براي كميسيون 

توان گفت  بنابراين، مي بسيار سنگين است و آنها مقاومت جدي خواهند كرد.اروپا اتحاديه 

 داري، ساز و كار تصحيح دروني خود را ندارد. نظام سرمايه

 الملل چيست؟ .تأثير اين بحران بر اقتصاد و نظام بين8

 هاي بدهي ، منجر به بحران8002 اعتباري سپتامبر -مالي گونه كه اشاره شده، بحران همان

ها كه به  اي ايجاد كرد تا مشكالت ذاتي اين نظام زمينه درواقع اتحاديه اروپا شد و 8011

اكنون  همشده بود، آشكار شود. اين بحران، از آمريكا آغاز شد و  شده و كنترل صورت سركوب

مدت  مدت و ميان اين بحران در آمريكا و در اتحاديه اروپا در كوتاههيچ اميدي براي حل 

است فرارسيده داري  سرمايهاقتصاد ندارد. البته اين سخن، بدان معنا نيست كه پايان نظام وجود 

خواهيم بود. خير، داري  نظام سرمايه به زودي شاهد جايگزين شدن نظامي ديگر به جايو 

 اينطور نيست.

است  نشأت گرفته داري اين است كه اين بحران، از درون نظام سرمايه توجهنكته قابل 

هم نبوده است. اين مسئله، بسيار مهم است. اكنون  و يا خطاي سياستگذاريح و نقشه و طر

و ها در اتحاديه اروپا  بدهيكنند كه علت بحران  ، تصور ميكشوربرخي افراد ناآگاه در داخل 

به  !شده است انحرافداري،  اين بوده كه از موازين نظام سرمايهدر آمريكا  8002بحران سال 

داري، نظام پاك و مقدسي است، اما چون از موازين آن تخطي  افراد، نظام سرمايهاعتقاد اين 

ران آمريكا اسياستمد . به عبارت ديگر، خطاي سياستگذاري توسطشده، بحران ظاهر شده است

. به باور اين افراد، نظام دانند مالي و اعتباري را علت اين بحران ميهاي بزرگ  و شركت

و اگر اين اصول رعايت شود اين نظام  رقابت و عدم مداخله دولت استداري مبتني بر  سرمايه

رفت از بحران اين  براي برون پيشنهادي اين افرادبنابراين، راهكار  زا نخواهد بود. اساساً بحران

در  شركتهاي مالي يا بانكهايياگر  وتشويق شود رقابت  ودخالتي انجام نگيرد اساساً است كه 
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كه  سازمانهايي، اجازه بدهيم تا نابود شوند. در واقع با اين كار، هستند ورشكستگيحال 

 مانند.  شوند و آنهايي كه كارآمد هستند، باقي مي ناكارآمد هستند حذف مي

اين افراد در چه خواب عميقي هستند كه چنين خوابهاي  دهد كه نشان مياين سخنان، 

سرمايه  اصالتداري بر اساس  نظام سرمايهاز اين حقيقت غافلند كه  بينند. متأسفانه زيبايي مي

است و سرمايه و حداكثر سود و حداكثر تمتع از ماديات آن تكاثر  هدفشكل گرفته است و 

هم براي ايجاد تسهيالت  يحقوقنظامهاي باشد. قوانين و  ها، رفع موانع تكاثر مي وظيفه دولت

بنا به اقتضاي شود،  انبوه ظاهر مي . اين تكاثر سرمايه كه به صورت توليداستدر فرايند تكاثر 

؛ چيزي كه عمالً اتفاق افتاده است. شود جهاني مينوردد و  ميمرزها را در پويايي سرمايه،

نيروي نظامي در خليج فارس، اين است كه جريان امنيت يكي از داليل حضور عنوان مثال،  به

داري از حيث تأمين انرژي  نظام سرمايهتكاثر فرآيند زمين حفظ شود و  به مغرب نفت و گاز

ارزش انسان به ميزاني است كه به حتي مواجه نگردد. در چنين نظامي،  اختالليبا فسيلي 

 كند.  فرايند تكاثر كمك مي

ضمن دهد  نظامي است كه به فرايند تكاثر شدت مي ،از اين منظر، نظام سياسي كارا

فرايندهايي كه در آنها  ،تهاي تكاثر اسفرايند همينحاصل مااين نظام سياسي،  آنكه

اند و در حال  ها اكنون چندمليتي شده كنند. اين شركت حكومت مي ي مالي و اعتباريها شركت

  حاضر هم كه صحبت از حل اين بحران است، به دنبال نجات سرمايه هستند نه نجات

است، بلكه  ها. بر طبق اين ايدئولوژي، نبايد به دنبال نجات كارگري بود كه بيكار شده انسان

 در مرحله بعد زيرا اگر سرمايه نجات پيدا كند، كارگر هم ،بايد به دنبال نجات سرمايه بود

دار وجود  حفظ نشود و امنيت براي سرمايه  شود. در واقع، تا زماني كه نظام سرمايه استخدام مي

 اي ندارد.  فايدهو طبقات محروم و مستضعف كارگر حمايت از كار و نداشته باشد، 

كمك براي نجات آنها از ورشكستگي ها و نهادهاي مالي  امروزه ميلياردها دالر به بانك

قرباني درواقع و  كه تحت فشار هستند شود مياز مردمي گرفته  وجوه نهايتاًشود و اين  مي

. بدهي آمريكا در نهايت بايد توسط همين اقشار متوسط و محروم جامعه همين بحران هستند

توانند  اين نظام هستند، نمي گاه تكيهكه  دليلدار بدين  ا بر قشر مرفه و سرمايهپرداخت شود زير
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اما در نهايت، همين مردم متوسط و  كند مرتباً استقراض ميفشار وارد كنند. دولت آمريكا، 

 ها را پرداخت كنند.  ضعيف هستند كه بايد قرض

 اي دارد؟ داري نقطه خاتمه .آيا نظام سرمايه9

. اعتقاد بنده اين است كه داليل زيادي بر اين مدعا دارمن، اصالً اين طور نيست و به اعتقاد م

كامل دارد. هرجا كه صحبتي در و تناسب داري، با جنبه شيطاني انسان سازگاري  نظام سرمايه

بودن، بد است؟! اگر كسي  شخصي گويند: مگر به دنبال منافع آيد، همه مي اين مورد پيش مي

باشد، از نظر اسالم هم كار بدي  ماديشرعي و كسب حالل به دنبال منافع  از طريق موازين

به دنبال منافع خود  در هر نظامي هر كس. به هر حال بلكه پسنديده هم هست دهد انجام نمي

به دنبال منافع خويش است. حتي برخي پا را از اين  داري در نظام سرمايه دار هم ، سرمايهاست

اي كمونيستي است و گرنه، يك اقتصاد  داري، واژه قدند كه سرمايهگذارند و معت فراتر مي

و از اين بابت، و سازوكاري براي آن تعريف شده  به نام علم اقتصاد داريمو علمي منطقي 

و يا در عدم  است اقتصاد اسالمي يا هماهنگ با علم اقتصاد و داللت سياستگذاريهاي آن

 اين بحث را نداريم. اشكاالت فرصت وارد شدن به كه البته در اين مختصر،  هماهنگي است،

در تعادل و هماهنگي نظامهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي و قابل تأمل، نكته مهم 

كه بر مبناي اصالت سرمايه به دنبال تكاثر سرمايه و است داري، نظام اقتصادي  است. سرمايه

نظام سياسي  گرفته است و شكلسود بنگاهها و حداكثرسازي تمتع از ماديات حداكثرسازي 

نياز دارند كه به لحاظ  خود طلبد و اين هر دو، به نظام فرهنگي خاص خود را مي متناسب با

اين سه نظام، بر يكديگر گر هر دو نظام سياسي و اقتصادي باشد ضمن آنكه  ايدئولوژي توجيه

بالً نيز عرض كردم، چنانكه ق تأثير متقابل نيز دارند. آنچه در اقتصاد اسالمي اهميت دارد،

اسي در اسالم يهماهنگي نظام اقتصادي با نظامهاي سياسي و فرهنگي است. نظام فرهنگي و س

شود و وظيفه ما اقتصاددانان اين است كه نظام اقتصادي خود  از كالم وحي و سنت نتيجه مي

بديهي است منفعت، سود،  را متناسب با آن نظامهاي سياسي و فرهنگي طراحي كنيم.

مندي از ماديات و حيات دنيوي همه و همه در نظام اقتصاد اسالمي نيز هست اما اوالً  هرهب
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تواند نظامهاي سياسي و فرهنگي را شكل  ثانياً نبايد و نمي و مبناي تنظيم امور اقتصادي نيست

 بدهد.

داري، چون مبنا همان اصالت سرمايه و هدف چيزي جز تمتع  در نظام اقتصاد سرمايه

نظامهاي سياسي بر مباني ز حيات دنيوي نيست پس مبنايي شيطاني دارد. تا زماني كه بيشتر ا

نظام مبناي شيطاني  ،اند اند و نظام اقتصادي متناسب با خود را توليد نكرده الهي شكل نگرفته

مند خواهد  بلكه از جذابيت شيطاني خاص خود بهره استمرار خواهد يافتداري نه تنها  سرمايه

خواهد  ادامهداري همچنان  تا استقرار حكومت جهاني اسالمي، نظام سرمايهين رو، بود. از ا

 داشت.

داري تصور كرد و  توان يك نظام اقتصادي جانشين براي نظام اقتصادي سرمايه .آيا مي11

 در صورت مثبت بودن پاسخ، آن نظام اقتصادي چيست؟

 داري نظام سرمايهشد، جايگزيني براي كه بر مباني الهي استوار با ياز ديدگاه بنده، جز نظام

را درك كرده و از آغاز انقالب  اسالمي درستي خطر اين نظام نخواهد بود و آمريكا بهمتصور 

 را نشانه گرفته است.اسالمي تاكنون، آن 


