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ی دارهي بحران سرماني نویژگيو  

 
یکورش عرفان                                            ١٣٨٧م مهر شنبه بيست  

     
حداقل دولت و حداکثر «  که دهه ها گوش جهان را از شعار ی دارهي مدافعان سرمااني جهانري مقابل چشمان متحدر

در عرض کمتر . دياي نشي به نجات بازار بشتابد تا فاجعه پدي آورند که دولت بای برمادي فرنکيپرکرده بودند ا» بازار

 خود تف کرده، همه ی چند صد سال گذشته ی هاهي تمام نظری به روی دارهي گذرد سرمای ماه که از بحران مکياز 

 بحران ايآ.  کندی مديي کرد تای کرد پس گرفته و هر آنچه را که رد می می معرف»تيقطع« آنچه را که به عنوان ی

 نوشتار به طور نينگارنده در ا.  در آن استیدي خصلت جداي است یل و معموی بحران دورکي ی دارهي سرمایفعل

 هي سرمای و ساختاری سنتی بحران عالوه بر آن که تضادهاني کند که بر اساس آن ای می را معرفی اهي فرضصرمخت

 هيسرما ی سنتري نو است که البته از تداوم همان سیژگي وکي رندهي حال دربرگني کند، در عی میندگي را نمایدار

  . در آن به وجود آورده باشدیفي کريي تغکي ی دارهي سرمای رشد کميیاما گو. دي آی برمیدار

   ی دارهي در ذات سرماجهش
 دي بایاساس آن سودآورکرد که بر جستجوی دارهي سرمایخصلت ذات دریکل توان به طوری را می بحران کنونی شهير

اما سود چگونه . ست معنای نظام بنيابدون آن حرف زدن از است وی دارهيماسرسود، موتور. ابدي ادامه یطيشراهردر

 نيا.  شودی استثمار توده ها کسب مقيطر ازی دارهيشد که سود سرمايپنداشته م طورني ایسنت به طورد؟ي آیبه دست م

.  آوردیام دارد به دست م به خود که استثمار نگراني سود خود را با اختصاص کار دی سنتی دارهيسرما. درست است

 نشي آفرۀچرخ دراي ود آوردنیآنها سود به دست محاصل کاراز گرفتند ویم را به کارگراني داي داران هيسرما جانيتا ا

 رسد که یماما به نظر.  خود بهره ببرندیآنچه متعلق به توده هاست برا گرفتند که بتوانند ازی قرار ميیجاثروت در

 لي دلنيبه هم.  نباشدکمي وستي قرن بی دارهي سرماني نوی ساختارهایفي و کی متناسب با رشد کمگريا د روش هنيا

  . نام داردی کالهبرداراي یکه دزد به خودگرانيربودن حق دعبارت است ازگري روش دنيا.  ابداع شده استني نوۀويش

 ها ونيلي که ميی خودرو جستجو کرد؛ جاراني ااي رنو ايد  فوری سازني ماشی توان در کارخانه های استثمار را ممثال

«  حاصل کارشان به عنوان ی از حاصل کار خود، به عنوان دستمزد، باقی اندکافتي کنند و پس از دری مديکارگر تول

  . فرستندی مدي توللي وساحب داران صاهي سرمابي و از سر اجبار به ج»یکار اضاف

 اي بورس و یبازارها حاکم بری طبقه ی طرهيتوان در سيمزي ثروت را نۀچرخرفتن درگ خوب قرارتيموقعمثال در 

 ارديلي م٥٠درآمد درصد از٤٠ ازشيدولت ب با استفاده از ابزاررانيا حاکم دری طبقه یوقت. دي کشورها دیعيبرمنابع طب

  .مي هستیدهد ما شاهد مورد مشخص دزديص مجامعه اختصا درصد از١٠ دود به حیعني نفت را به خود ۀ ساالنیدالر

 ني نوی دارهي بقا و رشد سرمای هستند برای دارهي سرماۀنيري و دی سنتیغارت که روش ها دوروش استثمار وني ااما

 دالر سود ١٫٤٨٥ هيهر ثان نفت، درمتي و با رشد ق٢٠٠٨-٢٠٠٧سال  اکسون دريیکاي آمریشرکت نفت.  نبوده اندیکاف

  . شودی گذارهي بازسرمای تواند به طور عادی و نمدي به دست آی تواند به طور عادی نمی سودنيچن.  زده استبيبه ج
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 است برآن شده است که با اضافه ی بشرخي تاری نظام اقتصادني تریضد انسان وني اخالق تری که بی دارهيسرما

 ثروت باشد ۀ مناسب چرخگاهيجاار کند، هم در خود هم استثمی برایني سودآفری سنتی به روش هایديکردن روش جد

 است که یزي پس گرفتن آن چی تالش برای نوع،یردار کالهباي د،ي روش جدني که اميفراموش نکن. یو هم کالهبردار

  . داده شده استري است و از سر اجبار به مزدبگدهي دار نرسهي خوب داشتن به سرماگاهي جااي استثمار ی سنتنديدر فرا

  ی کالهبردار،یني سودآفردي مثال از روش جدسه
 ی وهيقرار دارد، ش یهودساالري  طمع ورزیدئولوژي اري که به شدت تحت تاث،ی غربی دارهي سرماش،يدو دهه پ از

 هي دار با سرماهي سرمای طبقه ی باالی قشرهاوه،ي شنيدرا.  توده ها به وجود آوردبي ازجی دزدی را برایديجد

 ی مکي و تحرقي کوچک و متوسط را تشو»ذاران گهيسرما «،ی اقتصادی عرصه کي ا هدفمند، در کالن، امیگذار

 عمر کار و استثمار شدن است، به کي خود را، که حاصل ی به دست آوردن پول راحت، پس اندازهایکند که برا

 ی فن آوری نوپای و شرکت هاتنترني نود ای در دهه دي بازار جدنيا.  وارد سازنددي به بازار جدی گذارهيعنوان سرما

 ها نفر ونيلي کالهبردار سبب شد که می دارهي کالن سرمای های گذارهي اواخر دهه نود سرمارد. مدرن  بودند

 دردسر پول بوجود آمده ی به دست آوردن بی برادي بازارجدکي باور کنند ی شمالیکاي و آمريی اروپایدرکشورها

 و درشت، زي ری در شرکت هارا خود ی زندگی ها نفر پس اندازهاونيليشد و م ی هر روز باد منترنتيحباب ا. است

 اردهايلي داران موفق شدند مهي سرمایوقت.  کردندی گذارهي نداشتند، سرماتي وبساکي و وتري جز چند کامپیزيکه چ

.  حباب بترکدنيد که ا گونه از صندوق بانک ها و کنج خانه ها وارد بازار سازند وقت آن بونيپول در دست مردم را ا

 خود را که ی دالر از پس اندازهااردهايلي از مردم در عرض چند ماه می افتاد و انبوه٢٠٠١-٢٠٠٠ که در سال یاتفاق

 را به راه بندهي کاذب و فراني جرني رفت که خود ای کسانبيپول ها به ج. کار بود از دست دادند/ ها سالونيليمعادل م

 دندي کشروني بني بازار دروغی از چرخه وي وتل آوورکيوي خود را در لندن و نیپول ها زيانداختند، به موقع ن

 ان،ي جرنيهمان ها که بعد از ا.  کردندی سازمان دهینترنتي بازار کاذب را با ترکاندن حباب ای فروپاشانيوسپس، جر

 ی و آی بای ااي وکروسافتيل، ما مانند گوگکي تکنولوژني مطمئن بازار نوی ارزش های به دست آمده رویبا پول ها

  . زدندبي به جی کالنی کرده و سودهایه گذاري ام سرمایب

 به زي جنگ را نی کالهبردار به زودی دارهيسرما. سپتامبر بود١١ به شدت مشکوک ی از ماجرای دوم بهره برمورد

 دالر پول اردهايلينستان، م در جنگ در عراق و افغای بخش خصوصی گذارهيبا سرما.  کردلي تبديی سودزای طهيح

 ديتول.  فوق رفتی شرکت هابي به جکا،ي قرار داد با دولت و ارتش آمرقي عراق و افغانستان را از طرکا،يمردم آمر

 به کي شرکت ها در حال حاضر در عراق حضور دارند نزدني که از جانب ایتعداد افراد. ترس و مرگ و کسب سود

 موساد اقدام به بمب لي اسرائی سازمان جاسوسی هامي تکسوياز .  کشور استنيدر ا کاي ارتش آمریروهايدو برابر ن

 اي وی فن آور،یحاتي تسلی شرکت هاگري دی کرد و از سوی کشور مني درای حمالت انتحاریا سازماندهي و یگذار

 ی جنگ برانيا.  کردندی امضاء مکاي سودآور با ارتش آمری ها قراردادهای مقابله با بمب گذاری برالي اسرائیتيامن

 دزد موفق شده است ی دارهي به حال سرماات.  داشته است و داردنهي دالر هزونيلي م٣٤١٫٤ هر روز کايمردم آمر

  . کندزي فوق واریتي و امنیحاتي تسلی به شرکت هاکاي مردم آمربي دالر از جارديلي م٥٦٢ جنگ مبلغ ني ایبرا

 امالک و ۀعرص.  آوردی رویدي جدۀ به عرصی دارهيسرما کالهبرداراني جر،یجنگ افروززمان باسوم هممورددر
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 یخود براارياخت دریبانک ها کرد وی گذارهي سرمای ساختمان سازیروبر بارني دزد ای دارهي سرماانيجر. ساختمان

 انيها چنان آسان به متقاض وامني ایال شمیکايآمردر. به مردم وام دادند...)دفتر، برج، ال،يخانه، و(ها  ساختماننياديخر

 که یدي شد به عرصه جدلي و فروش ساختمان تبدديخر.  کنندگان خود در تعجب بودندافتي از دریشد که عده ايداده م

 تيو فعال کاریاريبس.  زندبي به جی درآمد کالن،ی کوتاهی آن، به فاصله قيتواند از طري کرد میکس احساس مهر

  . شدندی حرفه ای خانه باز و فروشنده کي به لي تبدشي خویبا اخذ وام و وارد ساختن پس اندازهاردند وخود را رها ک

 ها نفر را به فکر واداشت که صاحب ونيليگرمي دی وام از سوافتي دری و راحتکسوي وفور ساختمان از ان،ي مني ادر

 عمر کار و زحمت بود وارد بازار کيود را که حاصل  خی هاهي دالراز سرمااردهايلي مردم مزي بار ننيا. خانه شوند

  . خانه بخرندتا کردند افتي با آن وام درش،يکردند و به عنوان پول پ

 آن از سال ی هاتي که عالئم کاذب بودن و محدودني کرد و اوج گرفت تا اداي رواج پی حدود پنج سالاني جرنيا

 ی گذارهي خود را که در ساختمان سرمای به موقع پول هازي ن بارني داران دزد اهيسرما.  شداني نما٢٠٠٧-٢٠٠٦

 از ساختمان یادي کار آنها تعداد زني ایبرا.  کنندظ خود را حفی هي تا اصل سرمادندي کشرونيکرده بودند از بازارب

با . دياي بنيي ها پامتي عرضه سبب شد که قشيافزا.  از شروع بحران به فروش گذاشتندشي خود را پاري در اختیها

 بازار ري زی هامتي خود را با قی کرده و خانه های احساس نگرانزي خانه بازان کوچک نجي ها به تدرمتيکاهش ق

 خانه ها را با وام بانک ها انجام داده دي عده که خرنيا.  ها شدمتي قشتري امر سبب کاهش هر چه بنيهم. ارائه دادند

 ی مشترافتني، در - خانه ها را فروخته و پس از کسب سود، پول بانک را برگردانندی که به زوددي امني به ا-بودند 

 امر سبب شد که آنها نتوانند پول بانک را پرداخته و لذا اعالم نيا.  با مشکل مواجه شدندشاني خانه هایبرا

   . کرده و بانک خانه ها را صاحب شدیورشکستگ

 اقتصاد رو به وخامت گذاشت و ی عمومتيل به آن وابسته است، وضع شغ٨٠٠ به کي رکود بخش ساختمان، که نزدبا

 لي پرداختند کار شان را از دست داده و به دلی خود را می از حقوق قسط وام خانه ی که با درآمد ناشی از کسانیاريبس

  . کردندواگذار خود را به بانک وام دهنده ینپرداختن اقساط، خانه ها

   کالهبرداریدار هيسرما: مي نبرادي از پس

  . زدبي به جی راه سود کالننينخست خانه ساخت و آنها را به مردم فروخت و از ا. ١

 ی بهره افتيدر بازي راه ننيااز.  را به فروش برساندشي خود به مردم وام داد تا ساختمان های بانک هاقيدوم ازطر. ٢

  . زدبي به جی وام، سود خوبی برایبانک

 خود را بپردازند ی توانند قسط وام های که نمیداراني فروخته شده را از چنگ خری و خانه هاديبعد بحران آفر. ٣

  .درآورد

 ی کمک های از دست دادند از دولت تقاضااني مني که بانک ها به ظاهر در ایحال حاضر آنها بابت پولدر. ٤

 مردم را که در ی پول های دارهي سرما به عنوان ابزار و خدمتگزارزي نی دارهي سرمای کرده و دولت هایارديليم

  . کرده اندري سرازالهبردار کی دارهي سرمای داشتند به صندوق بانک ها و موسسات مالارياخت

 فروش ارائه خواهند داد و ی پس گرفته شده را برای خانه هاني خوب باز هم اطيبانک ها سر فرصت و در شرا. ٥

   . خواهند زدبي به جیاريبابت آنها پول بس
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  . خواهند داشتی آن وام ها سود خوبی وام داده و با بهره گري بانک ها بار دني ازي همان خانه ها نیبرا. ٦

 کالهبردار شش بار و در واقع از ی دارهي استثمار، سرمای سنتی چرخه برخالف چرخه ني در اميني بی مبي ترتنيبد

   . زده استبي پول مردم را به جق،يشش طر

 ني را با ای دارهي آن، سرمای است تا ذات و محتواديابعاد آن جدشکل وشتري کسب سود، که البته بدي جدی وهي شنيا

 دارد که فهي دولت وظان،ي منيادر وابدي بی دزدی برای تازه ای هاوهي عرصه ها و شدي مواجه ساخته است که باتيواقع

  . مثال ها آشکار استنيا دری دارهي دارو دولت سرماهيا سرمۀ طبقیتهمدس. او را حفظ کندی و اقتصادی اجتماعتيامن

   چگونه است؟ندهيآ 
 مانند راهزنان به رراي فقی مردم و کشورهای متعلق به توده ها ی که دولت ها ارقام نجومیطي شراني است در چنیهيبد

 و مورد اهانت قرار دنيش ابعاد به مسخره کی هر فردی کنند، برایزمي داران دزد وارهي سرمابيصورت شتابزده به ج

  . شودی باز آشکار ماستي و استثمارگر و سزد دی انسان توسط مشتونيلي صدها متيگرفتن هوش و شخص

 مردم یروهاي صورت دهد، اما نیادي تواند کار زی نماني مني در ايی اروپای اخته شده ی نهي است که چپ نهادیهيبد

 کسوي توده ها دارند تا به آنها نشان دهند چگونه از ی بخشیآگاه وی روشنگری برای عرصه فرصت خوبنيگرا در ا

 گري دی برد و از سوی کار و وقت آنها بهره میروي کشد و از نی عمر آنها را به کار مکي استثمارگر ی دارهيسرما

 از یونيلي راهزنانه با ابعاد چند باتي عملکي کالهبردار و دزد، حاصل دهها سال تالش آنها را در ی دارهيسرما

 در آن یدگري تولندي فراچي متفاوت است و هی دارهي سرمای استثمارگری با آن روش سنتنيا.  آوردیچنگشان در م

 شکل کي ی ندهي سازد اما خود زای جامعه را به شدت متزلزل می اجتماعی شکل بندکسوي از زي نلي دلنيبه هم. ستين

 ی اجتماعی رود تا با متزلزل ساختن ساختارهای اما سودزا میديلرتوي غی دارهي نوع از سرمانيا. ستي نني نویبند

 است تنش زا و بحران یاني جرزي نلي دلنيبه هم.  بردل سواري ززي را نی سنتی دارهي سرمایموجود، ساختار اقتصاد

 ی دارهي و سرمایدي تولی دارهي شک سرمایب.  تضاد به وجود خواهد آوردزي نی دارهي که در بطن خود سرمانيآفر

 باشند اما ی همدست هم مزي نيی ، در جاهای بر کالهبرداری بر استثمار سوار است و دومی که اول،یدي تولريغ

 حفظ یبرا) هي و روسنيچ (ی ومرزی ملی های بخصوص بر اساس خط کش،یدي تولی دارهي سرما،ی اژهي وطيدرشرا

 است تا هي به قمارباز شبشتريکه ب) یلياسرائ-یسيانگل-يیکايآمر( دزد یدي تولري غی دارهي از سرمادي باشي خوتيموقع

 مخالفان ی را برای فرصت خوبی دارهي سرمای جبهه ی درونی تضادهانيا.  ردي تاجر و کارخانه دارفاصله بگکيبه 

 ی توده ها را آگاه و سازماندهی دارهي سرماري غنيگزي جاکي تي تقوري فراهم خواهد ساخت تا در مسی دارهيسرما

 ی و توده گرا می مردمی هااني جرشي نوزای برایخي فرصت تارني شود بهتری ممي که ترسیاهيچشم اندازس. دکنن

  . طبقه محوراي حزب ساالر یدئولوژي اکيونه » انسان محور« تفکر کي بر اساس ، بارنياما ا. باشد

 کاي آمری کنگره ی دالرداريلي م٧٠٠ کمک بي درهمان شب تصوکاي آمری موسسات بزرگ مالی روساکهي حالدر

 ندهي آی کنند صدها هزار کارگر وکارمند قرار است در ماه های مفصل و شام را برگزار میهماني جشن و منيبزرگتر

 هزار نفر شغل خود را از دست ٨٠٠ به کيزد شود که نی میني بشيدر انگلستان پ. کارشوندي کشور از کار بنيدرا

 حق ی ها نفر به زودونيليم.  خواهند شدکاري هزار نفر ب٣٥٠ از شيتمان بدر فرانسه تنها در بخش ساخ. دهند

    . خود را از دست خواهند دادیکاري و حقوق بیبازنشستگ
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   . توده ها جز فقر و رنج و مرگ به همراه نخواهد داشتی برای دارهي سرمای کالهبردارنيا

 دو چندان ی گربي به سرعت و با قدرت تخرین بعد به طور موقت رد شود، بحرازي بحران نني دانست که اگراديبا

 تي هستند، از حاال اعالم داشته اند که اگر دولت مالکی دارهي که نوکران سرما،یدولتمردان فرانسو. ديفرا خواهد رس

 اري در اختگري است که بعد از رفع بحران آنها را باردن آی براردي پذی می کنونطي را در شرای موسسات مالیبرخ

  . از نوی باز، روز از نو روزیعني.  بگذاردی خصوصبخش

 شوند ی داران هستند که جان سالم به در برده و ثروتمندتر مهي سرماني باز اگري بحران تا بحران دکي از اني مني ادر

  . شوندی مرتري شده و فقی توده ها هستند که قرباننيو ا

   :یري گجهي عنوان نتبه
 ني زمۀ کرطيمح وعتيخرد است، هم ضد طب ذات خود هم ضد منطق وی به اقتضای دارهيسرما که نظام ميداني میهمگ

 ی بلکه کالهبردارستي ندي نه تنها بعست،ي ندياو بع ازی بزرگتری و راهزنتي جناچي هنيبنابرا. تيهم ضد بشراست و

 و افتهي با شدت هرچه تمام ادامه ی دارهي سرمای شود، راهزنی ملي تبدنهي نهادی به روشجي به تدريی سودزای برایمال

 ۀ ساختشي پی فروش خانه هاشيپزيو نخواهند کردرا آغازگري کرات دیهاني داران، حراج زمهيکه سرمانخواهد بودريد

 گانهي مارکس از خودبی انسان مسخ شده و به گفته کي زي دارخود نهي که سرمامي نکنفراموش. راخيمرمدارمستقر در

تفکر .  کند نابود خواهد ساختی مستي را که در آن زی آن،همنوع خود و کره ای پول است و برای وانهياست، او د

 وجود ندارد و بهشت یگري دیاي که براساس آن دنردي گی مذهب الهام مني انشي از بی دارهي حاکم بر سرماهودساالري

 باشد و به بندي پای ارزش اخالقچي دارد که بخواهد به هیليل داي دارد آی نگرشني که چنیکس. استي دننيو جهنم در هم

    محروم سازد؟شتري آن، خود را از داشتن ثروت و رفاه و لذت بیواسطه 

 همدست آنها در ی به نوعی وحشی دارهيمقابل سرما درشيبا انفعال خو ما ازکياست که هر باورنيا برنگارنده

 نظام ني ماست که با اکيدئولوژي ااي یالتي تشکاي ،یاسي سفهي نه وظنيا. مي هستنيم زۀ و کرتي انسان، انسانینابودساز

 دني رسی و برامياستي بی گربيبه رشد تخر روند رونيا که دربرابراست ما به عنوان انسان ی اخالقفهي وظني ام،يدرافت

  .ی و آزادیبرابر: شده استني تضمنهينهادرابزا دوقيطرها از حفظ حرمت انسانتيرعاآن، که درمي مبارزه کنیبه جهان

 در ی عمده ایرونيمانع ب. مي است که به آن باورندارني به آن ادني رسی و دردسترس است، سد اصلسري می جهاننيچن

 ماست، در ی درون ماست، در ناباوری محروم سازد، مانع اصلی جامعه اني به چندني که ما را از رسستيمقابل ما ن

  . از ضعف ماستستي ناو از قوت ی دارهي نظام سرمای است، بقایاعتماد یترس و ب

 دفاع از اصالت یبرا ونديگردآ انسان محورۀشي اندکيحول محورتوانند دري میو دگرگونريي باورمندان به تغۀهمامروز

 چي هی و سازماندهیجمعر است که بدون کایهيبد . به کنش بپردازندی و برابری آزادقيبشر به عنوان موجود ال

  . نخواهد شد، مگر خود ماشگامي پی و حرکت جمعی سازماندهني ای کس براچياما ه. ستيسرني میاقدام
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