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نبحرا   و ی ـ مالیر انحصای هيسرما  
 

  ١٣٨٧ ر آذ ومس يکشنبه                                                                  ترجمه پرويز صداقت-فاستر جان بالمی
 
 

 اورگان، دانشگاهشناسی در صاد سياسی، استاد جامعهمتخصص اقتجان بالمی فاستر،

ولف فاستر م. است» ريويو مانتلی«ی  کنونی نشريهسردبيرشناس و شناس، بوم جامعه

. شناسی است جامعهشناسی و های اقتصاد سياسی، بوم هزمين عنوان کتاب در١٠حدود 

    نيز از وی به فارسی منتشر شده ]١[ عالوه بر چند مقاله، کتاب اکولوژی مارکس

١۵  تاريخدر   Klassekampen    ی نروژی روزنامهوگوی حاضر را  گفت. است

   ]٢[.اکتبر با او انجام داده است
ويژه در  های جهانی، و به گذاری انباشت سرمايه است؟ به گمانم، سرمايه ی بيماری اضافه عتباری نشانهيا بحران اآ

تلقی » امن«آوری اطالعاتی به بازار مسکن که به طور سنتی   فن های صنايع اياالت متحده، در پی ترکيدن حباب

ديد ايجاد کرد که به سبب آن آشفتگی کنونی پديد ی خود حبابی ج گذاری به نوبه سرمايه اين اضافه. شد جريان يافت می

  است؟ آيا اين درست. آورده است

ساخت ظرفيت  اضافه: انباشت ناميد توان به چند مفهوم اضافه له، موافقم که اين بحران به سبب چيزی است که میب

در برابر (» واقعی« اقتصاد در قياس با تقاضايی که به سبب انحصار در آنچه اقتصاددانان) ی کالبدی سرمايه(توليدی 

گرفتن دعاوی  تراکم سودها و ثروت در سطح باالی جامعه، و فزونی نامند محدود شده است، اضافه می) اقتصاد مالی

شدت مبتنی بر بدهی دعاوی پولی نسبت به  برمبنای خود بحران مالی، گسترش سهمگين و به. مالی نسبت به ثروت

ها را پديد آورده و در مقطع کنونی، کاهش شديد ارزش سرمايه را  ديد بدهیثروت وجود داشته است که گسترش ش

اما اين همه مربوط به گسست فرايند تشکيل سرمايه، و نظم انباشت در اقتصاد واقعی است که به . سازد ناگزير می

»  مالی-اری ی انحص سرمايه«ی  هايی است که مرحله  ها تناقض اين. افتد ی رکود می طور روزافزونی در ورطه

  ]٣[.ام ناميده

انتقال بزرگ « به چيزی منتهی شد که ٢٠٠٠های اطالعاتی يا حباب اقتصاد نو در سال  آوری ترکيدن حباب سهام فن

ی اصلی را که در اختيار  طی آن ترکيدن حباب اقتصاد نو فدرال رزرو را ناگزير ساخت نرخ بهره. ناميده شد» حباب

های رهنی مسکن منتهی شد،  تر مبتنی بر وام ن بياورد، در نتيجه به حبابی تازه و مهيبپايي) نرخ فدرال رزرو(دارد 

کننده شد به رغم آن که  اين امر مستلزم گسترش شديد بدهی مصرف ]٤[. از اين روشن شده بود خطرات آن پيش

اين . کرد ثبات ايجاد می  ثابت مانده بود؛ در نتيحه وضعيتی بی١٩٧٠ی  دستمزدهای واقعی در اياالت متحده از دهه

امر همچنين مستلزم آن بود که بخشی از سرمايه ناگزير شود سودهای هرچه بيشتری از امور مالی به دست آورد که 

های رهنی مسکن ـ به اوراق بهادار  ويژه وام های فردی بوده ـ به از طريق تبديل تمامی اشکال آنچه پيش از اين بدهی
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های رهنی برای مشتريان هرچه  ی خود به گسترش تامين مالی از طريق وام ه نوبهاين امر ب. آمد به دست می

که برخی به نحوی (وسايلی تدبير کرده » مديريت ريسک«های  تر بر اساس اين نظريه منجر شد که تکنيک پرريسک

تر و  های ضعيف بدهیکه با آن ) آوری در اقتصاد واقعی قلمداد کردند های بزرگ فن باورنکردنی آن را مشابه پيشرفت

» قصور در پرداخت بدهی« اوراق بدهی جديد بعدًا در برابر  اين. کرد تر را در اين اوراق بهادار جديد تفکيک می قوی

اين . دهد بيمه شد شد ريسک را بازهم بيشتر کاهش می ی اعتبار ـ بدهی که تصور می با ابزارهايی مانند معاوضه

    ]۵ [. از دل آن زاده شدای بود که حباب مسکن ايدئولوژی

مانند منابع طبيعی پديد » تر امن«های  آورد؟ آيا اين حرکت، حباب ديگری در حوزه کنون سرمايه به کدام سمت رومیا

ی مالی غربی به لحاظ جغرافيايی خيلی  رسد که اکنون سرمايه آورد؟ يا مواد غذايی؟ بايد اذعان کنم که به نظر نمی می

  تواند رخ دهد؟ اما اين میگسترش داشته باشد، 

ی  کنم که سرمايه در وضعيت کنونی بتواند به هر کجا که خواست گردش کند؛ يعنی اميد به آغاز دوباره فکر نمی

شنويم؛ بدون ترديد از آن جا که  های جديد می همواره از خلق حباب. انباشت، درست در مقطع کنونی وجود ندارد

تواند  کند، اساسًا می ی مالی ـ انحصاری برای مقابله با رکود دنبال می  در مرحله که سرمايه گرايی يعنی آنچه مالی

ی  های سوداگرانه در اقتصادهای پيشرفته اما به لحاظ تاريخی بنيان اين گونه حباب. مبتنی بر هر چيزی باشد

  گسترش زار احتماًال درحاليک از اين دو با در حال حاضر هيچ. داری در بازار اوراق بهادار و مستغالت است سرمايه

ی  ای در شرف وقوع است که سرانجام مانند همه زدايی گسترده ای هستيم که در آن ارزش ما در دوره. نيستند

اما اين فرايند ابتدا بايد . آورد داری مبنايی برای تجديد انباشت فراهم می دادهايی از اين دست در تاريخ سرمايه رخ

ای که در راس رکود وجود دارد اقتصاد  گرايانه توان تاکيد کرد که بحران مالی کنون میا. مسير خود را روشن سازد

آسانی تصور کرد زيرا  توان به بروز حباب سوداگرانه در منابع طبيعی يا غذا را نمی. کشاند را دوچندان به سقوط می

اکنش به رکود جهانی، و هراس فزاينده  کاالها در و گذاری است؛ امروز قيمت های سرمايه ترين حوزه ها پرنوسان اين

  .دهد ويژه اقتصادهای جهان سوم را در معرض خطر قرار می کند و به سرعت سقوط می از رکود به

های اخير گسترش جغرافيايی داشته است، اما امروز از اين لحاظ با  اين نظام در تمامی تاريخ خود و در دهه

ی گذشته رخ داده  ی سلب مالکيت دهقانان که طی چند دهه يان گستردهصرفًا به جر. شود هايی مواجه می محدوديت

ی تازه و  جايی مردم در تمامی تاريخ انسان بوده است، در حقيقت مجموعه ترين جابه است بينديشيد، اين شايد بزرگ

ا منبع افزايش نقش چين در اقتصاد جهانی، در واقع تنه.  در مقياس جهانی بوده است]٦[»حصارکشی«کاملی از 

رسد ثبات سيستم را افزايش داده باشد ـ اگر حرکتی  مستمر رشد در اقتصاد جهانی طی بيش از يک دهه، به نظر نمی

های  به لحاظ جغرافيايی، و بر مبنای امپرياليسم، ما در برابر نوعی محدوديت. در جهت معکوس انجام نداده باشد

شناختی نيز به آن  ی بوم چنبه.  لوکزامبورگ بدان اشاره کرده بودداری هستيم که روزا مطلق در برابر گسترش سرمايه

ی  شناسی و مسئله بوم«با عنوان » جيسن مورد«ی  شناسم مقاله بهترين تحليلی که من از اين مسئله می. شود افزوده می

ينه اهميت است؛ عالوه بر آن، آثار هاروی و والرستاين نيز در اين زم» انداز جهانی ـ تاريخی ارزش در چشم

  ] ٧[.دارند

 بوده ١٩٣٠ی  های دهه در کشور خود ما، رييس بانک مرکزی نروژ، تاييد کرده که اين بحران بدترين بحران از سال
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» ای امريکايی پديده«اعتبار  های کم دادند که بحران وام درست يک سال پيش، او و ساير کارشناسان اطمينان می. است

  باری ناکام است؟ بينی چنين رخدادهای مصيبت ا اقتصاد مدرن در پيشچر. »گذرد سرعت می به«است و 

ايم   تاکنون روبرو شده١٩٣٠ی  داری پيشرفته از دهه اين واقعيت که با با بدترين بحران مالی و اقتصادی جهان سرمايه

ی   دوران سرمايهبينی آن در ناکامی در پيش. واقعيتی تجربی است که هيچ فرد مطلعی در اين زمينه ترديدی ندارد

های سوداگرانه در سرتاسر تاريخ اين  شناسی تمامی رونق گرايی به چند عامل، از جمله روان انحصاری ـ مالی و مالی

فعاليت اقتصادی همواره کامًال باقدرت جريان دارد و «که مارکس در سرمايه نوشت  همچنان. شود سيستم، مربوط می

  )٣٠سرمايه، جلد سوم، فصل (» شويم می گام که شاهد رخداد ناگهانی سقوطبد، تا آن هنيا عمليات آن با شدت تمام ادامه می

اين . داری ارتدوکس يا نوکالسيک اشاره کنيم های اقتصاد سرمايه توانيم به نارسايی ی اقتصادی، می ی نظريه در زمينه

رابطه بين آنچه  ين اقتصاد نوعی عدماساسًا در ا. اش ندارد اقتصاد هيچ راهی برای درک اين امور در مدل بنيادی

/ باور بر اين است که که آنچه در قلمرو اعتباری . نامد و اقتصاد مالی يا پولی مفروض است می» اقتصاد واقعی«

مورد نياز آن را ارائه ) و به طور عام خدمات مالی(مالی جريان دارد در خدمت اقتصاد واقعی است، و امور مالی 

ای  هيچ ارتباط عملی) آور نسبت به ثروت  دعاوی پولی حيرت(دهد  از آن آنچه در اين قلمرو رخ میاما فراتر . کند می

دهد البته تا   اين واقعيت که امور مالی کل اقتصاد را بهبود می .با اقتصاد واقعی در مفهوم معنادار تاريخی آن ندارد

ی  رکودی بنيادی در کل اقتصاد را، که از دهههای  ی سود بخش مالی، گرايش حدودی روشن است، اما رشد پيوسته

بخشی از مسئله آن است که جريان اصلی اقتصاد مدت زمان درازی است که . گرفت  آشکار بود، ناديده می١٩٧٠

محتوا مانند  های بی ی کاملی از آموزه و مجموعه) حتی کينز را رها کرده(ی عقالنی نسبی را پشت سر گذاشته  مرحله

وقتی .  را پذيرفته است  ی انتظارات عقالنی، اقتصاد کالسيک جديد و مانند آن گرا، نظريه تصاد عرضهگرايی، اق پول

اين بحران آغاز شد، ديدگاه مسلط مسئوالن بانک مرکزی در امريکا که رهبری آن با بن برنانک، رييس هيئت 

آن بود که )  از رکود بزرگ بوداقتصاددانی دانشگاهی که تخصص وی در تفسيرهای پولی(ی فدرال رزور،  مديره

مفهومی از ميلتون فريدمن (توانيد اگر نياز بود پول را با بالگرد پرتاب کنيد  ی نقدينگی است و می بحران صرفًا مسئله

  ).  را به دست آورد]٨[»بالگرد بن«که برنانک ادامه داد و باعث شد وی لقب 

ناشده، و در  ورزی رقابتی، نظارت می غيرعقالنی ازطمعفرض آن وجود تعادل در چارچوب نظا ای که پيش نظريه

اقتصاد نوکالسيک مدت زمان درازی است که . کند که گفتن ندارد حقيقت نهادين است، حماقت محضی را نمايندگی می

هاست که هر نظری   نيست و از اين رو متخصصان آن مدتسياسیاقتصاد ) اش کم در مفروضات نظری دست(ديگر 

عنی را جايگزين آن م اند و انتزاعاتی عمدتًا بی هايشان کنار گذاشته قه، قدرت و مانند آن را از تحليلی طب درباره

زجمله کسب اک، با توجه به شرايط جهان واقعی،های تجاری اقتصاد نوکالسي بحث چرخهحقيقت، دردر. اند ساخته

ت ديالکتيکی را درک ی مکانيکی فاقد زمان، مناسباآنان با پذيرش الگوها. شودنظر گرفته ميفايده در پول، اغلب بی

   . اقتصاد سياسی مارکسی است ی نقاط قوت دهنده ها نشان  زمينهتمامی اينضعف اقتصاد ارتدکس درمقابل،در. کنندنمي

ی وکارها امروز، کسب. کشد داری، نظام توليدی نيروهای مولد را به انقياد می تحليل مارکس آن است که در سرمايه

ای از نزاع فزاينده بين نيروهای مولد و  آيا اين نشانه. شوند کارآمد به سبب نبود اعتبار از بخش مالی ورشکست می

» انباشت اوليه«ی نجات بانک های جسور را بپردازند آيا اين شکلی از  غيرمولد است؟ وقتی کارگران بايد هزينه
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  وب بازی نکرده است؟است؟ آيا نظام مالی نقش خود را در پيشبرد توليد خ

يعنی مناسبات طبقاتی و (ای است که نيروهای مولد در انقياد مناسبات موجود توليد  ی روشن نقطه اين بحران نمونه

ی سرمايه  در مورد حاضر، ترکيب رکود در اقتصاد واقعی و ناگزيری انباشت دايمًا فزاينده. گيرد قرار می) مالکيتی

های اخير،  در سال. طلبد، به تمرکز شتابان سود در بخش مالی منتهی شد ی آن را میدار که مناسبات توليدی سرمايه

اما اين .  درصد از تمامی سود در کل اقتصاد در بخش مالی انحصاری متمرکز شد٤٠در اياالت متحده بيش از 

 که به سبب رکود در های آتی کارگرانی است سودهايی که در دفاتر ثبت شده در نهايت مبتنی بر اطمينان از پرداخت

اعتبار متوقف شد، و به سبب کل فرايند کامًال  های کم پس پرداخت بدهی وام. اقتصاد واقعی تحت فشار فزاينده هستند

در عين حال، اين . يک نيست الوصول است و کدام داند کدام بدهی مشکوک بهادارسازی کسی نمی غيرشفاف اوراق

که برابر قصور در پرداخت بدهی است کامًال نابود شد ـ در حقيقت مانند آن است ای در  توهم که ابزارهای مشتقه بيمه

 بازارهای اعتباری منجمد شد زيرا. را وقتی بيمه کنند که کل محله آتش گرفته استهای مجاور يکديگر مالکان خانه

. ها را بازپرداخت کنند ند وامتوانست گيرندگان نمی  دهی را متوقف ساختند چون وام  ها و ديگر نهادهای مالی وامبانک

  . شان را پرداخت کنند های جاری ناگزير نتوانستند بدهی آنها بهها ناپديد شد و ی آن دند، سرمايهها ورشکسته ش خود بانک

. افتد در چنين شرايطی، اين که چند هزار ميليارد دالر نقدينگی به بخش مالی ريخته شود اهميتی ندارد و اتفاقی نمی

کند و بخش مالی را لبريز نقدينگی  اياالت متحده مانند ديوانگان دالر چاپ می. شود ها ذخيره می ين پولی ا همه

گذارند يا به  هايشان می ی پولی را وام دهند آن را به در گاوصندوق ها به جای آن که اين سرمايه سازد، اما بانک می

های دولت را نفی  کنند که کوشش  معکوس خلق میکنند و نوعی حرکت تر صرف خريد اسناد خزانه می طور دقيق

ای به دست  کنند بلکه دعاوی اندازی قرار دارند که سود کسب نمی ها در برابر بحران ورشکستگی و چشم  بانک. کند می

ًا آنها صرف: کنند که کينز گفته بود پذير نيست، پس دقيقًا کاری را می آورند که طلب دارند اما پرداخت آنها امکان می

با نسخه امريکايی برنامه نجات که با (اند  در شرايط حاضر، مقامات از سقوط کامل مانع شده.کنند  را اندوخته می پول

ی  کنند و بيمه های جديد بانکی را تضمين می بدهی) اند داری آن را پذيرفته ی سرمايه تغييراتی تمامی کشورهای پيشرفته

 هزار ميليارد دالر ٢٥/٢ی آن   ی بالقوه شود که هزينه  اياالت متحده برآورد میتنها در. دهند ها را افزايش می سپرده

 اين کوششی از سر .)٢٠٠٨ اکتبر، ١٥نيويورک تايمز، ( ميليارد دالر چند هفته قبل است ٧٠٠است که بسيار بيش از 

  . استيصال برای توقف سقوط بهمن مالی است

تر است و هنوز در جايی  ما چنانکه تاکيد کرديد مسئله بسيار عميقا. اين همه بخشی از بحران مالی کنونی است

ی مالی صورت نگرفته  ی بين آن و امور سوداگرانه کوشش جدی برای سروکار داشتن با اقتصاد واقعی و رابطه

قدر که شناسيم، اين مسئله آن گرايی می در شکل عام، در چارچوبی که ما اکنون به عنوان ديالکتيک رکود و مالی. است

طرح کالسيک . ی توليدی و غير توليدی نيست به مفهوم تصادم سرمايه و ماليه است به معنی تصادم ميان سرمايه

که در » رکود و انفجار مالی«و در کتاب » توليد و ماليه«داف و سوييزی با عنوان  ی مگ توان در مقاله مسئله را می

  .  است]١٠[»داری گرايی سرمايه مالی«ی من با عنوان   مقاله ين زمينهی جديدتر در ا مقاله  ]٩[ . منتشر شد بيابيد١٩٨٦

کمک » انباشت اوليه«پردازند با عنوان  ها از طريق وجوه مالياتی که کارگران می گذاری نجات بانک کنم نام فکر نمی

ی تدارک   زمينهی مارکسی در مفهوم اخير معنای بسيار مشخصی در اقتصاد کالسيک و نظريه. چندانی به بحث بکند
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در مقابل، واداشتن مزدبگيران به پذيرش مسئوليت بخش . داری است بنيادهايی برای انباشت خودمستمر نظام سرمايه

هايی که به سود اکثريت فقير مردم  های دولت است، برنامه ها توجيهی برای کاهش بيشتر برنامه بيشتری از بدهی

ی  ای برای افزايش نرخ استثمار به واسطه دوش مردم را بايد مستقيمًا وسيلهها بر  است؛ بدين ترتيب انتقال بار بدهی

شماری، از جمله البته  های بی سرمايه راه. دولت و از طريق بازتوزيع درآمد و ثروت از فقرا به ثروتمندان دانست

. ها استفاده خواهد کرد های بحران به کارگران و از تمامی اين تکنيک بيکاری، پيش رو دارد، و برای انتقال هزينه

ی  به طنز گفت که تنها بخش ثروت ملی که در جامعه به همگان و از جمله طبقه) »سرمايه«در (بار  مارکس يک

ای  اند سپس وسيله ی افرادی است که در قعر جامعه بدهی ملی که عمدتًا برعهده.  است»بدهی ملی«کارگر تعلق دارد 

ها  داری در تمامی بحران از اين رو، نخستين قانون سرمايه. شود خاص میبرای حمايت از ثروت ملی در دستان 

  . ای در اين جا وجود ندارد، مگر مقياس مسئله چيز تازه. نجات سرمايه است

ی  مسئله. را خوب ايفا نکرده به لب مطلب اشاره کرديد» نقش خود در پيشبرد سيستم«در اين سوال که آيا نظام مالی 

.  رکود اقتصادی خزنده وجود داشته است١٩٧٠ی  از دهه.  به وضعيت اياالت متحده همين استاصلی با توجه خاص

). تر ای در درون روندی بزرگ های چرخه البته با فرازونشيب(اند  تدريج طی چند دهه کاهش يافته های رشد به نرخ

کاهش يافته است، ) ظرفيت توليدی(ت ها و تجهيزا برداری از کارخانه دهد که بهره  نشان می ی اين چند دهه مشاهده

کاهش يافته است، دستمزدهای واقعی ثابت مانده، بدهی خانوار بيشتر شده، ) ويژه مشاغل مولد به(شمار مشاغل 

در اياالت متحده، امروز يک درصد . گذاری کاهش، و نابرابری درآمد و ثروت افزايش يافته است خالص سرمايه

اگر از ثروت مالی سخن بگوييم، يعنی به استثنای ( درصد پايينی جامعه ثروت دارند ٨٠بااليی ثروتمندان دوبرابر 

های فزاينده  ی آن نرخ در اين شرايط که مشخصه). شود مسکنی که مالک و ساکن آن هستند اين فاصله چهاربرابر می

تنها نيروی » اثر ثروتی«کند انفجار مالی است که از طريق  کشی است آنچه اساسًا حرکت سيستم را حفظ می بهره

اصطالح اثر ثروتی به اين واقعيت اشاره دارد که مردم تمايل دارند بخشی از هر افزايش در . محرک اقتصاد است

البته عوامل . ويژه اگر فکر کنند بازار تنها راه صعود را در پيش دارد، مصرف کنند سرمايه، در مسکن يا سهام، را به

هايی  هزار ميليارد دالر بود که به ايجاد حداقل  يک٢٠٠٧ نظامی امريکا در  واقعیی نهمثًال هزي. ديگری وجود دارد

در زمان حاضر به نظر . ی اصلی پيشبرد اين سيستم است  اما انفجار مالی وسيله]١١[.کند برای اقتصاد کمک می

 پايان خط رسيده است؛ و اين يعنی گرايی است اين انفجار مالی به ی مالی يافته رسد با آنچه احتماًال بحران تعميم می

 ٧٠که حدود (مصرف اياالت متحده . شود شدت پديدار می گاه خيلی نامحسوس نبود به های رکودی که هيچ گرايش

کند و همراه  سقوط می) دهد و نقش مبرمی در تقاضای جهانی دارد درصد توليد ناخالص داخلی امريکا را تشکيل می

  .واهد کردآن تقريبًا همه چيزی سقوط خ

داری به  ی سرمايه رنج حقيقی در کشورهای پيشرفته. دار بکنيم ی سرمايه نبايد وقت خود را صرف نگرانی برای طبقه

بايد ) گرايان يعنی چپ(ما . شود تحميل می» نوظهور«تر به فقيرترها و کشورهای  ی کارگر و حتی از آن بيش طبقه

م که در قعر هرم اقتصادی از همه نيازمندترند، نه آن که تالش کنيم های خودمان را صرف کمک به آنانی بکني تالش

ای سياسی و طبقاتی  سرانجام آن که اين مسئله). حتی اگر بتوان آن را مرمت کرد(سيستمی شکسته را مرمت کنيم 

های  خصوص در دولت ی کارگر در همه جای جهان و به ی تاريخی جديدی است که در آن طبقه اين لحظه. است
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تواند سرانجام ناگزير به مبارزه با اين شرايط به اشکالی شود که در برابر منطق سيستم  داری پيشرفته، می سرمايه

  . گيرد که کل جهان و همراه آن مردم جهان را مورد هجوم قرار داده است غارتگری قرار می

  

  ترجمه پرويز صداقت-فاستر جان بالمی
١٣٨٧  بيست و پنجم آبانشنبه  

  وبالگ روزگارما
http://www.rouzegarema.blogfa.com 
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