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  ١٣٨٧هم آبان دانزش هشنبپنج                                                                                             ی ثقفرضايعل
 

   
 سال است که هر ١۵٠های سرمايه داری نزديک به  گرچه بحران. ار ديگر در بحران قرار گرفته استسرمايه داری ب

رمايه داری را به ها چند بحران برجسته وجود داشته است که کل نظام س اما در ميان بحران.شود  از چند گاه ظاهر می

ان بنيان سرمايه داری را به مخاطره انداخت که منجر به آنچن١٩١٢ تا ١٩٠۵های عظيم  بحران. چالش کشيده است

 آنچنان اساس ٣٣-١٩٢٩های  ش کشيده شد و بحران سالجنگ جهانی اول شد وسلطه سرمايه داری به سختی به چال

سرمايه داری را در معرض نابودی قرار داده بود که برای غلبه بر آن جنگ جهانی در مقياس کره زمين الزم بود تا 

بنا به گفته نظريه پردازان خود سرمايه داری بحران کنونی آن چنان عميق وگسترده است که . حران بيرون بيايداز ب

از جنگ جهانی دوم تابه حال چندين بار سرمايه داری دچار . های قبل از جنگ جهانی قابل مقايسه است تنها با بحران

 هر يک به نوعی گريبان سرمايه ١٩٩٨،و١٩٨٩، .١٩٧٣ و١٩۶٢بحرا ن سالهای . های خفيف تری شده است بحران

شد اغلب چند  ها که با رکود بازار سهام و سقوط بازار مالی آغاز می در هر يک ازاين بحران. داری را گرفته است

گرفت اما با ورود نهادهای بين المللی سرمايه  کشور ويا يک منطقه از جهان تحت تسلط سرمايه داری را در بر می

  . يافت ها تخفيف می ر صندوق بين المللی پول وبانک جهانی وتزريق پول وسرمايه گذاری جديد بحرانداری نظي

در اين بحران  که با تحريم نفتی .  بطور عمده کشورهای متروپل وبخصوص آمريکارا دربر گرفت١٩٧٣بحران 

ر خود را ازدست داد و به دنبال آمريکا از طرف اعراب در جنگ ميان اعراب واسرائيل آغاز شد دالر آمريکا اعتبا

تقابل با اين . آن ماشين جنگی آمريکا در ويتنام از کار افتاد وبحران بازار بورس و صنايع آمريکا را دربر گرفت

 بار نه تنها کشورهای آسيب ديده ازجنگ که کشورهای پيرامونی وبه  بحران صدور هر چه بيشتر سرمايه بود که اين

  .گرفت ب شرقی آسيا وآمريکای التين را در برمیطور عمده کشورهای جنو

های  هم چنين شدت گرفتن جنگ.  رشد و گسترش کشورهای جنوب شرقی آسيا محصول مقابله با همين بحران بود

 .به دنبال حذف آثار اين بحران وگشودن بازارهای جديد بود. خاور ميانه جنگ ايران وعراق لبنان

رهای جنوب شرقی آسيارا در بر گرفت  بازار بورس سقوط کرد  صنايع منطقه  که بطور عمده کشو١٩٩٨بحران  در

از کارگران بيکار شدند اما به  تعطيل شد نيمی...جنوب شرقی آسيا ، يعنی آندونزی کره جنوبی مالزی و سنگاپور 

برای نجات از با تزريق پول، يعنی همان نسخه دائمی سرمايه داری . کشورهای متروپل سرمايه داری آسيبی نرسيد

 .بحران و وارد شدن صندوق بين المللی پول و بانک جهانی، اقتصاد اين کشورها دوباره به راه افتاد

ها و تزريق پول به  دخالت دولت. ها ی اخير يک فرمول ساده برای حل آن در نظر گرفته ميشد  در هر يک از بحران

اما پس از چندی دو . های جديد و بدين ترتيب راه افتادن بازار بازار وايجاد بازار کاذب برای کاالها وسرمايه گذاری

رسد که اين سيکل بحران وتزريق پول ودوباره بحران و  کند و به نظر نمی ها با شدت بيشتری بروز می باره بحران

اره با شدتی اندازد تا دوب های آينده جلوگيری کند، بلکه هربار تنها آن را به تعويق می تزريق پول بتواند از بحران
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؟ ای سوالی است ارائه يک راه حل دائمی عاجز استها و  چرا نظام سرمايه داری از حل اين بحران. بيشتر بروز کند

   .که تالش ميکنيم در اين نوشته به آن پاسخ دهيم

ان اين بار نيز سرمايه داری با بروز بحران به وسعت تمامی کشورهای متروپل و تحت سلطه خود تالش ميکند هم

اگر بحران . فورمول  قديمی را بکار گيرد ودر پی حل اين بحران با همان شيوه قديم اما در مقياسی گسترده تر است

مقياسی گسترده تر باعث در١٩٩٨يع فروکش کرد، اما بحران کشورها و برخی صنا به بخشی از با تزريق پول١٩٧٣

طی عاشقانه با اقتصاد آن کشور روابه به قول وزير کفروپاشی اقتصادی جنوب شرقی آسيا شد و حوادث آرژانتين

  .هم گسيختگی کشور انجاميدامريکاداشت، به از

های کشورهای متروپل آنها را بهشت  بحران به طورعمده به کشورهای پيرامونی منتقل شد که سرمايه١٩٩٨در

  .هايی يابند ر١٩٧۵بحران  ازتا با صدور سرمايه به آن کشورها. سرمايه گذاری خود ديده بودند

برگرفته است  داری را درمقياس جهانی، هم کشورهای متروپل وهم کشورهای اقماری سرمايه دراکنون که اين بحران 

  .هيچ کشوری از آن رهايی ندارد

  ابتدا ببی نيم مکانيزم تزريق پول و حل بحران چگونه است؟

  تورم يا غارت نيروی کار
  

های جان مينارد کينز اقدام به تزريق پول در جامعه کرد، بطور دائمی   تئوریاز آن هنگام که سرمايه داری تحت تاثير

زيرا برای توليدکاال همواره قيمت جاری آن محاسبه . شود بخشی از دستمزد نيروی کار به سرمايه داران منتقل می

نه ی زندگی يک فرد به اين مفهوم که هنگام سرمايه گذاری و پرداخت دستمزد به نيروی کار هزينه ی روزا.شود می

تا بتواند . گردد شود و متناسب با هزينه ی جاری به او دستمزد پرداخت می دارای نيروی کار در نظر گرفته می

روشن تر آنکه پرداخت دستمزد به نيروی کار . نيروی کار مصرف شده در توليد کاال وخدمات رادوباره بازسازی کند

های جاری حداقل در  مات و کارمند بخش کشوری وغيره همواره با قيمتاز هر نوعش، خواه کارگر توليد و يا خد

کنند، هزينه ی زندگی آنان در انتهای يک سال  اما همه ی افراديکه دستمزد دريافت می. گردد يک سال محاسبه می

اره گران تر يعنی کاالی مورد نياز خود را در طی سال همو. مالی بيشتر از هزينه ی زندگی آنان در ابتدای سال است

تغيير قيمت کاالها در طی يک دوره همان سود اضافه يا ارزش ..کنند از آنچه که در ابتدای سال است، خريداری می

ها پس از کسر حقوقهای کالن مديران و ريخت و  افزوده ويا ارزش اضافی بيشتری استکه به عنوان سود شرکت

زايش قيمتها، با تزريق پول که درهر صورت به شکل يک وام اين اف. شود ها نصيب سرمايه داری می های شرکت پاش

آن فرمولی . دهدباالتر ازارزش واقعی آنها قرارميشود، قيمت کاالها راهمواره ميو يا کمک به سرمايه داران پرداخت 

    .ايش ميدهدکه پول به بازار تزريق ميکند تارونق بازار را حفظ کرده ويا با بحران مقابله کند هر روز قيمت هارا افز

يعنی اگر ارزش کاال را مجموعه ی مواد اوليه همراه با استهالک ماشين آالت و نيروی کار به کار رفته در آن در 

زيرا سود سرمايه و تورم مصنوعی نيز به آن . نظر آوريم، قيمت آن در بازار همواره چيزی بيش از ارزش آن است

  .گيرد ال و رسيدن آن به دست مصرف کننده صورت میکه در دوره ی توليد کا تورمی.شود اضافه می

عالوه بر آن .کند ها هر سال با تزريق پول اضافی و احتکار کاالها درهر دوره سير صعودی طی می اين تورم قيمت
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دست به دست شدن کاالها و يا مسکن برای به دست ( های مصنوعی، خريد وفروش و واسطه گی وداللی  ايجاد قيمت

اين مساله که پس از يک دوره ی مثال ده .  از ارزش واقعی کاالها هر روز فاصله ی بيشتری ميگيرد)آوردن سود 

  .ساله، ما شاهد افزايش قيمت مسکن ، به دوتا چند برابر ابتدای دوره هستيم از هر چيزی نمايان تر است

ی از مسايل اساسی برای تامين های کاذب همراه با تبليغات سرسام آور سرمايه داری برای مصرف کاالها يک قيمت

های وهم چنين  های اقتصادی و شرکت باال رفتن هر روزه ی قيمت سهام بنگاه.سودهای نجومی سرمايه داری است

سرمايه و سود يک شرکت که بر . های بيمه و غيره از همين مساله تفاوت قيمت و ارزش ناشی ميشود بانکها و شرکت

های  گردد در سيستم سرمايه داری هيچ گاه مساوی با ارزش واقعی دارايی ه میهای متورم شده محاسب مبنای قيمت

ها وتبليغات پر آب وتاب  های ی پر نور فروشگاه ها، چراغ زرق و برق ساختمان. شرکت و يا بنگاه اقتصادی نيست

نگام عرضه ی سهام ها که امری معمول در ه يک بنگاه اقتصادی برای فروش سهام، و باالتر نشان دادن قيمت دارايی

و پشتوانه ی تمام اين مسائل چاپ پول اضافی و . است، تنها به گول زدن خريداران وکسب اعتبار کاذب می انجامد

اين همه تزريق پول که در هر دوره ی رکود صورت . های بزرگ است تزريق آن از طرف دولت حامی شرکت

ها از  اال به صورت واقعی  باشد و باال رفتن قيمت سهام شرکتتواند پشتوانه ی توليدک گيرد ، به هيچ عنوان نمی می

  .گيرد که ذاتی نظام سرمايه داری است يک سازوکار ناسالم نشات می

 به بعد هم چنان تداوم دارد ومسکن های موقتی نتوانسته است آن را درمان کند از ١٩۶٢بحران کنونی که از سالهای 

کرد، به  های امريکايی حرکت می زی پس از جنگ که به طور عمده سرمايهکه دوره رونق و بازسا. آنجا آغاز شد

به رسميت شناخته شده بود رو به " برتن وودز"پايان رسيده بود و ارزش دالر که به عنوان پول بين المللی درنظام 

بعد سرمايه درای از آن سال به . ها آغاز شد ها در اقتصاد جهانی پس از جنگ در اين سال اولين گسست. کاهش گذارد

ها به ارزش  که همان بازگشت قيمت(برد تا از سقوط بازارها  با ايجاد تغييرات مداوم تمام تالش خود را به کار می

  .جلوگيری کند) واقعی است

  .حقيقت تداوم همان مشکالت پيشين استدر مت مسکن درامريکا آغاز شد،سقوط قيکنونی که ظاهرا ازماهيت بحران 

 خصوصی سازی که در دو دهه ی اخير به عنوان راه حل اساسی سرمايه داری برای رونق بازار جهانی سازی و

ش از هر زمان ديگری های سرگردان در کشورهای مختلف بي های مالی و سرمايه شد، سبب گسترش شرکت تبليغ می

بخش . در آوردندهای خود را در سراسر جهان به گردش موسسات بزرگ مالی به خصوص در امريکا سرمايه .شد

های اروپايی و آسيای جنوب شرقی و هم چنين کشورهای بلوک شرق سابق از طريق  های شرکت عظيمی از سرمايه

های ديگر و در  شد واين موسسات عظيم مالی درخريد وفروش سهام بنگاه موسسات عظيم مالی امريکايی تامين می

های اين  بزرگ تر شدن حجم سرمايه.کردند  مهمی را ايفا میها نقش ها و بيمه های مالی همانند بانک گردش صندوق

هر چه . شد ها می ها سبب دخالت آنان درهمه ی امور زندگی مردم و وابسته کردن کل جامعه به آن سرمايه بنگاه

شود، فقر و تنگدستی کسانی که جز فروش نيرو کار چيز ديگری ندارند،  ها بزرگ تر می سرمايه ی اين شرکت

های خود را پرداخت وام در مقياسی وسيع و بدهکار  های حجيم تنها راه تداوم سود سرمايه اين سرمايه. يابد میافزايش 

  .ديدند ها می شدن خيل عظيم نيروی کار به اين شرکت

باعث  ميليون تومانی که الگو برداری از همين شيوه ی اقتصادی بود به راه افتاد و١٨های مسکن  در ايران نيز وام{
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های  شرکتگ ترشدن هرچه بيشتراين سرمايه هابرای برز. يک دوره کوتاه شدد برابر شدن قيمت مسکن درچن

های خارجی مسکن نيز برای سرمايه گذاری در همين زمينه دعوت  سرمايه گذاری مسکن  رابه کار گرفتند و شرکت

  }.شدند

های خود عاجز  ر از امکان بازپرداخت واموبحران کنونی از آنجا آغاز شد که دارنگان وام مسکن ووام های ديگ

در ابتدای قرن بيست و . يافت  در يک دهه اخير سياست پرداخت وام مسکن به خريداران هر روز گستر ش می. شدند

های قبلی برای تداوم زندگی، افراد جامعه چندان کم نبود زيرا بسياری مسکن های احتکار شده  يکم هر چند مسکن

های فعاليت خود را کوچک  کرد وعرصه اما سرمايه ی حجيم شده که به سودهای کالن فکر میخالی  وجود داشت، 

های جديد برای راه اندازی رونق  ديد، فضای امنی در ساخت و ساز مسکن برای خود يافت و با توليد مسکن می

ميالدی قانونی را به تصويب  ٢٠٠٠کنگره ی امريکادر سال . های بانکی به مردم واگذار کرد اقتصادی آنها را با وام

بر اساس . رساند که اين قانون برای به تعويق انداختن بحران بود اما نقش بزرگی در بحران کنونی جهان داشته است

اين قانون موسسات مالی و پولی مجاز شدند که بدون حضور دربورس وبدون طی کردن ساز وکارهای قانونی به هر 

های رايانه ای خود به داد وستد و خريد و فروش هر کااليی و برای هر  ز طريق پايانهميزان ومقدار که مايل باشند ا

ها و موسسات که اين قانون برای  درهمين دوره بانک. بدون انکه اين معامالت در جايی ثبت شود. مدتی بپردازند

اين . ناميده شدند) هج فاند (  Hedge fundهای مالی ای پرداختند که  آزادی عمل آنها وضع شده بود، به تشکيل بنگاه

کردند،  هايی را که از افراد ثروتمند تهيه کرده بودند و با وام کالنی که از موسسات مالی دريافت می ها سرمايه بنگاه

  .های هنگفتی را به هم زدند و به معامالت قماری در بازار پرداختند يک شبه سرمايه

دند، برای تامين امنيت درآمد خود و ترس از روز بيکاری مبادرت به از اين ميان  عده ای هم که دارای مسکن بو

اين حرکات  . هايی که با پرداخت کمترين پول وبيشترين وام به راحتی قابل دسترسی بود مسکن. خريد مسکن کردند

) ٢٠٠۶ تا٢٠٠٣های  سال.(وقيمت سمکن در طی مدت سه سال به دو تا سه برابر رسيد. باعث رونق بازار مسکن شد

قيمت مسکن از ارزش واقعی خود فاصله ی زيادی گرفت و . های مسکن هم چنان سير صعودی به خود گرفت و وام

موسسات مالی بر قيمت سهام خود افزودند و بورس سهام . دارندگان وام وصاحبان مسکن به يکباره ثروتمند شدند

های مختلف سرازير شد که يکی از آنها  گی به بخشهای جن های کالن تزريق شده به وسيله ی بودجه پول. رونق گرفت

همزمان با باال رفتن افساط وام و حجم وام ، دستمزد کارگران . اما بحران از همين جا آغاز شد.بخش مسکن بود

دستمزدها بسيار کمتر از ارزش واقعی نيروی کار بودويا به .پرداختند، باال نرفته بود وکسانی که بايد اين اقساط را می

های بزرگ بود ، آنان را در  هايی که دردست شرکت قيمت. ها بسيار بيش از ارزش واقعی کاالها بود بان ديگر قيمتز

های جديد در سواحل خوش  ها هر روز تفريح گاه مدت کوتاهی صاحب اموال فراوان کرده بود و مديران اين شرکت

. کردند راوان در کشورهای مختلف برای خود فراهم میهای ف ها وعشترکده ساختند و قمارخانه آب وهوا برای خود می

های کاذب بوجود  بلکه با بورس بازی و ايجاد زرق وبرق، قيمت. ها افزايش نيافته بود اما ارزش واقعی اموال شرکت

 ها وموسسات مالی مبادرت بانک. ها کافی نبود دستمزد کارگران برای اجاره های کالن و بازپرداخت وام.آورده بودند

. های کاذب عرضه شده بود های که با قيمت های مسکونی کردند، خانه به مصادره اموال کارگران و حراج خانه

های  قيمت. شد وام جديد گرفت ها ديگرنمی بر روی اين خانه. های حراج شده آنقدر زياد بود که خريداری نداشت خانه
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 هيچ کس خريدار )١(. هزار دالر رسيد٣٠٠ه بود، به  هزار دالری خريداری شد٧٠٠خانه ايکه با وام .کاذب شکست 

بازار . شد به کمتر از نصف کاهش يافت به يک باره سهام موسسات مالی که با قيمت گزاف خريد وفروش می.نبود

  .بورس اين پادگان پرزرق وبرق ولی بی محتوای سرمايه داری سقوط کرد

هيچ چيز جز سودهای بادآورده ی . رده ی سرمايه را تامين کندنيروی کار د يگر رمق نداشت تا باز هم سودهای بادآو

ها  مشخص شده بود که قيمت. کرد ها فقط به سمت واقعی شدن حرکت می قيمت. سرمايه داری به خطر نيافتاده بود

ر اما سرمايه داری که سودش به خط. هايی به مردم تحميل شده است و با تبليغات و هو جنجال چنين قيمت. کاذب است

به نجات . افتاده بود وقيمت کاذبش سقوط کرده بود به يک باره فغان برداشت که جامعه ی بشری درخطر نابودی است

همه به . آه وواويال که مارا يعنی سودهايمان را نجات دهيد .بازار بشتابيد که همه چيز در حال از دست رفتن است

  .سود به خطر افتاده بود. تکاپو افتادند 

 برابر ۵سال گذشته نزديک به ٣های انرژی در طی  قيمت نفت و حامل. ذب قيمتها تنهامربوط به مسکن نبودافزايش کا

هم روند با آن و بر طبق گزارش بانک جهانی قيمت مواد غذايی  در يک )  دالر١۴٧ دالر تا ٣٠ا  نفت بشکه.( شد

  . درصد افزايش داشت١٠٢ تا ٧١سال اخير بين 

 دالر و روغن بادام زمينی ١٧٩ دالر به ٧۵۴ دالر و روغن نارگيل از ١٣٧۵ دالر به ۶٧٨قيمت روغن زيتون از {

  ) درصد است٧١ تا ١٠٢ دالر در هر تن رسيده است که بين ٢٠٠٧ به ١١٧٠از 

 دالر رسيده است که رشدی ٧١۵ دالر در هر تن به ٢٢۶ از TSPهم چنين نهادهای کشاورزی قيمت کود{

 دالر در هر تن ٣۴۴ طی يک سال مورد بررسی از DAP داشته است و قيمت کوددرصدی در ی طی يک سال٢١۶

  )٣(.)درصدی داشته است١۵٠ دالر رسيدهه رشد ٨۶٠به 

معلوم است که .در حالی که کودهای شيميايی توليد صنعتی است و نيروی کار در آن تغيير چندانی نداشته است

محصوالت کشاورزی که در اساس متکی به . سرمايه داری استهای کاذب  سودهای آن بادآورده و تابع همان قيمت

نيروی کار است، کمترين ترقی قيمت را داشته اند که اين مساله بيانگر همان باال رفتن ارزش افزوده وياارزش 

  .اضافی و يا سود سرمايه است

آورد که وای و فعان جهان  میافتد، مانند همه مرتجعان تاريخ فرياد بر اما سرمايه داری همين که سودش به خطر می

شود که  البته اين دست به کار شدن باز هم از  درخطر سقوط قرار دارد و بالفاصله برای نجات آن دست به کار می

  .باز هم از جيب کارگران و زحمتکشان است. جيب مردمی است که چيزی جز فروش نيروی کار خود ندارند

شدن به بازار جهانی و در ارتباط قرار گرفتن با نظام حاکم در جهان اوال از گفتند با وارد  طرفداران جهانی سازی می

های جديد به  ، سرمايه.کنند کشورهای عقب مانده پيشرفت می. شوند تکنولوژی پيشرفته همه ی جهان برخوردار می

همه . گيرد ار میعالوه بر آن کاالهای ارزان توليد شده در سطح جهانی در اختيار همه قر. شود آنجا سرازير می

اما دو دهه . توانند موز و آناناس ارزان در دسترس داشته باشند وکاالهای خودشان را به سراسر جهان صادر کنند می

  .جهانی سازی جز گرانی و تورم افسار گسيخته وبيکاری و قيمتهای کاذب چيزی به همراه نداشته است

 چيزی جز گرانی و تورم نصيب مردم )۴( ميليارد دالر نفت گران قيمت١٩٧در ايران نيز در بازار جهانی از فروش 

. های داللی و واسطگی منتقل شده است های جهانی ومکان نشده است زيرا که اين دالرها به مراکز جذب سرمايه
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 و در حالی که ايران بهترين توليد کننده )۵(ر است ميليارد دال٣٠٠بطوری که سرمايه ی ايرانيان در دبی بيش از 

های کشورهای ديگر  ها پر از سيب و پرتغال سيب و پرتغال است  همواره بازارهای ايران حتا در فصل اين ميوه.ی

کاالئی بايد به بازار . های سرگردان برای خريدو فروش نياز به عرصه مانور دارند فقط به آن خاطر که سرمايه. است

و همين سرنوشت . های سرگردان آن هم سودهای کالن برای سرمايه. ه شود که از داللی آن سود حاصل آيدعرض

. خورد برای کاالهای ديگر نظير پنبه، چقندر قند، شکر، کفش ولباس و ساير توليدات صنعتی و کشاورزی رقم می

های  زيرا که بازار در دست سرمايه. شود میرشود و کاالهای بازار جهانی روز به روز گران ت نابود می توليدات بومی

  .های کاذب نياز دارد زيرا که بازار به سودهای بادآورده و قيمت. جهانی شده و سيال است

افتند تا  های سرمايه درای به تکاپو می دولت. بازارهای جهانی درهم ميشکند. ريزد اما به يک باره همه چيز فرو می

  .ها را به روال ماقبل برگردانند تا البته سودها را حفظ کنند قيمت.  ناامنی جلوگيری کننداز. ثبات بازار را حفظ کنند

سرمايه اری که در دوره ی . ؟ت آيا از بحران جلوگيری خواهد شدمکانيسم اين بازگشت در اين دوره چگونه اس

ا داشته است و اگر گرسنگی را  ميليارد گرسنه ر١٫۴جهانی سازی خود به گفته ی رياست بانک جهانی دست آورد 

. کنند  و زير خط فقر زندگی میاز مردم جهان در فقر نسبی به قول رييس بانک جهانی فقر مطلق بدانيم، بيش از نيمی

اکنون اين نابرابری .آورده وامکانات خاص دسترسی دارندهای باد مردم جهان به ثروتده درصد ازازحالی که کمتردر

های کاذب نتوانسته است  تفاوت ارزش واقعی و قيمت. ای جهانی به چالش کشيده شده استبا فروريزی بازاره

آيا غذا . ؟درای چگونه است؟  اين بحران چيستهای فرار از بحران اين سرمايه  حال شيوه. حاکميت اقليت را حفظ کند

 ؟ آيا لباس وياان آن کوچک شده استآيا رمين برای ساکن. به اندازه کافی وجود ندارد تا مردم روی زمين سير شوند 

؟ يا  اين بحران فقط بحران سود های بادآورده است و تنها مربوط به روابط سر مايه مسکن به اندازه کافی وجود ندارد

تنها سود ها .ندگی مردم با مشکل مواجه شده استروشن است که نه غذا کم شده ونه ساير مايحتاج ز. داری است 

  .ر آن هيچ توليدی صورت نگرفته است اند آنهم سودهائی که در کنادچار بحران شده

  کمبود نقدينگی چيست؟
حداقل (های اخيرسالحالی که ما دردر. کنند کمبود نقدينگی صحبت میهای اقتصادی از همواره شنيده شده است که بنگاه

های  ها و بنگاه باز هم شرکت. صد بوده ايمشاهد دو برابر شدن نقدينگی و تورم حدود صد در) ايراندرسه سال اخير

های  در حالی که معامالت چندده ميلياردی به صورت نقدی ميان شرکت. اقتصادی از کمبود نقدينگی بحث کرده اند

های بزرگ افزايش  گر چه هر روز دارايی شرکت. شود شود، باز هم از کمبود نقدينگی صحبت می بورس انجام می

افزايند، اين کمبود نقدينگی   کوچک تر و سرما يه های متوسط هر روز بر ارزش خود میهای يابد، و شرکت می

هر روز . نالند شود که آنها دائم از کمبود نقدينگی می چيست؟ دارايی اين اشخاص حقيقی وحقوقی صرف چه چيزی می

. نالند د و آنان از کمبو نقدينگی میرو قيمت کاال در انبارهای سرمايه داران هر روز باالتر می. طلبند می/ هل من مزيد

دهند که کاالی خود را به  اما سرمايه داران ترجيح می. رود های کاذب هر روز حجم سرمايه در گردش باال می با قيمت

  .تر نفروشند وبا قيمتی آن را به مصرف کنندگان عرضه کنندکه سود بيشتری نصيبشان شود قيمت ارزان

را به ) بخصوص نيروی کار(دهد که کاالی مورد نياز خود  اقتصادی اين امکان را میهای نقدينگی زياد به بنگاه

. اما محصوالت خودشان را آنقدر در انبارها نگه دارند تا به قيمت دلخواه بفروشند. ارزان ترين قيمت خريداری کنند
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اما اموال کسانی که . دهای کاذب آن را دست به دست کنن اموال خودشان روز به روز گران تر شود و با قيمت

در . راکمتر از ارزش واقعی آن خريداری کنند) بخصوص آنانکه چيزی جز نيروی کار برای فروش ندارند(نيازمندند

های خود بيافزايند وهرروز با افزايش انبار کاالها  نتيجه در يک سيکل و گردش نابرابر هر روز بر حجم سرمايه

يش حجم سرمايه  واقعی نيست و با غيبت خريدار در بازار و ناتوانی مصرف اما اين افزا.قيمتهارا افزايش دهند

نمايد  های باال، بحران سرمايه داری رخ می از خريد به قيمت) که اساسا همان دارندگان نيروی کار هستند(کننده

شود از د مياين جاست که فرياد سرمايه داران بلندر. کند های واقعی خود سقوط می شهای کاذب به ارز وقيمت

نيستند کاالی خود را به ارزش واقعی کنند ولی حاضرعدم توانايی در پرداخت تعهدات خود فرياد ميورشکستگی و

  .بفروشند

ميليارد دالر به بازراهای مالی را طرح نجات جهانی نام داده اند وکشورهای ديگر نيز هم ٧٠٠اکنون طرح تزريق 

آمده اند گويا هم چنان مشکل بهوجود آمده به علت کمبود نقدينگی است زمان به کمک موسسات ورشکسته خود 

 ميليارد دالر به بازر ها وبانکها ١١٠ومعلوم نيست نقدينگی های قبلی کجااست؟ ژاپن برای نجات بازارهای خود 

کسته را تزريق کرد واروپا وکشورهای ديگر بيش از هزار ميليارد  به بازارهای خود تزريق کردند موسسات ور ش

خريدند سهام را با قيمت های کاذب از دست مردم جمع کردند  بانکهای ورشکسته را دولتی کردند تا آنکه جلو سقوط 

را که ارزان شده است بخرد تا  خواهد دولت وارد بازار شود و هر سهامی در اين طرح می. سرمايه داری را بگيرند 

وام بدهکاران را با پايينترين قيمت از طلبکاران خريداری کند تا پس . دکم کم ميزان اطمينان به سهام بازار بيشتر شو

  .از رونق کاذب دوباره با سود آن وصول کند

اما اين تزريق پول ها چگونه صورت ميگيرد در همان بازار مسکن امريکا دولت ميخواهد وام مسکن بدهکاران را 

است جمهوری آمريکا درحفظ سودهای باد آورده کامال حتی دو کانديدای ري. خريداری کند تا قيمت ها حفظ شود

  وحدت دارند تنها اختالف در شيوه حفظ آن است 

 روزه مسکن بده کاران ٩٠وآن طرح حراج . باراک اوباما از طرحی حمايت ميکند که قبال با آن مخالف بود 

اما باتمام وجود از سودها حمايت اين نشان ميدهد که هر دوجناح سرمايه داری به رغم اختالف در شيوه ،. )٢(است

اما هر چه قدر مسکن بيشتری به حراج گذارده شود بی خانمان ها افزايش می يابند بدون آنکه قيمت ها به .ميکنند

از طرف ديگر بر طبق طرح دولت کمکهای مالی به .. سطح اوليه بر گردد  درنتيجه بحران فروکش نخواهد کرد

داخت وام های مسکن خودرا داشته باشند ودارای تضمين کافی برای باز پرداخت آن دست کسانی ميرسدکه توانائی پر

در حقيقت اين پول را به . زيرا دولت ميخواهد با جلوگيری از حراج مسکن قيمت های کاذب را حفظ کند . باشند 

يمت کاذب حفظ شود اما کسانی ميدهد که به بانک بدهکارند وقيمت مسکن را همان قيمت کاذب محاسبه ميکند تا آنکه ق

اين طرح نيز رونق بازار را به همراه ندارد  در نتيجه دارندگان مسکن مورد حمايت قرار ميگيرند ونه کسانی که 

دولت به کسانی وام پرداخت ميکند . مسکن آنان حراج شده  ويا در معرض بيکاری قرار گرفته ويا بيخانمان شده اند 

ر اين آشفته بازار نميتوان شغلی ايجاد کرد درنتيجه حکايت همچنان باقی است واميدی وچون د.  که شغل داشته با شند 

ومشکل سرمايه داری در اين مر حله نه تنها حل نميشود بلکه بحران عميق تر .به بهبود اوضاع در کوتاه مدت نيست 

صاحبان آنها اغلب بيکارند در وام هايشان به درد سر افتاده، کمکی در يافت نمی کنند زيرا .خواهد شد  کسانی که
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  نتيجه تدابير دولت تاثير چندانی بر حراج مسکن بدهکاران  ندارد 

اگر همه بده کاران از پرداخت وام مسکن .. آنها بايدا بتدا تضمين پرداخت وام را بدهند تا از کمک دولتی استفاده کنند 

  که در اين صورت کمک های فعلی دردی )٣ ( ميرسد ترليارد دالر۴خود داری کنند ميزان کل بدهی به بانک ها به 

آنچه بحران را عميق تر کرده است عدم . هفتصد ميليارد دالر مربوط به پرداخت های معوقه است .را دوا نميکند 

توانادی در باز پرداخت وام مسکن وحراج شدن مسکن است که قيمت مسکن را به نصف ويا يک سوم تقليل داده است 

و چه بسا با تداوم بحران ارزش . ترليارد دالر به نصف ويا يک سوم تقليل پيداکرده است ۴ه آن است که مفهوم مسئل.

يعنی وجهی که به نيروی کار برای بازتوليدهمان مسکن ويا کاالی موردنياز .واقعی اين دارائی ها کمتر از اين باشد 

ا دريافت کند وکاالی توليد شده برای زندگی انسانها همان ارزشی که در برابر آن نيروی کار حقش ر.  پرداخت ميشود

ضروری باشد ونه آنکه فقط برای سود سرمايه داری توليد شود  وسودهای باد آورده وريخت وپاش های مديران 

اگر اين خانه هارا بدون هزينه های زائدسرمايه داری  . در آن وجود نداشته باشد ...وهزينه های کشورگشائی و

 وميل ها بسازيم وسود سهامداران بورسها وتفريح گاه های اختصاصی سرمايه داران را ازآن حذف وچپاول وحيف

زيرا . پس اين بحران با اين ساز وکار موجود  قابل حل نخواهد بود. کنيم قيمت اين خانه ها بسيار نازل تر خواهد بود 

  سرمايه داری حاضر نيست به راحتی از سود های باد آورده اش بگذرد

  :پايان شک درمانی
هر بار که . کند  دهه است که سرمايه داری از شک درمانی برای سرپا نگه داشتن اقتصاد خود استفاده می۴نزديک به 

شود با ايجاد يک جنگ يا لشگر کشی به يک منطقه ويا با استفاده از حوادثی مانند  سرمايه داری با مشکلی مواجه می

روع به بازسازی خود و ربايش اموال مردم به صورت خصوصی سازی و ش  سپتامبر و يا طوفان سونامی١١

اين شکهای وارد شده چه به وسيله ی خود سرمايه درای ويا به وسيله ی طبيعت تنها . تصاحب اموال مردم ميکند

 با بسترهايی است که در هر کدام سرمايه درای از شوکه شدن مردم و جامعه استفاده کرده وبه بازسازی خود همراه

در هر يک از اين حوادث سرمايه درای با توانايی و قدرتی که . خصوصی سازی و ربايش مال مردم پرداخته است

تا مردم بالديده ازهر شوکی و يا جنگی به خود آمده اند ، . داشته، دست به بازسازی خود درصورتی جديد زده است

اکنون اين شک .  موضع خود را مستحکم تر کرده بودسرمايه داری بخش وسيعی از برنامه ی خود را پياده کرده و

ديگر نمی تواند   سپتامبر و يوگوسالوی و نه سونامی١١نه جنگ عراق و افغانستان و نه . دهد ها پاسخ نمی درمانی

. بازار سرمايه داری سقوط ميکند، بدون آنکه سرمايه داری بتواند کاری انجام دهد. مشکالت سرمايه داری را حل کند

و آن هم .  به آن متوسل شد١٩٧٣ و٣٣-١٩٢٩روی آورد که در دوره ی بحران  شود به تزهای قديمی که مجبور میبل

  . های کينزی در تزريق پول به بازار است تئوری

تراپی به فکر در  های کينزی فاصله گرفته وبا شک در دو دهه ی گذشته سرمايه داری تالش ميکرد تا از تئوری

های خصوصی بود که يکی از مهمترين آنها  مردم و متمرکز کردن آن دردرست شرکت آوردن اموال عمومی

در جريان جنگ های يوگسالوی سابق بسياری از امور لشکر کشی به . ها بود خصوصی کردن ارتش و لشکر کشی

ر واگذار شد ودرلشک) که در حقيقت همان صاحبان قدرت نظير ديک چينی ورايس وديگران بودند(بخش خصوصی 

کشی به عراق بخش خصوصی ارتش دارای يکصدو هشتاد هزار پرسنل است در حاليکه بخش رسمی تنها يکصدو 
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اما تمام اين ترفند ها نتوانست از سقوط بازر سر مايه داری جلوگيری کند بلکه . پنجاه هزار سرباز در اختيار دارد 

  سقوط آن را در ابعادی وسيع تر رقم زد 

مشکالت بخش مسکن و وام را به اوج .  گذاری ليپمن برادرز که در بخش مسکن فعال بودورشکستگی بانک سرمايه

 قرار داد تا از ورشکستگی IAG ميليارد دالر وام در اختيار شرکت بيمه ٨۵بانک مرکزی امريکا ابتدا . خود رساند

  . اين شرکت جلوگيری کند اما موفق نشد

صله از کشورهای ديگر نيز خواست هر چه زودتر تدابيری اتخاذ کنند جالب است که وزير خزانه داری امريکا بالفا

دولت انگلستان که مارگارت تاچر . و وارد بازار شوند تا از ورشکستگی و سقوط بازارهای مالی جلوگيری کنند

ره شود، در يک اقدام غيرمنتظ نخست وزير دهه هفتاد آن قهرمان خصوصی سازی و حمايت از بازار آزاد شناخته می

ها برای نجات  ها و دخالت دولت و از آن جا که اين ملی کردن. صحبت از ملی کردن صنايع زيربنايی رامطرح کرد

سرمايه داری درحال احتضار افاقه نخواهدکرد، وباز هم شاهد زيادتر شدن فاصله ی درآمدی ميان اقشار باالی 

داران از جيب مردم هر چند درمراحل قبلی  رمايهزيرا پرداخت خسارت به س. اجتماعی واکثريت مردم خواهيم بود

اما اين بار اين مسئله به . پوشاند ميتوانست   در کوتاه مدت همانند وارد کردن شک به بازار برای مدتی تضادها را به 

  سادگی دوران های قبل نيست 

هاست در شرايط  بانکاکنون برای همه روشن شده است که همان منزل مسکونی ويا همان وثيقه ای که در نزد 

سرمايه داری . علت آن هم مشخص  است. حاضر به اندازه ی قيمت کاذبی که در زمان وام داشته است، ارزش ندارد

اکنون که با بحران مواجه شده ، . گذاری کرده است منزل مسکونی را با سودهای سرشارخودحساب کرده وقيمت

ه آن اندازه که محاسبه شده، نبوده است مردم هم ديگر آن مشخص شده است که قيمت واقعی آن مسکن و زمين ب

  .های هنگام وام کاذب بوده است اعتماد کاذب را که در اثر تبليغات به وجود آمده بود ازدست داده اندو و ميدانند قيمت

خانه ی مسکونی همان خانه ی مسکونی است حال چه ..مسئله اصلی در تفاوت ارزش مصرف وارزش مبادله است 

در هر صورت بايد واحدی باشد که بتوان در آن زندگی .  ميليون١٠٠متری مربعی يک ميليون قيمت گذاری شود يا 

و آن . شود به هيچ عنوان ارزش واقعی نيست های بازار بر روی آن گذراده می قيمت کاذب در اثر حقه بازی. )۶(کرد

توسط بخواهدبرای بازتوليد نيروی کار خود در مکانی شود که يک نفر بانيروی کار دارای مهارت م زمانی معلوم می

اکنون بطور مشخص قيمت نيروی کار متوسط در بازار برای . در آن بخورد و بياشامد وتوليد مثل کند. استراحت کند

قيمت نيروی کار در بازار . داری کفايت نميکند های سرمايه پرداخت قيمتهای کاذب تعيين شده به وسيله ی حقه بازی

يار کمتر از ارزش واقعی آن است بحران سرمايه داری آن جااست که نيروی کار بسيار کمتر از ارزش واقعی بس

خود به فروش ميرسد وکاالهای سرمايه داری بسيار بيشتر از ارزش واقعی خود قيمت گذاری ميشود  و تا اين فاصله 

  .پذيرد پر نشود، بحران سرمايه داری پايان نمی

افتد و سرمايه داری  های نيروی کار به تعويق می تنها بدهی ،د به بازار يعنی تزريق پول اضافهجديبا واردکردن شک 

يعنی دوباره قيمت مسکن وساير . خواهد که اين طلب خود را از نيروی کار همراه با بهره اش در آينده وصول کند می

افت، شروع به مصادره مسکن و فروش آن که به قيمت کاذب بازاردست ي هنگامی. ضروريات رندگی را باال ببرد

آيا خريدار کافی در بازار وجود دارد، آيا قيمت نيروی کا با ارزش واقعی . آيد آنگاه دوباره همين مساله پيش می. بکند
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ها  هانفر که تنها نيروی کار خود را برای فروش در اختيار دارند، به خيابان آن تا چه حد نزديک است؟ آيا ميليون

بحران در يک سيکل اقتصادی در سطحی . تواند جهان فقط برای زندگی عده ی خاصی باشد د ريخت و آيا مینخواهن

  .تر در انتظار خواهد بود عميق

  
                                                                                                           

  ٨٧ای امريکا مهر ميز گرد مسائل اقتصادی صد )١(
  نقل از نيويورک تايمز )٢/٨/٧٨(روزنامه دنيای اقتصاد  )٢(
  همان منبع )٣(
  ٢٧/٧/٨٧روزنامه اعتمادملی  )۴
همچنين در اغلب قرار .معامالت نفت همواره با سرر سيد است مثال خريد نفت در امروز با قيمت امروز و تحويل يک يا دو ماهه )۴(

مت شش ماهه ويا بيشتر است فروش های تک محموله ويا خورده فروشی همواره بخش اندکی از معامالت دادهای دائمی حق تغيير قي
نفت را در بر ميگيرد به همين جهت بيشترين سود فروش نفت را شرکت های سلف خر ويا پيش خريد کننده ميبرند شرکت های بزرگ 

  نرا در بازار باالوپائين ميکنند به طوری که حد اکثر سودرا دريافت کنند نفتی  باسرمايه ها ی عظيم با پيش خريد نفت به راحتی قيمت آ
نوسان عظيم قيمت نفت همواره در اين را بطه است ودر هنگام نزول قيمت پيش خريد ها متوقف ميشود ودر هنگام صعود قيمت نفت اين 

  در آن بزرگ ترها برنده هستند اين بازار قمار سر مايه داری است که همواره –پيش خريدها افزايش می يابد 
  ٨٧مهر ۵روزنامه دنيای اقتصاد ) ۵(
وام های .روند افزايش وام مسکن در ايران همان برنامه ايجاد قيمت های کادب برای بدست آوردن سودهای کالن شرکتها است )۶(

ش قيمت های مسکن به سی ميليون تومان  ميلييون تومان رسيد اکنون با افزاي١٨مسکن که در سه سال گذشته از شش ميليون تومان به
حتی کارشناسان بازار .مسکن را همچنان سر پا نگه دارد وسود سرمايه گذاران را حفظ کند  رسيده است  تا آنکه بازار در احتضار

  )٢/٧/٨٧جهان اقتصاد (سرمايه اين وام ها را تنها به نفع انبوه سازان مسکن وبه ضرر مصرف کنندگان ميدانند 
  
 


