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عکس العمل منفی سرمايه داران به سخنان خامنه ای 
   !بورس را تعطيل کرد

 
این خبر بـسته شـدن درهـای بـورس تهـران و تعطيلـی       .  در صبح شنبه خبر خارق العاده ای جمعّيت سرمایه داران ایران را تکان داد  

 ایـن   عّلـت  منتـشر گـشت،    ،ی، نماینـده اصـولگراِی مجلـس      وابسته به تـوکلّ    »الف«خبرهای رسمی که در سایت      .  معامالت آن بود  
امـا در فـرداِی ایـن واقعـه، سـایت           .  را اختالف نظرهای عميق بين هيئـت مـدیریت بـورس تهـران اعـالم داشـت                بی سابقه   تعطيلی  
اوراق بهـادار تهـران و عـدم      افـزار و سـرور سـامانه معـامالتي بـورس              ایجـاد اشـكال جـدي در نـرم        «ت آن را    علّـ » بورس نيوز «رسمی  

اما در مجامع غير رسمی کارگزاران بـورس صـحبت از سـقوط ناگهـانی         .اعالم نمود » دسترسي اآثر آارگزاران به سيستم معامالت     
  . قيمت ها و هجوم فروشندگان سهام در ساعت اوليه معامالت بورس تهران به عنوان علت اصلی آن گزارش می شد

  
نقش اصلی نوسانات قيمت ها در بازار بورس به پيش بينی و درجه اعتماِد سرمایه داران بـه ثبـات و یـا بـاال                      در جوامع سرمایه داری     

اگر سهامداری پيش بينی احتمال ضرر کند و یا اعتمادش را به ثبات و سودآوری سـهام خـود   .  رفتن قيمت سهامشان بستگی دارد  
و اگـر تعـداد بيـشتری از        .  در بازار بورس در مقام یک فروشنده ظاهر می شـود           در آینده ِی نزدیک از دست بدهد، با ارائه سهام خود          

.  یک نفر به همين نتيجه رسيده باشند، با باال رفتن تعداد عرضه ِی سهام ، بنگاه مزبور با کاهش قيمت سهام خود روبرو مـی گـردد         
 Across the)»   سراسـر تختـه اعـالن   «ا سقوط قيمـت در  اما، زمانيکه اعتماِد سرمایه داران از شرایط عمومی بازار از دست برود، ب

Board)             و این اتفاقی بـود کـه بـصورِت بـسيار مخـربش در             .   ، یعنی سهام تمامی بنگاه هاِی مورد معامله در بورس روبرو می گردیم
  .به وقوع پيوستتهران  بورس  در،، بيست و یکم شهریوراولين ساعِت معامالِت صبح شنبه

  
عث ریزش اعتماِد سرمایه داران نسبت به آینده ِی سرمایه گزاری در بنگاه هاِی ایرانی شد که چنين عکس العملی را اما چه چيز با

سراسر «دامن زد؟  تنها واقعه ای که پس از آخرین روز معامالت هفته گذشته سهام می توانست چنين عدم اعتمادی را در سهام                  
امـا،  .  ر نماز جمعه بود که دستور سرکوِب باز هم بيشتر مبـارزات مردمـی را صـادر کـرد     بوجود آورد سخنان خامنه ای د     » تخته اعالن 

 هراس وی از عدم توفيق ایـن فتـوا و خطـر فروپاشـی حکومـت                 کامًال نشان از  لحن و حالت روحی وی در زمان اعالم چنين تهاجمی           
به همين دليل، سهامداراِن بنگاه هاِی مورِد معامله ِی بورس نيز آینده ِی خطرناکی را برای ارزش سهام .  داشتجمهوری اسالمی 

خود پيش بينی کرده و در اولين مهلت معامله، یعنی اولين ساعت معامله در اولين روز پس از سـخنرانی وی، بـرای فـروش سـهام                           
  .   ارز و طال به بازار بورس سهام تهران یورش آوردندخود و تبدیل نمودِن آن به نقدینگی قابل تبدیل به

  
این اقدام سرمایه داران نشاندهنده ِی آینده ای بسيار خطرناک برای کارگران ایران است و به بسته شدن و تعطيلی کارخانـه هـا و                      

يمت سهام، بنگاه ها مبلغ زیادی از چرا که با سقوط ق.  بنگاه ها شتابی به مراتب تيز تر از روز قبل از سخنرانی خامنه ای می دهد       
 که نتيجه مستقيم آن بحران نقدینگی هرچه بيشتر در این بنگاه ها         کنندصرف ایجاِد ثبات در قيمت سهامشان       باید  نقدینگی خود را    

رت هـم بـا     البته آنها می توانند بدون دخالت در بازار بورس اجازه سقوط قيمت های سهامشان را بدهنـد کـه در آن صـو                      .  خواهد بود 
کاهش شدید ارزش سرمایه ِی خود روبرو گشته  و قدرِت تهيه ِی نقدینگی از سـوِی بانـک هـا را از دسـت مـی دهنـد کـه در ميـان                     

  .مدت، همان تأثير را خواهد داشت
  

دیـک اوضـاع   آینـده ِی نز  در  ورزیـم کـه     مـی   کـارگران شـاغل اصـرار       شـما    در اعالم هشدار خود بـه        مابا در نظر گرفتن این واقعّيت ها        
د تـا تجهيـزات و مـواد        يان نخواهد داشت، مگر آنکه هوشيارانه مراقـب باشـ         تاقتصادی کشور چيزی جز بيکاری و فقر و درماندگی برای         

ت لزوم با تصرف کارخانه ها       از سوِی سرمایه دار به حراج گذاشته نشود تا در صور           کارخانه و بنگاه هایتان   اوليه ی و کاالهای توليدی      
  .د خانواده و مردم ایران را از نتایج خطرناک و خانمانسوز اقداماِت سرمایه داران حفظ کني خود و ،ه توليد ادامه دادهد ببتواني
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