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سرمايۀ پولی و سرمايۀ واقعیІ .
تنھا سئوال مشکلی که ما اکنون در ارتباط با سيستم اعتباری بدان ميرسيم عبارتست از:
پولی حقيقی .اين تا چه حد نشانه ای است از انباشت سرمايۀ واقعی
اوال ً :انباشت سرمايۀ
ِ
ت
يعنی باز توليد در مقياس گسترده  ،و تا چه حدی نشانۀ آن نيست ؟ آيا اين به اصطالح کثر ِ
} {plethoraسرمايه فقط بيانی است که در مورد سرمايۀ بھره آور يعنی سرمايۀ پولی
ی محصول صنعتی ،و يا کثرت پديده ای
استفاده می شود ،فقط روش بيانی است برای زياد ِ
است ويژه که در کنار آن موجود است ؟ آيا اين کثرت ،اين عرضۀ بيش از حد سرمايۀ پولی،
پولی راکد مانده) شمشھا  ،سکۀ طال و اسکناس}پول کاغذی که توسط
حظورحجمھای
با
ِ
ِ
پول واقعی نمايانگر
بانک مرکزی به جريان می افتد{( منطبق است ،بطوريکه اين
سرشاری ِ
ِ
ت سرمايۀ استقراضی؟
و شکل نمودی ای است برای آن کثر ِ
دوما ً :تا چه حدی کمبود پول ،يعنی کمبود سرمايۀ استقراضی ،نمايانگر نقصان سرمايۀ
واقعی ) سرمايۀ کااليی و سرمايۀ مولد( است؟ از جھت ديگر تا چه ميزانی با کمبود پول
بھمين عنوان ،يعنی کمبود وسائل گردش  ،منطبق است ؟
در حدی که ما تا به اين جا شکل ويژۀ انباشت سرمايۀ پولی و ثروت پولی را در کل مورد
مالحظه قرار داده ايم  ،آن خود را در انباشت خواسته ھای مالکيت در مقابل کار خالصه
کرده است.
ھمانطور که نشان داديم انباشت سرمايۀ قرضۀ دولتی چيزی بجز افزايش طبقه ای از
طلبکاران دولتی که بر بخشی از مبلغ مالياتی محق شده اند  ،نيست ۶.در رابطه ای که حتی
)« (۶اوراق دولتی چيزی نيستند بجز سرمايه ای مجازی که تشکيل شده است از آن بخش معينی از درآمد
ساالنه که برای پرداخت قرض تعيين شده است .يک سرمايۀ به ھمان بزرگی خرج شده است؛
اين}سرمايه{ بعنوان نامگذارندۀ قرض عمل ميکند ،اما اين آن چيزی نيست که اوراق دولتی نمايندگی
ميکنند ،زيرا سرمايه بھيچوجه ديگر موجوديت ندارد .در عين حال ثروتھای جديدی می بايست از طريق
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انباشت قرض ميتواند بعنوان انباشت سرمايه جلوه کند ،ميتوان اوج وارونگی را که در سيستم
اعتبار جای دارد ،نظاره کرد .اين اوراق قرضه که برای سرمايۀ ابتدا ئأ وام داده شده و مدتھا
پيش بمصرف رسيده صادر ميگردند ،اين المثنی ھای سرمايۀ نابود شده  ،تا زمانيکه کاالھای
قابل فروشی ھستند و از اين طريق ميتوانند مجددا ً به سرمايه مبدل گردند  ،برای صاحبانشان
بعنوان سرمايه عمل ميکنند.
سند مالکيت بروی مشاغل دولتی  ،راه آھن ھا  ،معادن و غيره ھمانطور که ديديم در واقع
سند روی سرمايۀ واقعيند .عالرغم اين ،موجب ھيچ دسترسی ای به اين سرمايه نميشوند .آن
غير قابل بازپس گيری است .اينھا فقط طلب قانونی يی را بر روی ارزش اضافه ای که از
طريق آن می توان بدست آورد موجب می شوند .اما اين سند ھا نيز به المثنی ھای سرمايۀ
واقعی تبديل می شوند ،ھمانند بارنامه ای می مانند که ارزشی را در جوار و ھمزمان با
محموله کسب کرده باشد .اينھا به نمايندگان اسمی برای سرمايۀ ناموجود مبدل می شوند .زيرا
سرمايۀ واقعی در جوار اينھا موجود است و بھيچوجه بدليل اينکه اين المثنی ھا از شخصی به
شخص ديگر تغيير مکان ميدھند  ،دست به دست نمی شود .اينھا اشکالی از سرمايۀ بھره آور
را بخود ميگيرند ،زيرا آنھا نتنھا در آمد ھای معينی را تضمين می کنند ،بلکه ھمچنين به اين
دليل که از طريق فروش می توان بازپرداختشان را بمثابۀ ارزش سرمايه ای حصول نمود .تا
آنجائيکه انباشت اين اوراق نمايانگر انباشت راه آھن ھا  ،معادن  ،کشتی ھای بخار و غيره
است ،آنھا بيانگر توسعۀ پروسۀ باز توليد واقعی اند ،ھمانگونه که مثال" گسترش ليست
مالياتی برای اموال منقول نشانگر توسعۀ اين اموال است .اما بمثابۀ المثنی ھايی که خود می
توانند بعنوان کاال مبادله شوند و از اين راه ھمانند ارزش ھای سرمايه ای گردش کنند،
مجازی ھستند و مبلغ ارزشی شان می تواند کامال" مستقل از حرکت ارزشی سرمايۀ واقعی
ای که آنھا سندی بر آنند ،افزايش يا کاھش يابد .مبلغ ارزشی شان يعنی مظنۀ رسمی شان در
بازار بورس ،با نرخ بھرۀ کاھش يابنده ،لزوما" تمايل به افزايش خواھد داشت ـ تا آنجاييکه
اين کاھش ،مستقل از حرکت ويژۀ سرمايۀ پولی وتنھا پيآمدی از تمايل نرخ سود به کاھش
باشد؛ بدين ترتيب اين ثروت مجازی نقدأ به اين دليل در جريان توسعۀ توليد سرمايه داری و
اسمی اصلی و مشخص،
در تطابق با بيان ارزشی برای ھر کدام از انقساماتش ،با ارزشھای
ِ
٧
توسعه خواھد يافت.

کار کرد صنعت بوجود آيد؛ بخش ساالنه ای از اين ثروتھا پيشآ پيش به کسانی که آن ثروت مصرف شده
را وام داده اند تخصيص داده می شود؛ اين بخش از طريق ماليات از کسانی گرفته ميشود که آن ثروت را
بوجود می آورند و به طلبکاران دولت داده ميشود؛ و بر طبق رابطۀ متداول بين سرمايه و بھره در کشور،
يک سرمايۀ تصوری مفروض ميشود که به ھمان ميزان سرمايه ايست که ميتواند باعث بھرۀ ساالنه ای
شود که ميبايست به طلبکاران تعلق گيرد».
( Sismondi ,«Noueaux Principes » II , s. 229 , 230 ).
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ت اين اسناد مالکيت ،بعالوۀ تمرکز آنھا در دستھای
نفع و ضرر بدليل نوسانات در قيم ِ
پادشاھان}بازرگانان عمدۀ{ راه آھن و غيره بجھت طبيعت موضوع ھر چه بيشترو بيشتر به
ِ
نتيجۀ قماری تبديل می شود که بنظر ميرسد بجای کار بعنوان روش اصلی ای که مالکيت
سرمايه ای توسط آن کسب می شده ،وھمچنين بجای }اعمال{قدرت مستقيم می نشيند.
ثروتھای پولی مجازی از اين نوع نه فقط بخش قابل مالحظه ای از ثروت پولی افراد
خصوصی را بلکه ،ھمانطور که پيشتر نيز گفته شد ،بخش قابل مالظه ای از سرمايۀ بانکدار
را نيز تشکيل ميدھند.
می توان -ما اين را برای اينکه زودتر به اتمامش برسانيم ياد آور می شويم – انباشت سرمايۀ
پولی را بمثابۀ انباشت ثروت در دستھای بانکدار) وام دھندۀ پول بعنوان حرفه ( نيز فھميد،
که ميانجيگريی را از يک طرف بين سرمايه داران پولی خصوصی و از طرف ديگر بين
دولت و شھرداريھا و وام گيرندگان باز توليد کننده انجام می دھد؛ زيرا تمام گسترۀ عظيم
سيستم اعتباری و کال" ھمۀ اعتبارات توسط آنھا بمانند سرمايۀ شخصيشان مورد سوء استفاده
قرارمی گيرد .اين اشخاص ھميشه دارای سرمايه و درآمد بشکل پول و يا بشکل حواله ھای
مستقيم بروی پول می باشند .انباشت ثروت اين طبقه می تواند کامال" در جھت ديگری نسبت
به انباشت واقعی صورت گيرد ،اما اين الاقل اين را به اثبات می رساند که اين طبقه بخش
قابل مالحظه ای از اين انباشت آخری را به جيب ميزند.
اجازه بدھيد محدودۀ تنگتری را برای سئوال مطرح شده قرار دھيم:
تضمينھای دولتی بعالوۀ سھام و اوراق بھادار از ھر نوعی ،قلمروی سرمايه گذاری برای
سرمايۀ استقراضی ھستند ،يعنی سرمايه ای که برای بھره آور بودن در نظر گرفته شده
است .آنھا اشکالی ھستند که اين سرمايه بوسيله آنھا وام داده می شود .اما آنھا خو ِد اين
سرمايۀ استقراضی ای که در آنھا سرمايه گذاری شده نيستند.از جھت ديگر و تا آنجا که
اعتبار نقش مستقيمی در پروسۀ تجديد توليد بازی ميکند :آنچه که صاحب کارخانه يا تاجر
وقتی ميخواھد براتی را تنزيل کند يا وامی را بگيرد ،الزم دارد ،نه سھام است و نه اوراق
دولتی .چيزی که او بدآن محتاج است پول است .اگر او نتواند پول را ازطريق ديگری بدست
بياورد ،اين اوراق بھادار را يا به وثيقه ميگذارد و يا می فروشد .انباشت اين سرمايۀ
استقراضی و يا دقيقتر انباشت سرمايۀ پولی ای که ميتواند قرض داده شود  ،است که مورد
بحث ماست .در اينجا موضوع بر سر قرض خانه  ،ماشين ھا و يا ھر سرمايۀ استوار ديگری
نيست .موضوع بر سر آن پرداختھايی ھم نيست که صاحب کارخانه و بازرگان به شکل کاال
و در قلمروی پروسۀ تجديد توليد بيکديگر می دھند؛ اگر چه ما در وحلۀ اول می بايست اين
قرض انباشت شده ،در واقع تنھا بيانی است از سرمايۀ صنعتی  .وقتيکه
پولی قابل
) (٧بخشی از سرمايۀ
ِ
ِ
مثال" انگليس حدود سال  ١٨۵٧مبلغ  ٨٠ميليون پوند استرلينگ }در متن انگليسی به اشتباه  ١٨٠آمده
است{ در راه آھن ھا و شرکت ھای ديگر آمريکايی سرمايه گذاری کرد  ،اين سرمايه گذاری تقريبأ فقط از
طريق فرستادن کاالھای انگليسی يی انجام گرفت که آمريکايی ھا نمی بايست پولی برايشان پرداخت
ميکردند .صادر کنندگان انگليسی براتھايی را برای اين کاال ھا به روی آمريکا صادر کردند؛ اينھا بوسيله
سھامداران انگليسی خريداری شد و به آمريکا برای پرداخت مبالغ سھام فرستاده شدند.
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وامھای پولی يی است که از طريق
نکته را نيزدقيقتر بررسی کنيم ؛ موضوع تنھا بر سر آن
ِ
بانکدار بعنوان ميانجی ،به صاحب کارخانه و تاجر داده می شود.
********
اجازه بدھيد نخست اعتبار بازرگانی را مورد تحقيق قرار دھيم ،يعنی اعتباری که سرمايه
داران دست اندرکاردر تجديد توليد بھمديگر ميدھند .اين پايۀ سيستم اعتباری را تشکيل ميدھد.
نمايندۀ آن برات است ،يک سند قرضه با موعد پرداخت معين شدهdocument of ،
 .deferred paymentھرکس اعتباری را با يک دست ميدھد و اعتباری را با دست ديگر
ميستاند.
اجازه بدھيد ابتدائا" کامال" از اعتبار بانکی که حوزۀ کامال" متفاوت و مجزايی را تشکيل
ميدھد ،صرفنظر کنيم .تا جاييکه اين بروات خود مجددا″بمثابۀ وسيلۀ پرداخت در بين تجار از
طريق پشت نويسی از يکی به ديگری در گردشند ،بدون اينکه تنزيل بميان بياد ،اين تنھا
انتقال طلب قرضه است از Aبه  Bو ھيچ تغييری در رابطه پديد نمی آورد .تنھا شخصی با
ِ
شخص ديگر جايگزين می شود .و حتی در ھمين حالت نيز ممکن است تصفيۀ حساب بدون
دخالت پول صورت گيرد .ريسندۀ  Aمثال" می بايست براتی را به دالل پنبۀ  Bو اين نيز به
وارد کنندۀ  Cپرداخت کند .اگر Cھمزمان نخ نيز صادر کند ،ھمانگونه که معموال"ھم
مرسوم است ،لذا او می تواند دراِزا ِء يک برات از Aنخ بخرد و ريسندۀ  Aمی تواند دالل
 Bرا با برات خودش} {Bپرداخت کند ،چيزی که او از  Cبعنوان پرداخت دريافت کرده
بود .بدينقرارحداکثر فقط يک موازنۀ حساب است که با پول پرداخت می شود .کل معامله فقط
ميانجيگر مبادلۀ پنبه و نخ است .صادر کننده فقط نمايندۀ ريسنده است و دالل پنبه نمايندۀ پنبه
کار.
اعتبارمنحصرا" بازرگانی ،دو چيز قابل توجه است:
دور
ِ
دراين ِ
نخست :تصفيۀ اين مطالبات قرضۀ متقابل بستگی دارد به جريان برگشت سرمايه يعنی به
 ،W-Gکه فقط به تعويق انداخته شده است .اگر ريسنده از چلوارساز براتی را دريافت کرده
باشد ،چلوارساز زمانی می تواند پرداخت کند که آن چلواری که در بازار دارد در اين فاصله
باز غله} {speculatorبه عامل خريدار خود براتی داده
به فروش رفته باشد .اگرتاجربورس ِ
باشد ،اين عامل در صورتی می تواند پولھا را بپردازد که غالت در اين حين با قيمت انتظار
رفته بفروش رسيده باشند .لذا اين پرداختھا در رابطۀ تنگاتنگی با تحرک در باز توليد يعنی
پروسۀ توليد و مصرف قرار دارند .اما از آنجاييکه اعتبارات متقابلند ،لذا قدرت پرداخت يکی
ھمزمان وابسته به قدرت پرداخت ديگريست؛ بنا بر اين در موقع صدور برات شخص می
تواند يا روی جريان برگشت سرمايه به کسب و کار خودش حساب کرده باشد و يا روی
برگشت آن به کسب و کار يک شخص ثالث که ضمنا" بايد براتی به او بپردازد .بجز
دورنمای جريان برگشت ،پرداخت فقط می تواند از طريق سرمايۀ ذخيره ای که صادر کنندۀ
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برات برای انجام تعھداتش در صورت تأخير در جريان برگشت در دسترس دارد ،ممکن
گردد.
دوما" :اين سيستم اعتباری لزوم پرداختھای پولی نقد را از ميان نمی برد .بخشا" اينکه
بخش بزرگی از ھزينه ھا بايد ھميشه بطور نقد پرداخت شوند مانند دستمزد  ،ماليات و غيره.
ضمنا" ممکن است مثال"  Bکه از  Cبراتی را بعنوان پرداخت دريافت کرده ،قبل از اينکه
موعد اين برات سر برسد ،خود می بايست برات موعد سر رسيد ای را به  Dبپردازد ،و از
اين بابت بايد پول نقد داشته باشد .يک َد َوران کامل باز توليد مانند آنچه قبال" فرض گرفته
شد ،از پنبه کار تا پنبه ريس و بالعکس ،فقط می تواند بصورت استثنائی پيش آيد و دائما" در
بسياری نقاط قطع ميگردد .ما در رابطه با پروسۀ بازتوليد ديديم) کتاب  ٢بخش (٣که توليد
کنندگان سرمايۀ ثابت ،بخشا" سرمايۀ ثابت بين خود معاوضه ميکنند.
لذا براتھا کما بيش ميتوانند با ھم يکسان شوند .ھمين نيز درخط تولي ِد صعودی رخ ميدھد
جاييکه دالل پنبه بر ريسنده برات ميکشد ،ريسنده بر چلوار ساز ،اين يکی بر صادر کننده و
صادر کننده بر وارد کننده) شايد بازھم پنبه( .اما چرخۀ معامالتی و به پيامد آن برگشت
سلسلۀ ديون بطور ھمزمان اتفاق نمی افتد .بطور مثال طلب ريسنده بر نساج از طريق ديون
فروشندۀ ذغال بر ماشين ساز متوازن نمی شوند؛ ريسنده در کسب خود ھرگز با ديون متقابل
در مقابل ماشين سازمواجه نمی شود زيرا محصول او ،نخ  ،ھر گزعنصری از پروسۀ باز
توليد آن ديگری را تشکيل نمی دھد .لذا اينگونه طلبھا ميبايست توسط پول يکسان گردند.
مرزھای اين اعتبار بازرگانی وقتيکه بتنھايی مورد مالحظه قرار گيرد عبارتند از-١:
ثروت سرمايه داران صنعتی و تجار يعنی سرمايۀ ذخيره ای در دسترشان برای مواقع تاُخير
در جريان واگشت؛  -٢خود ھمين جريانھای واگشت .اينھا ميتوانند برای مدتی بتأخير بيافتند،
يا قيمت کاالھا ميتواند در اين حين نزول کند و يا کاال ميتواند ناگھان بدليل رکود بازار غير
قابل فروش گردد .ھر چه براتھا طوالنی مدت تر باشند به ھمان ميزان اوالً بايد سرمايۀ
ذخيره ای بزرگتر باشد و ضمنا ً امکان افت يا تاُخيردر جريان واگشت بدليل تنزل قيمت يا
اشباع بازار بيشتر است .و ضمنأ ھر چه معاملۀ اصلی بيشتر مشروط به بورس بازی روی
افزايش يا کاھش قيمت کاالھا باشد ،برگشت ھا نامطمئن ترند .اما واضح است که با تکامل
نيروی مولدۀ کار و لذا توليد در مقياس بزرگتر  -١بازارھا توسعه خواھند يافت و از محل
توليد فاصله خواھند گرفت؛ از اينرو  -٢اعتبارات بايد طوالنی مدت تر شوند و ھمچنين -٣
رکن بورس بازانه بايد ھر چه بيشتر و بيشتر بر معامالت حاکم گردد .توليد در مقياس
اين
ِ
وسيع و برای بازارھای دور دست ،کل توليد را در چنگال تجارت می اندازد؛ اما اين کامال"
غير ممکن است که يک سرمايۀ ملی دوبرابر شود بگونه ای که تجارت خود با سرمايۀ
خويش قادر شود که تمام محصول ملی را خريداری کرده و آنرا دوباره بفروش برساند.
ارزشی
نتيجتا ً اينکه اعتبار در اينجا غير قابل اجتناب است؛ اعتباری که حجمش با حجم
ِ
فزايندۀ توليد رشد می کند و مدتش با فاصلۀ وسعت يابندۀ بازار زياد ميشود .در اينجا يک
تاُثير متقابل بوجود ميآيد .تکامل پروسۀ توليد باعث توسعۀ اعتبارات شده و اعتبارات موجب
توسعۀ عمليات صنعتی و تجاری ميگردد.
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وقتيکه اين اعتبار را مجزا از اعتبار بانکی مودر بررسی قرار دھيم ،روشن است که آن با
افزايش حجم خو ِد سرمايۀ صنعتی رشد ميکند .سرمايۀ استقراضی و سرمايۀ صنعتی در اينجا
مصرف
يکی ھستند؛ سرمايه ھای استقراضی سرمايه ھای کااليی ای ھستند که يا برای
ِ
انفرادی ِ نھايی و يا برای جبران اجزاء ثابت سرمايۀ مولد معين شده اند .آنچه که در اينجا
بعنوان سرمايۀ استقراضی نمود ميکند ھميشه آن سرمايه ايست که در مرحلۀ معينی از پروسۀ
باز توليد قرار دارد ،اما از طريق خريد و فروش از دستی به دست ديگر ميرسد ،در حاليکه
معادل آن تازه بعداً در موعد مقررشده ای توسط خريدار پرداخت ميگردد .مثالً پنبه در مقابل
يک برات به ريسنده ميرسد ،نخ در مقابل يک برات به چلوار ساز ،چلواردر مقابل يک برات
به تاجری که در مقابل يک برات آن را در اختيار يک صادر کننده ميگذارد ،از صادر کننده
در مقابل يک برات به تاجری در ھند که آنرا می فروشد و با پول آن نيل خريداری ميکند و
گونی خود را به
اال آخر .در حاليکه اين انتقاالت از دستی به دست ديگر رخ ميدھند پنبه دگر
ِ
چلوار از سر ميگذراند و چلوار دست آخر به ھند حمل ميشود تا با نيل معاوضه گردد که با
کشتی به اروپا حمل شده و در آنجا دوباره وارد باز توليد ميگردد .فازھای مختلف پروسۀ
توليدی در اينجا توسط اعتبار پيش برده ميشوند بدون اينکه ريسنده پنبه را پرداخت کند،
ت پروسه ،کاال يعنی پنبه ،از فاز
چلوار ساز نخ را  ،تاجر چلوار را و غيره .درمرحلۀ نخس ِ
ھای مختلفۀ توليدی ميگذرد و اين انتقاالت توسط اعتبارات پيش برده ميشوند .اما ھمينکه
پنبه ،در توليد ،فرم نھايی خود بشکل کاال را اکتساب کرد ،ھمان سرمايۀ کااليی فقط از
دستھای تجار مختلف ميگذرد که حمل ونقل آن را تا بازارھای دور وساطت ميکنند و
آخرينشان آن را باالخره به مصرف کنندگان ميفروشد و کاالھايی ديگر عوض آن ميخرد که
يا به مصرف ميرسند و يا به پروسۀ باز توليد می پيوندند .دراينجا الزم است که دو مرحله
را از ھم تفکيک کرد :در اولی اعتبارات فازھای واقعی و پی درپی توليد متاع يکسانی را
وساطت ميکنند؛ دردومی اعتبارات فقط انتقال از يک تاجر به تاجر ديگر را وساطت ميکنند،
که شامل حمل ونقل آن نيز ميشود يعنی عمل  . W-Gاما دراينجا نيز کاال اقأل ھميشه در
عمل گردش قرار دارد يعنی در فازی ازپروسۀ باز توليد.
چيزی که بدين قرار در اينجا به قرض داده ميشود ھر گز سرمايۀ بيکار مانده نيست ،بلکه
سرمايه ايست که بايد در دست دارنده اش تغيير شکل دھد  ،سرمايه ای که به شکلی موجود
است که برای او}دارنده اش{ فقط سرمايۀ کااليی است يعنی سرمايه ای که بايد از نو تغيير
شکل دھد ،و يا دقيقتر و يا الاقل در وھلۀ اول بايد به پول مبدل گردد .نتيجتا ً اين دگرگونی
ھای کاالست که توسط اعتبارات وساطت ميشوند ،نه فقط Wــ Gبلکه ھمچنين  G-Wو
پروسۀ واقعی توليد.
فراوانی اعتبار در چرخۀ باز توليد – بجز اعتبار بانکی -بدين معنی نيست که  :سرمايۀ غير
ِ
فعال بسيارحجيمی بعنوان وام عرضه ميشود و مترصد يک سرمايه گذاری سود ساز است ،
بلکه بمعنی  :استفادۀ عظيم از سرمايه در پروسۀ بازتوليد است .اعتبار در اينجا اين وساطتھا
را انجام ميدھد  -١در مورد سرمايه داران صنعتی  ،انتقال سرمايۀ صنعتی از يک فاز به
توليدی مرتبط و دخيل در يکديگر؛  -٢در خصوص تجار،
فازی ديگر ،ارتباط بين قلمروھای
ِ
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حمل و نقل و انتقال کاالھا از دستی به دست ديگر تا فروش نھايی آنھا در قبال پول يا مبادلۀ
آنھا با کاالھايی ديگر.
بکارگيری سرمايۀ صنعتی  ،يعنی منتھی
حد اکثر اعتبار در اينجا برابر است با باالترين حد
ِ
ش نيروی باز توليد آن بدون توجه به محدوده ھای مصرفی .اين محدوده ھای مصرفی از
کش ِ
مصرف در آمد را نزد
کشش خو ِد پروسۀ باز توليد توسعه می يابند؛ ازيک سو
طريق
ِ
ِ
مصرف مولد برابر
کارگران و سرمايه داران افزايش ميدھد ،از سوی ديگر با کشش در
ِ
است.
تا زمانيکه پروسۀ باز توليد پيوسته و لذا واگشت تضمين شده است ،اين اعتبار به توسعۀ خود
گسترش خود پروسۀ باز توليد می باشد .زمانيکه يک رکود
ادامه ميدھد و توسعه اش بر مبنی
ِ
بر اثر تاُخير جريان واگشت ،اشباع بازار و تنزل قيمتھا سر ميرسد ،يک مازاد سرمايۀ
صنعتی موجوديت می يابد ،اما در شکلی که نميتواند وظيفۀ خود را ايفا نمايد .فراوان ِی
سرمايۀ کااليی ولی غير قابل فروش .فراوان ِی سرمايۀ استوار اما بدليل رکو ِد بازتوليد اکثراً
غير فعال .اعتبارات محدود ميشوند  -١زيرا سرمايه غير فعال است يعنی در يکی از فازھای
باز توليدی خود راکد مانده ،زيرا نميتواند دگرگونی خود را باتمام برساند ؛  -٢زيرا اعتماد به
تداوم پروسۀ بازتوليد از ميان رفته است؛  -٣زيرا تقاضا برای اين اعتبار بازرگانی کاھش
يافته است .ريسنده که توليد خود را محدود کرده و حجمی نخ بفروش نرفته در انبار دارد،
احتياجی ندارد که پنبه را از طريق اعتبار خريداری کند؛ تاجر لزومی ندارد که ھيچ کااليی
را از طريق اعتبار بخرد زيرا او خود بيشتر از احتياج از آنھا دارد.
متداول پروسۀ بازتوليد ايجاد گردد،
اگر آشفتگی ای در اين گسترش و يا حتی در جريان
ِ
نتيجتا ً کمبود اعتبار نيز از راه فراميرسد؛ مشکل تر ميتوان از طريق اعتبار کاال خريداری
کرد .اما بويژه تقاضای پرداخت با پول نقد و احتياط در رابطه با فروش اعتبار خصيصۀ اين
فاز در چرخۀ صنعتی است که در پی ورشکستگی می آيد .در خود بحران زمانيکه ھمه
مجبوربه فروش ھستند و نميتوانند بفروشند و نقداً بايد بفروشند که بتوانند بپردازند ،اين نه
فعال در جستجوی سرمايه گذاری ،بلکه}حجم{ سرمايه ای که در پروسۀ
حجم سرمايۀ غير
ِ
باز تولي ِد خود متوقف شده است ،ميباشد که به حد باالی خود ميرسد ،ھمچنين زمانيکه کمبود
اعتبارحد اکثراست) ولذا نرخ تنزيل نزد اعتبار بانکدار باالترين حد را دارد( .سرمايه ای که
پيش از ازاين سرمايه گذاری شده است ،فی الواقع و در محدودۀ وسيعی غير فعال است زيرا
پروسۀ بازتوليد راکد است .کارخانه ھا متوقفند ،مواد خام روی ھم انباشته ميشوند،
محصوالت تمام شده بازار را بعنوان کاال مملو ميکنند .ھيچ چيزی اشتباه آميز تر از اين
نيست که چنين وضعيتی را با کمبود سرمايۀ مولد توضيح داد .در اينجا دقيقا ً مازاد سرمايۀ
مولد موجود است ،بخشا" به نسبت مقياس بازتوليدی متداول اما اکنون محدوده شده و بخشا ً
در مقايسه با مصرف فلج شده.
اجازه بدھيد فرض کنيم که تمام جامعه فقط تشکيل شده است از سرمايه داران صنعتی و مزد
بگيران .اجازه بدھيد ضمنا" از نوسانات قيمتی نيز چشم بپوشيم که قسمت بزرگی از کل
پيوستگی
سرمايه را در جايگزين کردن خودش در نسبت متوسطش منع ميکند و به دليل بھم
ِ
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عمومی در کل پروسۀ بازتوليد که مسبب آن بويژه اعتبار است ،بطور مدام باعث رکودھای
عمومی موقت ميگردد .اجازه بدھيد ھمزمان از معامالت شيادانه و بورس بازانه که سيستم
ِ
اعتباری موجب پيش بردشان ميشود نيز صرف نظر کنيم .در اين حالت يک بحران را فقط
ميتوان از روی عدم تناسب در شاخه ھای مختلف توليد و از روی عدم تناسب بين مصرف
ايگزينی سرمايۀ در توليد
خو ِد سرمايه داران و انباشتشان توضيح داد .اما با اوضاع کنونی ،ج
ِ
گذاشته شده بيشتر به قدرت مصرفی طبقات غير مولد وابسته است؛ در حاليکه قدرت
مصرفی کارگران بخشا ً از طريق قوانين دستمزد ،و بخشأ از اينکه آنھا فقط تا زمانی مورد
استفاده قرار ميگيرند که با سود ،توسط طبقۀ سرمايه دار ،قابل بھره برداری باشند ،محدود
ميشود .دليل نھايی برای تمام بحرانھا ی واقعی ھميشه فقر و محدوديت مصرفی توده ھا در
تقابل با تمايل توليد سرمايه داری به توسعۀ نيروھای مولده است وخواھد ماند ،گويی که فقط
مطلق جامعه محدوديتشان را تشکيل ميدھد.
قدرت مصرف ِی
ِ
واقعی سرمايۀ مولد فقط ميتواند با
الاقل در کشورھای توسعه يافتۀ سرمايه داری ،يک کمبود
ِ
يک بدی محصول عمومی ،چه در مورد مواد غذاي ِی اصلی يا مھمترين مواد خام صنعتی
مطرح گردد.
عالوه براين اعتبار بازرگانی ،در ضمن اعتبار پولی حقيقی وجود دارد .پيش پرداختھای
متقابل سرمايه داران صنعتی و تجار با پيش پرداختھای پولی به آنھا از طرف بانکداران و
دھندگان پول ترکيب ميشوند .در مورد نزول براتھا ،پيش پرداخت فقط جنبۀ اسمی دارد.
وام
ِ
صاحب کارخانه ای محصول خود را در ازاء يک برات ميفروشد و اين برات را نزد دالل
سفته نزول ميکند .پيش پرداختی که دالل ميدھد در واقع تنھا اعتباريست نزد بانکدارش ،که
پولی سپرده گذارانش را ميدھد ،که
او نيز مجدداً بعنوان پيش پرداخت به دالل ،سرمايۀ
ِ
متشکل اند ازخو ِد سرمايه داران صنعتی و تجار و اما ھمچنين از کارگران ) از مجرای
بانکھای پس انداز( ،رباخواران زمين و ديگر طبقات غير مولد .از اين طريق ھر تک
صاحب کارخانه يا تاجری ميتواند ھم از لزوم داشتن يک ذخيرۀ سرمايه ای بزرگ و ھم از
ت واقعی گريز بزند .اما از سوی ديگر کل پروسه آنچنان پيچيده
وابستگی به جريان واگش ِ
ميشود ــ بخشا ً بسادگی ازطريق دستکاری در سفته ھا و بخشأ از طريق معامالت کااليی ای
که تنھا با ھدف تولي ِد بروات انجام ميشوند ــ که وانمود کردن به يک کسب و کار استوار و
دارای واگشتی سرزنده براحتی تا مدتھا بعد از اينکه جريان واگشت در واقع تنھا از طريق
دھندگان فريب خورده و بخشا ً توسط توليدکنندگان فريب خورده انجام
تضرر بخشا ً پول وام
ِ
ميگرفته ،مقدور ميباشد .لذا کسب و کار ھميشه درست قبل از ورشکستگی بطور مبالغه
آميزی سالم بنظر ميرسد -بھترين مدرک برای اين موضوع را ميتوان در « گزارش عملکرد
بانک» در  ١٨۵٧و  ١٨۵٨يافت ،جاييکه ھمۀ رؤسای بانکھا ،تجار و خالصه ھمۀ
کارشناسان دعوت شده ،در رأسشان لُرد اورستون} {lord Overstoneبھمديگربخاطر
سالمت و شکوفايی کسب و کار تھنيت می گفتند – درست يک ماه قبل از اينکه بحران در
اگوست  ١٨۵٧آغاز شود .و عجيب اينجاست که توک} {Tookeمجدداً در کتابش « تاريخ
قيمتھا} »{History of pricesخويش را دوباره بعنوان تاريخ نگار در اين تصور باطل
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در مورد تک تک بحرانھا سھيم ميکند .کاسبی ھميشه عميقا ً سالم است و رشتۀ اقدامات بطور
مناسبی توسعه می يابد تا زمانيکه فروپاشی بطور ناگھانی آغاز ميگردد.
********
اکنون به انباشت سرمايۀ پولی باز ميگرديم.
پولی استقراضی نشانی ازانباشت سرمايۀ واقعی يا توسعۀ پروسۀ باز
ھر افزايشی در سرمايۀ
ِ
توليد نيست .اين در آن مرحله ای از چرخۀ صنعتی که درست بعد از پايان بحران می آيد
بوضوح آشکار ميشود  ،آنجاييکه سرمايۀ استقراضی در حجمھای عظيم بی مصرف ميماند.
در اين ايام که پروسۀ توليد محدود گشته است) توليد در نواحی صنعتی انگليس بعد از بحران
 ١٨۴٧به ميزان  ١ ٣کاھش داشت ( و قيمت کاالھا در پايين ترين حد خود قرار دارند و
روحيۀ اقدامات متھورانه فلج شده است  ،يک نرخ بھرۀ پايين حاکم است که در اينجا بيان
شدگی
کنندۀ چيزی نيست بجز افزايش سرمايۀ استقراضی ،دقيقا ً بدليل محدوديت و فلج
ِ
سرمايۀ صنعتی .اين کامال ً روشن است که بدليل کاھش قيمت کاالھا ،پايين آمدن داد و ستد و
محدوديت سرمايه ای که برای دستمزد گذاشته ميشود ،وسائل گردش کمتری ھم نياز است؛ و
اينکه از سوی ديگر بدنبال تسويۀ قرض خارجی ــ بخشا ً از طريق خروج طال ،بخشأ از
طريق ورشکستگی ھا ــ ديگر لزومی به پول بيشتری برای انجام عملکرد پول جھانی
نميباشد؛ و سرانجام حجم معامالت مرتبط با نزول برات ،ھمگام با تعداد و بزرگی اين براتھا
پولی استقراضی ــ چه بشکل وسيلۀ گردش و چه بشکل
کاھش می يابد .تقاضا برای سرمايۀ
ِ
وسيلۀ پرداخت ) ھنوز در مورد سرمايه گذاريھای جديد صحبتی نيست( ــ ھمچنين کاھش
می يابد و لذا نسبتا ً مقدار وافری از آن موجود می باشد .اما ضمنا ً ھمانطور که بعدا ً ھم
پولی استقراضی در اينچنين شرايطی افزايش خواھد داشت.
خواھيم ديد ،عرضۀ سرمايۀ
ِ
بدين ترتيب بعد از بحران  « ١٨۴٧يک محدوديت در کاسبی و مازاد بزرگی از پول» حکمفرما بود
)  ١۶۶۴گواھی شمارۀ  .( > Com. Distress< ١٨۴٧/ ۴٨ ,نرخ بھره بسيار پايين بود
بکارگيری پول ».
بدليل « بازرگان ِی تقريبا ً بطورکامل از بين رفته و يک نقصان تقريبا ً کامل امکان
ِ
)ھمان منبع  ،ص  ۴۵گواھی ھاجسون} ،{Hodgsonرئيس بانک سلطنتی ليورپول (.
اينکه چه ياوه ھايی را اين آقايان ) که ھاجسون يکی از بھترين ھايشان است( رويھم بافتند که
اين مسئله را توضيح دھند را ميتوان از جملۀ زير فھميد:
« مشکالت» ) » (١٨۴٧در واقع بدليل کم شدن واقعی سرمايِۀ پولی در کشور است که بخشا ً بدليل لزوم
پرداخت واردات از ھمۀ نقاط دنيا به طال و بخشا ً از طريق تبديل سرمايۀ گردان ) سرمايۀ سيال( به
سرمايۀ استوار است  ] «.ھمان منبع ص  . [ ۶٣اينکه تبديل سرمايۀ گردان به استوار چگونه

ميتواند سرمايۀ پولی کشور را کاھش دھد ،نامفھوم است؛ زيرا در رابطه با مثال ً راه آھن ھا
که سرمايه در آن زمان اکثرا ً در آنھا گذاشته ميشد ،ھيچ طال يا کاغذی برای پل راه آھن يا
ريلھا استفاده نميشد ،و پول برای سھام راه آھن تا جاييکه منحصرأ برای پرداختھا به وديعه
گذاشته می شد ،درست ھمانند تمام پولھای ديگری عمل ميکرد که نزد بانک به وديعه گذاشته
پولی استقراضی را افزايش
شده بودند و حتی ھمانطور که در باال نشان داده شد فورا ًسرمايۀ
ِ
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ميدادند؛ اما تا آنجاييکه آنھا در واقعيت در کار تأ سيسات بکارمی رفتند ،بعنوان وسيلۀ خريد
و پرداخت در کشور در گردش بودند .فقط تا آنجاييکه سرمايۀ استوار شئ قابل صدور نيست،
طريق
بصورتيکه اين عدم امکان صدور ھمچنين باعث حذف سرمايۀ قابل دسترسی ،که از
ِ
برگشتھای متاع صادر شده و ھمچنين برگشت بشکل پول نقد و شمش طال تھيه ميگردند،
ميشود ،فقط بدين صورت سرمايۀ پولی ميتواند مورد تأثير قرار گيرد .اما ھمچنين اشياء
صادراتی انگليسی نيز در آن زمان بصورت حجم ھای غير قابل فروش در بازار ھای
خارجی تل انبار شده بودند .تجار و صاحبان صنايع در منچستر و غيره ،که بخشی از
کار متداولشان در سھام راه آھن درگير بود و لذا وابسته به سرمايۀ
سرمايۀ مربوط به جريان ِ
استقراضی برای ادارۀ کسب و کارشان بودند ،بخشی از سرمايۀ سيالشان درگير شده بود
وآنھا می بايست عواقب آنرا تحمل کنند .اما اين ھمچنان می بود اگر آنھا سرمايه ای را که به
کسب و کارشان مربوط بود ولی از آن بيرون کشيده شده بود بجای راه آھن مثال ً در معادن
که محصوالتشان مجددا ً سرمايۀ سيال  ،آھن  ،ذغال  ،مس و غيره است ،سرمايه گذاری
پولی قابل دسترس از طريق بدی محصول  ،ورود غالت و
واقعی سرکايۀ
ميکردند.کاھش
ِ
ِ
خروج طال طبيعتا ً پديده ای بود که ھيچ ربطی به دغل بازی راه آھن نداشت.
« تقريبا ً تمام تجارتخانه ھا کم و بيش کسب و کار خود را برای سرمايه گذاری در راه آھن ھا بسختی
کشانده بودند] ».ھمان منبع ص  .[ ۴٢ــ « سرمايه گذاری در مقياس ھای عظيم مانند آنچه راه آھن ھا
از تجارتخانه ھا دريافت کردند ،آنھا را } تجارتخانه ھا را { بشدت مجبور به توسل جستن به بانکھا از
طريق نزول بروات برای ادامۀ کارھای معامالتيشان کرد» ) ھمان ھاجسون منبع نقل شده ص (۶٧
» در منچستر تضررھای عظيمی بدليل بورس بازيھای راه آھن اتفاق افتاد ) ».منبع نقل شده در کتاب

 Іبخش  C , ٣٫ XІIІو جاھای ديگر ،ر .گاردنر  .گواھی شمارۀ  ۴٨٨۴ھمان منبع (.
يکی از داليل عمدۀ بحران  ١٨۴٧مازاد عرضۀ عظيم به بازار و تقلب بسيار زياد در
کااليی ھند شرقی بود .اما شرايط ديگری نيز باعث ورشکستگی تجارتخانه ھای
معامالت
ِ
ثروتمندی از ھمين نوع گرديد:
« آنھا به اندازۀ کافی امکانات داشتند اما نميتوانستند بکارشان بگيرند .تمام سرمايه شان درگير تصاحب
زمين در ماورتيوس} ، Maurtiusجزيره ای در کنار ماداگاسکار واقع در اقيانوس ھند{ ،يا نيل و
کارخانه ھای شکر بود .زمانيکه آنھا ديونی را به ارقام ۶٠٠٠٠٠ــ £۵٠٠٠٠٠ببار آوردند ،ديگر ھيچ
نقدينه ای برای پرداخت برواتشان نداشتند و دست آخر معلوم شد که آنھا برای پرداخت برواتشان کامال به
اعتبارشان وابسته بودند ) ».چ  .تورنر} {Ch. Turnerتاجر بزرگ ھند شرقی در ليورپول ،

شمارۀ  ٧٣٠ھمان منبع(.
گاردنر} {Gardnerادامه ميدھد) شمارۀ  ۴٨٧٢ھمان منبع( :
« درست بعد از عھد نامۀ چين ،کشور در مقابل چنان افق عظيمی از توسعه ای شگرف در معامالتمان با
چين قرار گرفت که بسياری کارخانه ھای بزرگ فقط بجھت اين معامله و برای ساختن نوعی لباس نخی
که ترجيحا ً قابل فروش در بازار چين باشد ،تأ سيس شدند و اين کارخانه ھا عالوه بر کارخانه ھای از قبل
انجام اين معامالت چگونه بود؟  -بسيار ويران کننده و به شيوه ای
موجود تأ سيس شدند» «. ۴٨٧۴-.سر ِ
که از عھدۀ ھر تشريحی خارج است؛ من فکر نميکنم که بيشتر از  ٢ ٣مبلغ ھمۀ مراسالت به چين در
 ١٨۴۴و  ١٨۴۵ھرگز برگشت کرده باشد؛ زيرا چای اصلی ترين متاع بازپرداختی است و بدليل چشم
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گمرک چای حساب
اندازی که برايمان ترسيم کرده بودند ،ھمۀ ما کارخانه داران روی يک کاھش زياد
ِ
کرده بوديم ».

و حاال اين عقيدۀ مختص کارخانه داران انگليسی ــ بيان ساده لوحانه ــ می آيد:
« معامالت ما با يک بازار خارجی ،محدود به امکان آن }بازار{ برای خريد کاال نمی باشد ،بلکه با
توانايی ما در کشورمان برا ی مصرف محصوالتی که بازاء مصنوعاتمان دريافت ميکنيم محدود
ميگردند».

) کشورھای نسبتا ً فقيری که انگليس با آنھا معامله ميکند طبيعتا ً ميتوانند ھر حجمی از
انگليس ثرتمند نميتواند
مصنوعات انگليسی را پرداخت کرده و مصرف نمايند اما متأ سفانه
ِ
محصوالت بازگشتی را ھضم نمايد(.
ضرر تقريبا ً  ١۵درصدی بفروش رفتند؛ اين را با
 «.۴٨٧۶من در وھلۀ اول کاالھايی را فرستادم که با
ِ
باور داشت کامل به اين انجام دادم که آن قيمتی که کارگزاران من ميتوانستند چای را با آن بخرند ،در
فروش دوباره در اينجا ميتواند چنان سودی بدھد که ميتواند آن ضرر را بپوشانده ،اما عوض سود در
مواردی  ٢۵و تا  ۵٠درصد ضرر کردم « .۴٨٧٧ - ».آيا کارخانه داران به خرج خود صادر ميکنند؟ ــ
اکثرا ً .بنظر ميرسد که تجار خيلی سريع متوجه شدند که از اين چيزی حاصل نميگردد ،آنھا حتی به
کارخانه داران توصيه ميکردند که بجای اينکه خود سھمی در آن داشته باشند آن را ارسال کنند».

بر عکس در  ١٨۵٧ضررھا و ورشکستگی ھا بيشتر شامل تجار شد ،چون اين بار کارخانه ـ
داران حمل محصوالت به بازار بيگانه را به عھدۀ آنھا گذاشتند« به خرج خودشان».
ارزشی خصوصی
يک توسعۀ سرمايۀ پولی ،که اينگونه ايجاد ميگردد که آنچه قبال ً اندوخت ِۀ
ِ
يا ذخيرۀ سکه ای بود ،بدليل گسترش سازمان بانک) مراجعه کنيد به نمونۀ
ايپسويچ} {Ipswichکه زيأل می آيد جاييکه سپردۀ اجاره دھندۀ زمين در مدت چند سال
درست قبل از  ١٨۵٧چھار برابر شد( ،ھميشه برای مدتی مشخص به سرمايۀ استقراضی
تبديل ميگردد ،بيانگر توسعۀ سرمايۀ مولد نيست – ھمانگونه که رشد سپرده ھا در بانکھای
سھامی لندن ،وقتيکه آنھا شروع به پرداخت بھره برای سپرده ھا ميکنند ،ھم اينچنين نيست .تا
پولی
جاييکه مقياس توليد ھمان باقی بماند ،اين توسعه فقط موجب ميگردد که سرمايۀ
ِ
استقراضی فراوانی نسبت به}سرمايۀ{ مولد موجود باشد .لذا نرخ بھرۀ پايين.
ھنگاميکه پروسۀ بازتوليد مجددا ً به وضعيت شکوفايی که پيش از مازاد تنش قرار دارد،
برسد ،اعتبار بازرگانی گسترش وسيعی کسب ميکند که اين مجددأ در واقع پايۀ« سالم » خود
را در جريان بازگشت روان و توليد گسترش يافته دارد .در اين وضعيت نرخ بھره ھنوز
پايين است ھرچند به باالترازحد مينيمم خود ميرسد .اين در واقع تنھا زمانی است که ميتوان
گفت که نرخ بھرۀ پايين و لذا فراوانی نسبی سرمايۀ استقراضی با گسترش واقعی سرمايۀ
صنعتی منطبق ميشود.
جريانھای بازگشت روان و منظم در پيوند با يک اعتبار بازرگانی رشد يافته ،عرضۀ سرمايۀ
استقراضی را ،علی رغم تقاضای افزايش يابنده ،تضمين ميکند و از افزايش پايۀ بھره
جلوگيری ميکند .از طرف ديگر تازه حاالست که شواليه ھا ،که بدون سرمايۀ ذخيره ای يا
اصوأل بدون ھيچ سرمايه ای کار ميکنند و لذا فقط با پول اعتباری عمليات انجام ميدھند،
بطور قابل توجھی سر در می آورند .عالوه بر اين حاال ھمچنين توسعۀ زياد سرمايۀ استوار
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از ھر نوعی و سرمايه گذاريھای جديد و وسيع و شامل پديدار ميشوند .بھره اکنون به ميزان
متوسط خود افزايش پيدا ميکند .حد اکثر خود را زمانی که بحران جديد آغاز ميشود پيدا ميکند
 ،اعتبار ناگھان متوقف ميشود  ،پرداختھا قطع ميشوند  ،پروسۀ باز توليد فلج ميشود و با
استثنائاتی که قبال ً ذکر شد ،يک کمبود تقريبا ً کامل سرمايۀ استقراضی و مازادی از سرمايۀ
صنعتی بيکار مانده پديدار ميگردد.
ِ
در کل حرکت سرمايۀ استقراضی آنگونه که در نرخ بھره بيان می يابد ،در جھت عکس
حرکت سرمايۀ صنعتی ميباشد .آن فازی که در آن نرخ بھرۀ پايين ،ھرچند که باالتر از
مينيمم ،با « بھبودی» و اعتماد ِ افزايش يابندۀ بعد از بحران منطبق ميگردد و بخصوص در
آن فازی که آن}نرخ بھره{ ميزان ميانگين خود را پيدا ميکند ،حد متوسط ،يعنی به يک
فاصله از مينيمم و ماکزيمم ،تنھا پريودھايی ھستند که درآنھا سرمايۀ استقراضی فراوان با
آغاز چرخۀ صنعتی ،نرخ بھرۀ
يک توسعۀ عظيم در سرمايۀ صنعتی ھمزمان ميشود .اما در
ِ
فراوانی سرمايۀ صنعتی با يک نرخ
پايين با يک انقباض منطبق است و در پايان چرخه ،يک
ِ
بھرۀ باال مترادف است.
نرخ بھرۀ پايين که ھمراه با «بھبودی» می آيد بيانگر آن است که اعتبار بازرگانی فقط به
درجات کمی محتاج اعتبار بانکی است چون ھنوز بخود متکی است.
اينچنين است در مورد اين چرخۀ صنعتی که وقتی برانگيزش اول داده شد می بايد ھمان
دوره پريودا ً خود را بازتوليد نمايد ٨.درھنگامۀ وضعيتھای کساد ،توليد به پائين تر از
 ]٨ھمانطور که من در جايی ديگر توضيح داده ام > نشر ديتس جلد  ٢٣ص  < ۴٠در اين مورد چرخشی
ادواری حا ِد پروسه با سيکل  ١٠سالۀ تا کنونی
بعد از آخرين بحران عمومی بزرگ رخ داده است .شکل
ِ
اش بنظر ميرسد که با نوسانی بيشتر مزمن ،طوالنی ،امتداد يافته بين يک بھبودی نسبتا ً کوتاه و ضعيف
در کاسبی و يک رکود نسبتا ً طوالنی و نامعلوم جايگزين شده است – واين در کشورھای صنعتی مختلف
در برھه ھای مختلفی پديدار ميگردد .اما ممکن است که اين فقط مربوط باشد به طوالنی شدن مدت سيکل.
در اوان معامالت تجاری جھانی ،١٨١۵-١٨۴٧ ،ميتوان تقريبا ً دوره ھای  ۵ساله ای را نشان داد ،از
ورشکستگی جھانی
 ١٨۴٧-١٨۶٧دوره ھا بوضوح ده ساله اند؛ آيا ما حاال در مرحلۀ آمادگی برای يک
ِ
جديد باشدت بی اندازه ھستيم؟ بسياری چيزھا داللت براين دارند .از زمان آخرين بحران عمومی در
 ١٨۶٧تغييرات بسزايی رخ داده است .وسايل حمل و نقل و ارتباطات بشکل عظيمی گسترش يافته اند –
اقيانوس پيماھا ،راه آھن ھا ،تلگراف الکتريکی ،کانال سوئز -اکنون ديگر بازار جھانی را به يک فاکت
حتمی مبدل کرده اند .يک سری کشورھای صنعتی رقيب در کنار انگليس که قبال ً صنعت را انحصار
کرده بود سر برآورده اند؛ مناطق بسيار وسيع و مختلفه ای برای سرمايه گذاری سرمايۀ مازاد اروپايی در
تمام بخش ھای دنيا گشوده شده اند بدين صورت که آن }سرمايۀ مازاد اروپايی{ خيلی بيشتر پخش ميشود
و بدين شکل که بر بورس بازی دست باالی}{over-speculationمحلی راحت تر غلبه ميشود .بدليل
تمام اينھا اکثر منشأ ھای قديمی بحران و داليل بحران سازی ،يا مغلوب شده اند يا بسيار ضعيف .ھمزمان
رقابت در بازار داخلی در مقابل کارتلھا و تراستھا عقب نشينی ميکند ،در حاليکه در بازارھای خارجی از
طريق گمرک حمايتی يی که ھمۀ کشورھای بزرگ صنعتی باستثنای انگليس بدور خود کشيده اند ،محدود
نھايی عمومی
لشکرکشی
ميگردد .اما اين گمرکھای حمايتی خود چيزی نيستند بجز تجھيز کردن برای
ِ
ِ
صنعتی که می بايست حاکميت بر بازار جھانی را مشخص کند.
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سطحی که در سيکل ھای قبلی بدست آمده بود و پايۀ تکنيکی آن اکنون ديگر گذاشته شده
است ،پايين می افتد .در دوران شکوفايی – پريود ميانی – }توليد{برھمين پايه به توسعۀ
خود ادامه ميدھد .در دورۀ مازاد توليد و کالھبرداری ،نيروھای توليدی را تا آخرين حد تحت
فشار قرار ميدھد يعنی بسيار فراتر از محدوده ھای سرمايه داری برای پروسۀ توليد .اينکه
در مرحلۀ بحران کمبود وسائل پرداخت وجود دارد کامال ً روشن است .قابليت تبديل براتھا
جايگزين دگرگونی خود کاالھا شده است و اين عمل دقيقا ً در چنين مرحله ای ،ھر چه
گذاری
اتاقھای بازرگانی بيشتر منحصرأ با اعتبار کار کنند ،بيشتر انجام ميشود .يک قانون
ِ
بانک اشتباه و جاھالنه مانند آنکه در  ١٨۴۴ / ۴۵آمد ميتواند اين بحران پولی را تشديد کند.
گداری بانکی نميتواند بر بحرا ن غلبه کند.
اما نوعی از قانون
ِ
پيوستگی پروسۀ بازتوليدش بر مبنای اعتبار بنا شده است،
دريک سيستم توليدی که تمام بھم
ِ
شکی نيست که وقتی اعتبار ناگھان متوقف شده و تنھا پرداخت نقد معتبر است ،يک بحران،
يک يورش شديد برای وسايل پرداخت ،اجتناب ناپذير خواھد بود .در نگاه اول بنظر ميرسد
که کل بحران فقط بحرانی اعتباری و پولی باشد .و در حقيقت موضوع فقط راجع به تسعيرـ
پذيری براتھا به پول است .اما اکثر اين براتھا نمايانگر خريد و فروشھای واقعی اند که
امتدادشان بسيار فراتر از احتياج جامعه آخراالمر بنيان کل بحران را تشکيل ميدھد .اما
ھمزمان حجم وسيعی از اين براتھا نمايانگر اعمال کالھبردارانه ای ھستند که اکنون عريان
گشته و فرو ميريزند؛ ضمنا ً بورس بازی ھا با سرمايۀ ديگران که ناموفق مانده؛ و نھايتا ً
سرمايه ھای کااليی ای که ارزششان کاھش يافته يا غير قابل فروش ميشوند ،يا جريانھای
مصنوعی توسعۀ شديد پروسۀ باز
واگشتی که ھرگز متحقق نخواھند شد .تمام اين سيستم
ِ
توليد ،طبيعتا ً نميتواند با اينکه يک بانک مثال ً بانک انگليس بيايد و به کمک اوراق خود به
تمام کالھبرداران سرمايه ای را که کم دارند بدھد و ھمۀ کاالھای کم ارزش شده را با ارزش
اسمی يشان بخرد ،عالج يابد .ضمنا ً ھمه چيز در اينجا باژگونه بنظر می آيد چون قيمت
واقعی و لحظات واقعی آن ھر گز در اين دنيای کاغذی ظاھر نميشود ،بلکه فقط طال ،پول
طال يا نقره ،براتھا ،اوراق بھادار .اين باژگونی مخصوصا ً خود را در مراکزی چون لندن
که تمام معامالت پولی کشور در آنجا متمرکز شده است نشان ميدھد؛ تمام پروسه نامفھوم
ميگردد ،اين خود را نقدا ً به درجات کمتری در مرکز توليدی نشان ميدھد.
ضمنا ً در رابطه با مازاد سرمايۀ صنعتی که درطی بحرانھا پيش می آيد نکات زير را بايد
متذکر شويم؛ سرمايۀ کااليی در خود ضمنا ً سرمايۀ پولی نيز می باشد يعنی يک ميزان
ارزشی معين ،بيان شده در قيمت کاالھا .بمثابه ارزش مصرف کميت مشخصی است از
مصرفی مشخص که در دوران بحران مازادی از آن موجود است .اما بمثابۀ سرمايۀ
اشياء
ِ
پولی در خود يعنی بعنوان سرمايۀ پولی بالقوه ،مدام در معرض گسترش و انقباض است.
ِ
بودن
پولی بالقوه
ويژگی سرمايۀ
درست قبل از و درطی دورۀ بحران ،سرمايۀ کااليی در
ِ
ِ
ِ
بدين سان ھر عنصری که جھت دفع تکرار بحرانھای قديمی بکار ميرود ،در بر گيرندۀ نطفه ای برای
بحرانھای ھر چه شديد تر آتی می باشد .ف .انگلس[
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خود ،تحت محدوديت است .آن برای صاحبش و برای اعتبار دھنده اش ) و ھمچنين بعنوان
تضمينی برای براتھا و وامھا( نمايندۀ مقدار کمتری سرمايۀ پولی است ــ نسبت به آن زمانی
که خريداری شده بود و زمانيکه نزولھا و مبادالت رھنی ،که بر مبنای آن بنا شده اند ،بانجام
رسيده بودند ــ .اگربحث بر سر اين باشد که سرمايۀ پولی يک کشور در دوران کساد تقليل
می يابد ،پس اين که گفته شود قيمت کاالھا کاھش يافته بھمان معناست .ضمنا ً اينچنين
سقوطھايی در قيمت ،فقط تورم ھای قبلی خودشان را يکسان ميکنند.
در آمد ھا نزد طبقات غير مولد و آنھايی که از عايدی ھای ثابت زندگی ميکنند عمدتا ً در
تحت تورم قيمتھا که با مازاد توليد و بورس بازی وافر مترادف است ،بی تغيير باقی می ـ
مانند .از اين جھت نسبتأ قدرت مصرفشان و لذا ھمچنين توانائيشان در جايگزينی آن بخشی
از کل بازتوليد که معموال ً در مصرفشان وارد ميگردد ــ حتی اگر تقاضا يشان اسما ً ھمان
باقی بماند ــ در واقعيت کاھش خواھد يافت.
در رابطه با واردات و صادرات بايد توجه شود که تمام کشورھا بترتيب در بحران در گير
ميشوند و آشکار ميگردد که ھمۀ آنھا بجز چند استثناء به ميزان بيش از حدی وارد و صادر
کرده اند ،بشکلی که آنھا ھمه دارای موازنۀ پرداختی نامساعد ميشوند؛ اما در واقع مسئله
بر سر موازنۀ پرداختی نيست .مثال ً انگليس از يک جريان خروج طال رنج می برد .آن بيش
از حد وارد کرده است .اما ھمزمان ھمۀ کشورھای ديگر لبريز از کاالھای انگليسی اند .پس
آنھا نيز بيش از حد وارد کرده اند و يا مجبور به واردات بيش از حد شده اند ).بھرجھت
تفاوت است بين کشوری که بر مبنای اعتبارات صادر ميکند و کشورھايی که بر مبنای
اعتبارات يا صادر نميکنند و يا خيلی کم ميکنند .اين آخريھا در عوض بر مبنای اعتبارات
وارد ميکنند؛ و شرط الزم برای اينکه مورد چنين نباشد اين است که کاالھا به طريق امانتی
به آنجا فرستاده شده باشند( .بحران ممکن است اول در انگليس بروز کند يعنی در کشوری که
بيشترين اعتبار را ميدھد و کمترين را دريافت ميکند ،زيرا موازنۀ پرداختی  ،يعنی موازنه
در مورد پرداختھای سر رسيده ای که فورا ً بايد تسويه شوند ،نا مساعد است ،ھر چند
مبادالتی عمومی مساعد است .اين آخری بخشا ً از طريق اعتباری که داده است}
موازنۀ
ِ
توسط انگليس{ و بخشا ً از طريق آن حجم عظيمی از سرمايۀ استقراضی که به خارج داده
شده توضيح داده ميشود ،بدين طريق که حجمی از کاالھای برگشتی ،در کنار واگشتھای
حقيقی معامالتی ،به سمت آن}انگليس{ سرازير ميشوند ) .بحران در ضمن بعضی از مواقع
ِ
نخست درآمريکا بروز ميکند يعنی کشوری که بيشترين اعتبار بازرگانی و سرمايه ای را از
انگليس دريافت ميکند( .ورشکستگی در انگليس که با جريان خروج طال آغاز گرديد و ھمراه
بود ،باالنس پرداختی انگليس را موازنه ميکند ،بخشا ً بدليل ورشکستگی واردکنندگانش)
بتفضيل ذيل( و بخشا ً از اين طريق که قسمی از سرمايۀ کااليی اش با قيمت پايين به خارج
سرازير ميگردد و بخشا ً توسط فروش اوراق بھا دار بيگانه ،خريد انگليسی اش و غيره .حاال
نوبت به کشوری ديگر ميرسد .باالنس پرداختی موقتا ً برای اين کشور مساعد بود؛ اما حاال
آن موعد زمانی ای که معموأل بين موازنۀ پرداخت و موازنۀ بازرگانی بر قرار است ديگر
لغو شده يا دست کم توسط بحران کوتاه شده است؛ ھمۀ پرداختھا می بايست يکدفعه انجام
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گيرند .ھمان قضيه دوباره در اينجا تکرار ميشود .اکنون انگليس دارای جريان ورود طال
ميشود و کشور ديگر دارای جريان خروج طال .ھرچه که در يک کشور بعنوان مازاد
واردات جلوه ميکند در کشور ديگر بعنوان مازاد صادرات نمايان ميگردد و بالعکس .در
ضمن مازاد واردات و صادرات در تمام کشور ھا اتفاق افتاده است)در اينجا ما نه راجع به
بدی محصول وغيره ،بلکه راجع به بحرانھای عمومی صحبت ميکنيم(؛ يعنی مازاد توليد که
عمومی قيمتھا که ھمراه با آن است.
توسط اعتبارات به پيش برده ميشود و تورم
ِ
در  ١٨۵٧بحران در اياالت متحده بروز کرد .يک جريان خروج طال از انگليس به آمريکا
متعاقب آن بود .اما ھمينکه حباب در آمريکا ترکيد ،با بحران در انگليس و جريان خروج طال
از آمريکا به انگليس ھمراه بود .به ھمين ترتيب در رابطۀ انگليس با قاره}کشورھای بری در
حران عمومی برای ھر ملتی
قارۀ اروپا مورد نظر است{ .موازنۀ پرداختی در دوره ھای ب
ِ
نامساعد است ،در ھر حال برای ملتھای از نظر بازرگانی توسعه يافته نامساعد است .البته
ھميشه برای يکی متعاقب ديگری ھمانند آتش تيربار ھنگاميکه نوبت پرداخت برای يکی
فراميرسد؛ وھنگاميکه بحران فراميرسد ،مثال ً در انگليس ،رديف اين موعدھای زمانی را
در يک دورۀ کوتاه بھم می فشرد .در نتيجه آشکار ميشود که تمام اين ملل ھمزمان ھم مازاد
صادرات ) يعنی مازاد توليد( و ھم مازاد واردات ) يعنی تجارت بيش از حد ( داشته اند ،و
قيمتھا در ھمۀ آنھا متورم شده و اعتبارات بشدت تحت تنش قرار گرفته اند .و نزد ھمۀ آنھا
ھمان از ھم فروپاشی بدنبال می آيد .پديدۀ جريان خروج طال بنوبت گريبانگير ھمه ميشود و
با عموميت خود نشان ميدھد که  -١جريان خروج طال تنھا يک پديده در بحران و نه دليل آن
است  -٢بترتيبی که نزد ملل مختلف ظاھر ميگردد فقط بيان کنندۀ اين است که چه موقع نوبت
آنھاست که با فلک تسويه حساب کنند}کنايه از اينکه روز قيامتشان فرارسيده است{ ،چه
موقع موعد بحران آغاز و عناصر پنھان آن نزد آنھا بروز کرده است.
اقتصادی بعد از  ١٨٣٠که
اين خصيصۀ نويسندگان اقتصادی انگليسی است ــ و ادبيات
ِ
ارزش ياد آوری دارند کال ًعبارتند از ادبيات راجع به پول رايج ،اعتبارو بحرانھا ــ که علی
رغم تغيير جھت نرخ ارز ،صدور فلزات قيمتی در دورۀ بحران را فقط از زاويۀ انگليس
ملی مختص مد نظر دارند و قصدأ چشم خودرا بروی اين فاکت می بندند که
بمثابۀ پديده ای ِ
وقتی بانک آنھا در دورۀ بحران نرخ بھره را باال ميبرد تمام ديگر بانکھای اروپايی نيز اين
چنين ميکنند و وقتی که امروز نزد آنھا ،بدليل جريان خروج طال ،داد و فغان است ،لذا فردا
آمريکا و پس فردا نزد آلمان و فرانسه بھمين گونه خواھد بود.
در  « ١٨۴٧تعھداتی که انگليس بطور متداول داشت » ) بيشتر برای غالت( « ميبايست انجام شوند.
متأسفانه در مقياس وسيعی توسط ورشکستگی ھا انجام گرفت ) ».انگليس ثروتمند از طريق
ورشکستگی ھا برای خود}در تعھداتش{ نسبت به قاره و آمريکا ايجاد فضا کرد( «.اما تا
جاييکه آنھا نميتوانستنداز طريق ورشکستگی انجام گيرند ،توسط خروج فلزات قيمتی بانجام ميرسيدند) » .
گزارش کميتۀ عمليات بانک (١٨۵٧
بديگر کالم ،تا آنجاييکه بحران در انگليس نيز بدليل وضع قوانين بانکی تشديد ميگردد ،اين
وضع قانون وسيله ای است که در مواقع قحطی با آن بر سر ملل صادرکنندۀ غله کاله
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گذاشته ميشود ،اول برای غالتشان و بعدا ً برای پول آن غالت .در اين زمانھا ممنوعيت
خروج غله برای کشور ھايی که خود کم و بيش از خشکسالی دررنجند ،ابزاری بسيار منطقی
است برای عقيم گذاردن اين نقشۀ بانک انگليس که ميخواھد « از طريق ورشکستگی ھا » در
مورد واردات غله« به تعھدات خودش عمل کند» .در ھر حال خيلی بھتر است که توليد کنندگان
غله و بورس بازان بخشی از سودشان را بنفع کشورشان از دست بدھند تا آنکه سرمايه شان
را بنفع انگليس از دست بدھند.
متابع آنچه گفته شد ،سرمايۀ کااليی در بحران و کال ً در تمام رکودھای معامالتی ،ويژگی
خود بعنوان نمايندۀ باقوۀ سرمايۀ پولی بودن را ،در مقياس وسيعی از دست ميدھد .ھمين
راجع به سرمايۀ مجازی ،اوراق بھره آور ،تا زمانيکه اينھا خود در بورس سھام بمثابۀ
سرمايۀ پولی در گردشند ،نيز صدق ميکند .قيمتشان با اين بھرۀ فزاينده کاھش می يابد .بدليل
کمبود عمومی اعتبار ،که صاحبانشان را وادار ميکند که آنھا را در حجمھای عظيم به بازار
برای تھيۀ پول بفرستند ،نيز قيمتشان بيشتر کاھش می يابد .دست آخر در ارتباط با سھام نيز
کاھش می يابد ،بخشا ً بدليل تقليل درآمدھايی که اينھا حواله ھايی بر آنانند ،بخشا ً بدليل شکل
پولی مجازی در
کالھبردارانۀ شرکتھايی که اينھا اغلب نمايندگی شان ميکنند .اين سرمايۀ
ِ
امکان صاحبش در گرفتن وام بر
طی بحران بسيار کاھش مييابد وھمين نيز متعاقبا ً برای
ِ
پولی اين اوراق بھاداردر ليست بورس سھام
حسب آن در بازار نيز صادق است .کاھش بيان
ِ
ھيچ ربطی با سرمايۀ واقعی ای که اينھا نمايندگی ميکنند ندارد ،بلکه بر عکس بسيار زياد به
قدرت پرداختی صاحبانشان مربوط است.
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