
 بسم الله الرحمن الرحیم

 دانشگاه تهران یعلوم اجتماعو نظام بازار،  سمیتالیمصائب کاپ

 :مجری

در ابتداي بحث مقدمه اي از ماهيت نظام كاپتاليسم ارائه مي شود و سپس در خدمت اساتيد محترم خواهيم بود 

. 

بپردازیم یک سري نکات اساسي اگر بخواهيم از نگرش اقتصادي در خصوص نظام سرمایه داري به مسئله 

 ومهم قابل ذكرند .

 052 قدمت با تئوري این.  است بازار تئوري ، است مطرح داري سرمایه مهمترین نظریه اي كه در نظام  -1

 انيزممک.  جاست بر پا همچنان اقتصادي اندیشه در تحولات و تغيير وجود با كنون تا اسميت آدام زمان از سال

ر معتقدند كه تنظيمات اموراقتصادي بازا هاي تئوریسين كه اي گونه به است تئوري این محور مهمترین بازار

عموماً بر اساس این مکانيزم اتفاق مي افتد . در مکانيزم بازار معيار ارزش هاي اقتصادي نيستند . در اندیشه 

ه گيري است وتمامي شاخص بازار فرض بر این است كه همه چيز واقعي ، علمي ، ملموس ، كمي و قابل انداز

 هاي مطرح در این تئوري بایستي داراي قابليت اندازه گيري باشند .

 بدعم گفت توان مي و ميشود ناميده نيز ریاضي اقتصاد اخير قرون در كه ، آن  علم اقتصاد اعم از نوع مدرن -0

 . است تجربه بر استوار بوده هم بيستم قرن در كاپيتاليسم اندیشه

نظرات تئورسين هاي سرمایه داري اصول این نظام تکویني ، طبيعي ، قانون پذیر و مکانيکي اند ومدل  بنا به -3

 هاي بر آمده از چنين سيستمي از كار آمدي و كارایي كافي بر خوردار است .

به  انظریه پردازان بازار معتقدند كه این تئوري جهان شمول و ابدي است و قوانين آن تخلف ناپذیرند . بن -4

این دلایل است كه بحث عرضه و تقاضا از مرحله فرضيه گذشته وبه قانون تبدیل شده است و واژه قانون 

 عرضه و تقاضا زیادشنيده مي شود .

 . نامحدود و مطلق مالکيت كلاسيک نو سطوح در و سود سازي حداكثر ، سازي شخصي، رقابت ، آزادي – 5

 . دهند مي تشکيل را تئوري این كليدي مفاهيم ، قبيل این از مفاهيمي و كارایي



درمباحث روش شناسي تئوریسين ها معتقدند كه تئوري بازار از جامعيت بر خوردار است . عينيت گرا و  -6

 عقل گراست و در عين حال با محوریت فقر گرایي سامان مي گيرد .

ت نفع شخصي خود مشغول رقابت آزادانه در نظام كاپيتاليسم جامعه ، مجموعه اي از افراد است كه در جه -7

براي حداكثر ساختن ثروت و عزت و غيره اند . از نقطه نظر نظریه پردازان سرمایه داري رفتار انساني و انتخاب 

 هاي انساني بر اساس منافع شخصي سامان مي گيرند .

ولت درشئونات اجتماعي از در اندیشه سرمایه داري ، دولت در اقتصاد جایگاهي ندارد و صرفاً جایگاه د -8

قبيل امنيت ، بهداشت و مسائلي از این قبيل خلاصه مي شود آنها معتقدندكه هر گونه دخالت دولت سبب عدم 

 كاهش بهينگي و تعادل اقتصادي خواهد شد .كارایي ،

ار ، د از قبيل كدراندیشه سرمایه داري ، سرمایه عامل حاكم بر توليد است . در واقع سرمایه سایر عوامل تولي -9

تکنولوژي حتي زمين را دراستخدام مي گيرد . از ارزش افزوده و یا به تعبير ماركسيستي ارزش اضافي كه 

 حاصل مي شود . كه عمدتاً حاصل تركيب در توليد ات در قبض سرمایه است .

كالایي كه در بازار هست از نقطه نظر سرمایه داري براي همه چيز مي شود بازار خلق كرد ، هرشي و هر  -12

 مي توان برایش قيمت گذاري كرد .

از آنجا كه لازمه حركت نظام سرمایه داري به سمت عدا لت و رقابت كامل تساوي هزینه تمام شده با  -11

قيمت خواهد بود . در تئوري اقتصادي ارزشها و ایده آلهاي ارزشي جایگاهي ندارند . قضاوت هاي ارزشي كه 

معتقدند ، بایستي تئوریسين اقتصادي از آن پرهيز كند . صرفاً جنبه هاي توصيفي و توضيحي از بعضاً به آن 

 عينيت اقتصاد راباید مد نظر بگيرد .

 ازدیدگاه سرمایه داري ركود و رونق دو اصل انکار ناپذیرند . -10

ت از جامعه یا نظامي است با توجه به نکات مطرح شده از ماهيت نظام سرمایه داري ، نظام سرمایه داري عبار

كه با مجموعه اي از افراد كه باآزادي و رقابت كامل و نيز با مالکيت مطلق و نامحدود براي تخصيص بهينه 

 منابع محدود جهت تامين خواسته هاي نامحدود حركت مي كند .



ي به عدالت نزدیک مبا ارائه چنين تصویري ازاین جامعه سوالي مطرح مي شود مبني بر اینکه آیا چنان نظامي 

شود یا به انحصار ؟ آیا به رقابت كامل نزدیک است ؟ مصادیق آن كدام اند ؟ با توجه به شرایط حال حاضر در 

سال عملکرد ، تئوري  052ميليون فقير خيلي حاد است . بعد از حدود  822دنيا نتيجه این تئوري جهان شمول 

راد ، با تجربيات عيني ، مشاهدات ، شيوه هاي آماري و كمي بازار ادعا مي كند كه در هر زماني از سوي اف

قابليت ارزیابي و تست شدن را دارد . درمورد بحران اخير ، پيش بيني مي شود كه بيکاري محصول این بحران 

خواهد بود . با توجه به سوالي كه مطرح شد و پيامدهایي كه به عنوان سوال پيش روي خود تئورسين هاي نظام 

ي است دكتر غني نژاد چه پيش بيني خواهند داشت آیا اشکالات به اصل نظام سرمایه داري بر مي گردد اقتصاد

 یا تناقضات درون سيستمي است یا درعملکرد مدیران اقتصادي در نظام سرمایه داري ؟

ه اینکه اشاره ب : كژ تاب تر از این توضيح پيرامون نظام بازار نمي توان داد . دكتر غني نژاد با دکتر غنی نژاد

درباره نظام بازار چند كتاب نوشته اند و مستند حرف مي زنند بحث را این گونه شروع كردند : نظام بازار ، 

نظام مبتني بر مبادله داوطلبانه است . اصل اول در نظام بازار آزادي در تصميم گيري است . در نظام بازار فرد 

س حقيقت و ارزش است . در این نظام برده داري وجود ندارد . آزادانه انتخاب مي كند و انتخابش بر اسا

هركس براي خودش تصميم مي گيرد و این بزرگترین فضيلت نظام بازار است . نظام بازار ، نظام مبادله 

سال اخير به نظام غالب  022داوطلبانه از آغاز شکل گيري همه جوامع وجود داشته ، به عمر بشریت ، تنها در 

بع تبدیل شده و در یک پيچيدگي علمي ، شناخت آن هم دچار پيچيدگي شده است . خيلي تخصيص منا

پيچيده تر از توضيحات در یک ربع ساعت ) با توجه به اینکه مقدمات نظام بازار در یک ترم دانشگاهي آن هم 

 در سطح دانشجویان بالا گفته مي شود (

نسانها مبتني برمبادله داوطلبانه شکل مي گيرد . نظام بازار یک نظام بازار ، نظامي است كه بر اساس تعامل ميان ا

 این به بازار نظم. كرد علمي تصور باید را بازار  نظام اعتباري و انتزاعي است قابل مشاهده عيني نيست . نظام

 يم شکل نظمي یک كنيد مي رعایت را ، ست انسانها برآزادي مبتني كه قواعدي وقتي شما كه است صورت

د شود . اگر قواعد كلي رعایت نشو رعایت كلي قواعد وقتي گيرد مي شکل دربازي كه نظمي شبيه درست گيرد

، نظم شکل نمي گيرد . نظام بازار به قدمت انسان بوده است ولي به صورت نظم غالب در نيامده بود و دليل آن 

بخشي از قواعد مبتني بر آزادي كرامت  هم عبارت بود از اینکه بشر به تدریج فهميد كه رعایت قواعدي كلي و

انسان یک نظم پيچيده اي را به وجود مي آورد كه عملکرد سازماني آن ویژگي را ندارد . ویژگي مهم دیگر نظام 

بازار ، این است كه دردرجه اول یک نظا م اطلاع رساني است . یعني از آغاز دانشمندان علم اقتصاد به این 

ع رساني كار آمد با تأثير گذاري برتصميم گيري هاي انساني مبني بر اینکه چه چيز را بر مسئله پي بردند كه اطلا



تعاملات و مبادله داوطلبانه افراد نظم پيچيده اي را به وجود مي آورد چه چيز ترجيح دهند ، آزاد گذاشتن آنها،

يرنده در نظام بازار تصميم گ .اساس نظام بازار این است.معناي اصطلاح كاپيتاليسم براي من مشخص نيست ولي

بر خلاف آن چه كه گفتند سرمایه نيست،سرمایه چيست كه تصميم بگيرد؟در نظام بازار ، انسان است كه تصميم 

مي گيرد .این بحران هم ناشي از نظام بازار نيست.نظام بازار یک سيستم متمركز و مرجع تصميم گيري نيست 

ول هيچ چيزي نيست.نظام بازار یک نظم اعتباري است و در آن هر كه بگویيم مسئول چيست.نظام بازار مسئ

 فردي مسئول تصميم گيري خودش است نظام بازار به عنوان تصميم گير وجود ندارد .

عده اي تصورشان از نظام بازار كاپيتاليسم است كه اصطلاحش را هم چپ ها و ماركسسيست ها درست كرده 

به آزادي انسان اعتقاد ندارند و مي گویند یک عده باید براي بقيه تصميم  اند براي تحقير آزادي انسان.اینها

بگيرند هر كس نمي تواند براي خودش تصميم بگيرد . یک عده نمي فهمند ، یک عده بييشتر مي فهمند .آن 

 بازار نظام اوتتف.  است بازار نظام مقابل عده اي كه بيش تر مي فهمند باید براي بقيه تصميم بگيرند. این نقطه 

 مایهسر  مي كه ادعا مي شود این است كه یک عدهكاپيتاليس. جاست همين در شود مي ادعا كه كاپتاليسمي و

 خود باپولهاي جامعه درباره و كنند مي هدایت فرمان اتاق رااز جامعه و اند نشسته فرمان اتاق یک در دار

 یهسرما معني این به بازار نظام.  ندارد وجود بازار نظام از این از تر مخدوش تصویري هيچ.گيرند مي تصميم

 . نيست  داري

 در ها  نکته بعداینکه نظام بازار و نظام سياسي با هم متفاوتند . این دو را نباید با هم خلط كرد . آخرین گزارش

 اقتصادي نظام كنون تا 0222 سال از ، بوش آمدن كار روي با.  است آن از حاكي آمریکا اقتصاد نظام باره

آمریکا دوم  0222دي آزادي اقتصادي دردنيا در سال بن رتبه در.  است شده دورتر آزاد بازار از و تر بسته آمریکا

 انيكس و ها  ثروت اندوزيبود وامروز هشتم است و رتبه آمریکا پایين تر آمده است . اینکه سلطه طلبي ها ،

 ياليستسوس و ها ،چپ بازار نظام مخالفين كه هایي ترفند از یکي شوند مي گرفته بازار نظام سمبل بوش مثل

 ت مي كنند. . آقاي بوش و امثالهم علي رغم حرف هایي كه مي زنند اعتقادي به نظام بازار ندارند .تقوی دائما ها

(  ؟ نکته سوم : اینکه مسئوليت فقيران دنيا با نظام سرمایه داري است ) البته سرمایه داري من نمي دانم یعني چه

 6سال از زیر یک ميليارد به  022اگر منظور نظام بازار باشد این نکته را باید گفت كه جمعيت دنيا در این 

ميليارد نفري كه در رفاه نسبي زندگي مي كنند نادیده گرفته مي  5ميليارد نفر و بيش از آن رسيده است .

درصد جمعيت دنيا در فقر مطلق زندگي مي  95سال قبل  022شود.باید در بحث اعداد نسبت ها رعایت شود . 

سال است . در كشورهاي  52سال بود الان ميانگين عمر انسانها بالاي  05كردند در گذشته ميانگين عمر انسانها 



پيشرفته خيلي بيشتر است، هر كشوري كه از نظام بازار خارج شده وضعيت فقر در آن افزایش یافته است . 

ميليون از فقيران آن كم شده.این دستاورد بزرگي است  622به نظام بازار روي آورد  چين كمونيست از زماني كه

. فقرا در جوامعي هستند كه بيشترین فاصله را با نظام بازار دارند و ما هم با آنها رابطه داریم . اینکه مي گویند 

. اخلاق یعني آزادي . انساني كه  اخلاق در نظام بازار جایي ندارد باید گفت نظام بازارروي اخلاق بنا شده است

در زندان باشد ، اختيار خلاف را نداشته باشد و هيچ گناهي مرتکب نشود چه ارزش اخلاقي دارد ؟ در نظام آزاد 

است كه اخلاق معنا مي یابد . معادله داوطلبانه كه اساس نظام بازار است بزرگترین اصل اخلاقي است . برابري 

ساني نباید حق دیگري را تهدید كند بزرگترین اصل عدالت و اخلاق است . دفاع اخلاقي انسانها . اینکه هيچ ان

در نظام بازار در درجه اول ودفاع از كارایي آن در درجه دوم قرار مي گيرد . تفاسيري در جامعه ما وجود دارد ) 

ازار این زمينه كه نظام بمباحثي كه شما در این جلسه شنيدید هم از این دست تفاسيرند( و سایر تفسيرات در

فاقد اخلاق است . در دو گروه افراد جاي مي گيرند یا كساني اند كه به آزادي انساني معترض اند ویا 

 سياستمداراني كه نظام بازار را در برابر قدرت خودشان مي دانند لذا مي خواهند محدودش كنند .

 كه يحال در است متمركز غير گيري تصميم نظام ، بازار نظام چون. بازارند نظام مخالف دنيا سياستمداران همه 

تصميم گيري متمركز فرماندهي است . سياستمداران نظام بردگي را مي خواهند در حالي كه  نظام سياسي نظام

 نظام بازار نظام آزادي است .

ه عنوان اوطلبانه ب: مباحثي پيرامون مفهوم آزادي ومبادله د پاسخ های دکتر زريباف به مباحث دکتر غنی نژاد

ا مبني بر اینکه حرفهاي شما مستند است من به این اصل شم بيانات عليرغم. شد مطرح ارزش براي نظام بازار 

 دقيقاً آنها . است اقتصادي فيلسوفان نگاه مخالف دقيقا بحث این.  بود بازار نظام بودن اعتباري بحث  نرسيدم

 دارند أكيدت مسئله این به مشخص طور به ها تئوریسين تمامي و است عيني و ملموس بازار تئوري كه معتقدند

آنها آقاي مکلاف است كه این مسئله را خروج از اندیشه سرمایه داري و نظام بازار مي داند اگر در قالب  آخرین

ارزش ها واخلاقيات باشد . با توجه به مباحثي كه شما پيرامون اخلاق در بازار مطرح كردید ما امروز به نتيجه 

 ، عدالت و برابري است!!جالبي مي رسيم مبني بر اینکه اساس نظام كاپيتاليسم ، اخلاق 

  

 پاسخ های دکتر غنی نژاد :



افرادي كه شما اسم بردید نماینده اقتصاد آزاد نيستند . فيلسوف اقتصاد آزاد كه مي گویيد مي شود جان لاک 

آدام اسميت و ..... این مباحثي كه من گفتم در كتابهاهست . شما در كتابها نظرات این افراد را مي توانيد ،

ترم  1عرض كردم كه توضيحش طولاني است و  دركتابها بخوانيد . بحث اعتباري بودن كه شما مطرح كردید را

طول مي كشد تا براي دانشجویان مي گویم . یک بحث متدولوژي پيچيده دارد فریدمن در كتاب خود اشاره مي 

كتر پس از صحبت هاي دكتر غني نژاد د« اصلا فرضهاي اقتصادي لازم نيست مبتني برواقعيات باشند »كند كه 

 . است عيني تجربه ، تئوریها ارزشيابي يارمع كه كردند اشاره زریباف 

 دكتر درخشان :

 با توجه به مباحثي كه مطرح شد من گوشزدنمودن چند نکته را راجع به چند واژه ضروري مي دانم .

اساسا چيزي به نام نظام بازار وجود ندارد كه حالا ما بگویيم نظام بازار عادلانه و یا كارا . این یک مفهوم 

. بازار مفهومي است كه در آن تعدادي خریدار و فروشنده دورهم جمع مي شوند به لحاظ  غيرمنسجم است

فيزیکي یا الکترونيکي و غيره به خرید و فروش و دادوستد مي پردازند و قيمتي هم تعيين مي كنند. نظام بازار 

در آینده هم خواهد  قابل تعریف نيست . از زمان فراعنه و قبل ازآن هم بازار بوده است .الان هم هست و

بود.این نظام بازار است.كارایي دارد؟نه.ندارد؟نه.معلوم نيست.همه چيز به این برمي گردد كه ویژگي هاي آن 

چيست.مثل این كه ما بگویيم نظام انسان.انساني از اول تاریخ بوده و تا آخر هم خواهد بود. آنچه مهم است ، 

ع است،دانشمند است... در هر نظام اقتصادي یک بازار وجود این است كه جنایتکار است،مهربان است،شجا

دارد.چيزي به نام نظام بازار نداریم.مگر این كه بگویيم نظام بازار آزاد،آن گاه معنا پيدا مي كند.بحث ها از 

آنجاست كه مفهوم آزادي در این بازار چيست؟آیا این آزادي مطلق است و یا تحت نظر جامعه و مردم حاضر 

 بازار است ؟ در آن

آیا این بازار مدیریت شده است یا رها شده ؟ نظام توليد در این بازار چگونه است آیا توسط ماشين صورت مي 

گيرد یعني بعد از انقلاب صنعتي؟یا نظام توليد یک بازار روستایي است كه افراد توليدات دستي و محصولات 

گذاران خارجي در آن امکان فعاليت دارند ؟ آیا سرمایه بر  خود را عرضه مي كنند ؟ آیا بازاري است كه سر مایه

این بازار غلبه دارد ؟ آیا بازاري است كه سرمایه گذاران بر قيمت ها حاكميت دارند ؟ آیا سرمایه داران بر 

دستمزدها حاكميت دارند ؟ دولت دست نشانده سرمایه دار است یا كارگزاران قدرت وضع قوانين دارند ؟ اگر 

ي شد همه براي نجات سرمایه داران بسيج مي شود ؟ مثل شرایط الان كه اصل كار نجات سرمایه است . بحران

نجات كار نيست نجات خانوارها نيست ، نجات بيکاران نيست . اگر ما بگویيم اینها مصداقي از نظام بازار 



مي كني یعني این كه بازار نيست درست نيست چرا كه اینها بازار دارند . همين كه مي روي مغازه و خرید 

وجود دارد.مهم كيفيت بازار است . در مقوله كيفيت بازار است كه نظام سرمایه داري ، نظام سوسياليستي معنا 

پيدا مي كنند . نظام اقتصاد اسلامي الهي و غير الهي در همين حيطه مطرح مي شوند اما با نگاه ساده انگارانه كه 

 . پس به آن نمي پردازیم اشتباه است. باید نگاه عميق داشت . بگویيم این نظام بازار نيست

در مورد بحث بحران نظام سرمایه داري ابتدا باید گفت كه علت استفاده از كلمه سرمایه داري براي نظام به 

معني نظامي است كه حاكميت در آن با سرمایه داري است . نه به این معني كه صرفا سرمایه داران ازاین 

استفاده مي كنند بلکه سوسياليسم ها هم استفاده مي كنند . در تمام تئوري هاي اقتصادي ... اصل  اصطلاح

سرمایه است نه انسان . انسان هم در آن به صورت سرمایه انساني مطرح است . پس انسان هم سرمایه است 

رانقدر انساني مي شوند . مثل آچار، پيچ و مهره . بعضي ها عمله اند و بعضي تخصصي دارند و سرمایه هاي گ

انسان درست مثل یک ابزار توليد مي شود . استفاده مي شود و بعد مستهلک مي شود و بعد از اینکه مستهلک 

شد جاي خاصي براي آن تعيين مي كنند. به جایي مي برند كه مزاحم دیگران نباشد . اینکه لفظ سرمایه داري را 

كه قصد توهين به نظامي را دارند بلکه هدف بيان ویژگي هاي این  كساني به كارمي برند به این معني نيست

نظام است . ویژگي این نظام حاكميت سرمایه ومبنا بودن سرمایه در تمام تنظيمات است . تا جایي كه وقتي 

 بحراني به وجود آید نجات سرمایه مهم است چرا كه سرمایه عامل رشد است .

رت وقوع بحران نظام با تکيه بر چه چيزي مي تواند رشد كند ؟ درست چرا كه در صورت نبود سرمایه ودرصو

شبيه انساني كه دچار سانحه اي شده باشد دكترها اول به سراغ قلب و سر مي روند . اگر قلب سالم بود بعد 

ه یبقيه اعضا اولویت مي یابند . نظام سرمایه داري مي گوید اگر بحراني به وجود آمد توسعه سرمایه ها، سرما

داران و نهادهاي سرمایه داري را حفظ كن . قلب نظام سرمایه داري، سرمایه ، سرمایه داران و نهادهاي سرمایه 

داري است . در آمریکا وقتي یکي از چهار نهاد بزرگ آمریکا اعلام ورشکستگي كرد اقتصاد آمریکا وحشت كرد 

 ز اینها باید این نهاد رانجات مي دادند .و سریع در صدد رسيدگي بر آمد . و خيلي ها ميگویند زودتر ا

 هب انقلاب از بعد اینها.  نداشتند وجود نهادها به ابسته و توليدات و كارخانه ، مالي نهادهاي فراعنه زمان در 

د آمدند . آنها هم بازار داشتند حالا هم بازارهست اما ویژگي هایشان متفاوت است . خيلي ها مي گویند وجو

اقتصاد است . همانگونه كه در صدر اسلام تجارت مي كردند حالا هم تجارت مي كنند در حالي اقتصاد همان 

 كه تجارت صدر اسلام غير از تجارت الان است و این هر دو غير از تجارت زمان فراعنه است .



امي ظاینجا ممکن است سوالي مطرح شود مبني بر اینکه آیا نظامي هست كه بقایش به سرمایه نباشد؟ آیا ن

هست كه اگر بحراني شد به حفظ عنصري به غير از سرمایه و نهادهاي سرمایه داري بپردازد ؟ در جواب باید 

گفت : خير چون الان همه نظام ها سرمایه داري شده اند. در این شکي نيست .اما به این معني نيست كه پس 

 لان توسعه یافته است .نظام سرمایه داري وجود ندارد نه این نظام سرمایه داري است و ا

اما این سوال كه آیا این نظام بحران زاست یا نه این سوال در ست است . این سوال كه جز این نظام نمي تواند 

نظامي باشد پاسخ این است كه قطعاً مي تواند باشد . ماركسيسم ، سوسياليسم دقيقاً نظام هایي بودند غير سرمایه 

 مباحث سوال این پاسخ ؟ خوردند شکست ها نظام این چرا پس كه شود سوال دراینجا است ممکن.   داري

شد ؟ این  برو رو بحران با داري سرمایه نظام چرا اینکه اما.  نيست اینجا مجالش كه طلبد مي را خود خاص

نظام بزرگ و قوي در جریان باز پرداخت اقساط وام هاي مسکن به اینجا كشيده شد. علت این بحران این است 

كه مردم نتوانستند قسط هاي خانه هایشان را بدهند اما اینکه چه طور ممکن است چنين نظامي با این مسئله 

كه این نظام ها وقتي به قدرت مي رسند مثل بحراني شود جاي تعجب است. دليل آن چيست ؟ دليل این است 

حباب مي تر كند . از ویژگي هاي نظام است كه مي رود بالا ، مي تركد . حال ممکن است گفته شود پس چه 

طور پا بر جاست براي پاسخ باید گفت به ارتش وقدرت نظامي پشت این نظام باید نگاه كرد . به استثماري كه 

د نگاه كرد . سست بودن این نظام به گونه اي است كه ثمره اش تا انگلستان ، جهان سوم را كرده است بای

فرانسه ، ژاپن و چين را هم گرفت .درست مثل یک خانه كاغذي كه یک باره همه اش با هم مي ریزد . بانک 

. نظام  ميليون بيکار خواهد بود 022صندوق بين المللي پيش بيني مي كند تا دو سال آینده ثمرات این بحران 

سرمایه داري نه با یک حمله اتمي و نه با حمله ارتش این گونه بحران زده شد . بلکه با یک بحران داخلي 

 كوچک مثل وامهاي مسکن به این وضعيت دچار شد .

 دکتر مالجو :

افراد بر منابع در جوامع كمياب و محدودند و هركدام از افراد و گروههاي مختلف نيازهاي نا محدود دارند این 

سر تصاحب منابع محدود ممکن است با هم وارد منازعه شوند این منازعه مي تواند بسيار خشونت آميزو با 

تلفات گسترده باشد . اگر بخواهيم از حجم نيازهاي نا محدود تصوري حاصل كنيم . نگاهي به خيالات روزانه 

 مان كه در دفتر چه یاداداشت خود مي نویسيم كمک مي كند .

ام بازار در حقيقت یک مکانيسم . یک راه حل براي این مسئله است كه افراد براي تصاحب منابع محدود به نظ

جان هم نيفتند . نظام بازار با یک قاعده مهم عميقا سياسي مبني بر این اعتقاد كه نهاد بازار عميقاً پروژه اي 



 "آن عوض این " قاعده این.   ( جلو مي رود سياسي است ) بعداً معناي مورد نظرم را از سياسي بيان مي كنم

 محدود را فرد هر مطالبات اخذ دیگر عبارت به.  بدهي را آن باید عوضش در خواهي مي را این یعني.  دارد نام

 ربازا نظام قواعد مجموعه.   بازار مکان در ارزش با ي چيز ارائه قبال در آمده دست به كه پولي كل به كند مي

منازعه ها و هجوم ها بر سر تصاحب منابع كمياب كاسته و در واقع امکان جنگ همه  ، ها خشونت حجم از

تبدیل مي كند . این فرآیند صلح آميز به شدت پيوند خورده با توزیع « صلح آميز» عليه همه را به یک فرآیند 

ازي موعه بازگيراني كه وارد بتاریخي عميقاً نا برابرانه مالکيت ها و توزیع نابرابر مهارت ها است به عبارتي مج

بازار مي شوند به قواعد بازي كه همان نظام بازار باشد تن مي دهند . همه شان از نقطه شروع مسابقه شروع 

نمي كنند مانند دوهاي ميداني در استاد بوم كه همه از یک جا شروع نمي كنند اما چون دردوایر مختلفي مي 

دوایر را تبدیل به خط بکنيم و جاي افراد را تغيير ندهيم مسابقه اي كه روند مسافت یکي است . اما اگر این 

بازي نظام بازار باشد ، مي شود . با این اعتقاد نظام بازار یک مجموعه قواعدي را وسط مي گذارد كه خشونت 

 باشد . را كنار مي گذارد وصلح افزوني مي كند . اما نتایج آن عميقا نا برابر انه و ناعادلانه مي تواند

از نگاه بازندگان بازي یک مروري انجام مي دهيم . شاید بتوان نظام بازار را در طول تاریخ به نمایش یا تئاتر 

تشبيه كرد كه سه پرده دارد. پرده اول دولت است كه نقش آفریني مي كند و به شکل كوركورانه قواعد بازي را 

يروي كار، وجود یا عدم وجود قوانين تامين اجتماعي تعيين مي كند . قانون مالکيت ، انعطاف پذیر شدن بازار، ن

از این قبيل اند . در پرده دوم با بازیگران نظام بازار سر و كار داریم . اگر نظام بازار آزاد باشد عملاً بازیگراني 

هستند آزادانه ) اگر فرصتي پيش آید در موردواژه آزادنه بيشتر صحبت مي كنم ( كنشگراني هستند در مقام 

رضه كننده یا تقاضا كننده در بازار هاي مختلف كه به طور آزادانه از رهگذر معاملات منافع خودشان را جلو ع

مي برند. عرضه كننده سود خودش را ، تقاضا كننده سود خودش را تلاش مي كند به حداكثر برساند . در این 

ده سوم این نمایش نامه بار دیگر باید دولت بازي همه نمي برند . این بازي برندگان و بازندگاني دارد . در پر

بياید وسط و با نقشي كه خودش بازي مي كند نظام بازار را قدري رقيق كند . در پرده سهم دولت دست 

 بازندگان را مي گيرد و تا آخر بازي مي برد .

قت نباید دنبال حقيبحث نظام بازار وقتي پيش مي آید عادلانه بودن و مفاهيمي از این دست پيش مي آید . ما 

باشيم بحث درست و غلط نيست . بحث خوب وبد است . یک بحث ،بازار از نگاه بازندگان این بازي است و 

یک بحث از نگاه برندگان این بازي است .نظام بازار در مجموع حاوي قواعدي است كه به نفع بازندگان آن 

كه همواره در صدد مقاومت در برابر نظام بازار و  نيست . بازندگان این نظام مجموعه اي را تشکيل مي دهند

جنبش نا برابر جلوه دادن جامعه بودند . اما برندگان بازي را با منافع طبقاتي یا مفاهيم متفاوتي كه متفکرین 



 كردن رت بازاري چه هر جنبش تسریع درصدد برندگان.   مختلف از آنها استفاده كرده اند، مي توان توضيح داد

به درستي مي گوید نظام بازار آزاد  "پلاني"ستند . بنا به در كي كه من از تجربه تاریخ اقتصادي دارم عه هجام

یک اتوپياي محض است به این معنا كه امکان تحقق ندارد و در صورت تحقق نيز براي مدت مدیدي نمي 

ند ) . انسان را جسماً نابود مي ك تواند استمرار داشته باشد . مگر به قيمت نابودي بنيان طبيعي و انساني جامعه

 اشاره به نيروي كار ( و محيط پيرامون اورا به برهوت تبدیل مي كند ) اشاره به فجایع انساني(

جامعه یعني آن بخش از بازندگان این بازي براي حمایت از خودشان دست به واكنش مي زنند. این واكنش ها 

و بيشتر خواهد كرد . حاصل این، سرنوشت محتوم است یعني جنبه خود كم بيني گري نظام بازار رابيشتر 

اهدافي كه نظام بازار با آن مواجه است . دو راهي كه از قبل آن سازمان اجتماعي مبتني بر نظام بازار از نگاه 

 متفکریني همچون پلاني سر انجام در هم مي شکند .

 72، 62، 52كرده است. زمانيکه به هر حال دهه عرضه  1944شاید این تصویر اغراق گونه باشد.این را در سال 

ميلادي با ضد انقلاب ریگاني در آمریکا و تاچري در انگليس تغييراتي رخ داد در  82آمد و اتفاقي نيافتاد و دهه 

مي رسيم . مي توان آزمون كرد . نظرات كساني مثل پلاني یا ماركس را  0228این روند است كه به بحران مالي 

بررسي كنيم نه از این جهت كه آینده را پيش بيني كرده باشند بلکه از این جهت كه چه قدر مفاهيم و  مي توانيم

 دستگاههاي فکري آن ها در درک وضعيت امروز بحران مالي جاري به ما كمک مي كنند .

 دکتر غنی نژاد :

ایي كه بانه بودن یعني آزادي ، یعني جنکته اول : در تعریف بازارگفته شد نظام مبتني بر مبادله داوطلبانه ، داوطل

زور نباشد اخلاق در نظام بازار همين جاست در سيستم سوسياليستي زور هست . این زور را یکي مي گيرد و 

 به دیگري مي دهد .

نکته دیگر آقاي دكتر راجع به برندگان و بازندگان گفتند . این در حالي است كه برندگان نظام بازار بزرگترین 

ان نظام بازارند سرمایه داران بزرگ مخالف رقابت اند. اینها مي خواهند دولت از آنها حمایت كند ، رانت مخالف

بخورند و قدرت سياسي سرمایه، زور و قدرتشان را بيشتر كند. آدام اسميت در یکي از كتابهایش مي گوید : 

كنند باشيد را اینها بر عليه رقابت مواظب سرمایه داراني كه در یک مجلس با هم جمع مي شوند و صحبت مي »

 «آزادي توطئه مي كنند و



همه جاي این دنيا ، گذشته ، حال و آینده نظام بازار بوده و خواهد بود این نظام از یک منطق تبعيت مي كند و 

 همين به. است مهم كه است دليل همين به.  است انساني  قدرت آن هم ناشي ازاین منطق است و آن منطق

خاطر است كه سوسياليست ها در جامعه سوسياليسي خود نمي توانند آن را از بين ببرند حتي در سوسياليستي 

 ترین جوامع هم بالاخره نظام مبادله داوطلبانه در یک محدوده اي وجود دارد . این آغاز رشد نظام بازار است .

 : دکتر درخشان

م نظام بازار نداریم . چون در هيچ كتابي نوشته نشده. هيچ آنچه من فکر مي كنم این است كه ما چيزي به نا

كدام از اقتصاددانان سوسياليست یا اقتصاددانان سرمایه داري و یا كسي كه اقتصاد خوانده است نظام بازار را 

 اليح در است سيستم یک نظام مطرح نکرده اند. آنچه گفته شده نهاد بازار است . نهاد بانظام متفاوت است . 

 شود جادای مسئله است ممکن حال.  بازار نهاد گفت باید بازار نظام گفت توان نمي پس. نيست اینگونه نهاد هك

 ردنك كمرنگ براي واژه این فکرمن بنابه دارد پيامد اما ندارد مانعي شود گفته هم ،اگر بله گفت، توان مي كه

 ربازا نظام ،واژه معنایي ظرافتهاي به توجه اري استفاده مي شود . براي اینکه اگر بدون د سرمایه نظام واژه

 فرادا ذهن در.  رود مي ژاپن و غربي اروپاي ، انگلستان ، آمریکا نظام سوي به ها ذهن بلافاصله ، شود استفاده

ه نظام سرمایه داري همان نظام ك شود مي گيري نتيجه لذا و شود مي مترادف داري سرمایه نظام با بازار نظام

بازار مي شود . این جا كار خراب مي شود . چون بازار از قبل زمان فراعنه بوده و تا الان هم پایدار است . نظام 

سرمایه داري هم چيز پایداري است لذا یک پدیده تاریخي نيست . پدیده تاریخي یعني چيزي كه نبوده ایجاد 

شود . یعني قبلاً نبوده در مقطعي به وجود مي آید و به احتمال زیاد بعدا هم مي شود و بعداً هم نيست مي 

نخواهد بود .آن وقت نظام سرمایه داري پدیده تاریخي نيست چرا كه بازار پدیده تاریخي نيست. در زماني كه 

ن اعي اوليانسان برایش تمدني تعریف شده بازار بوده است . چون انسان اجتماعي است . درهر رابطه ي اجتم

چيزي كه طبيعي است مبادله است.انسان اجتماعي است و در اجتماع مبادله قطعاً اتفاق مي افتد . لحظه اي كه 

شما مي گویيد نظام بازار، نظام سرمایه داري است . چون بازار فطري است و از اول تمدن انساني بوده و تا 

هم جاودان است . این نکته ترفندي است براي اینکه  آنجا كه خواهد شد ،خواهد بود . پس نظام سرمایه داري

نظام سرمایه داري را پدیده تاریخي ندادند . نظام سرمایه ، پدیده تاریخي است . پس واژه نهاد بازار را باید 

 جایگزین نظام بازار كرد .



ویژگي این نهاد مي شود كه با این استدلالها دیگر نمي توان گفت نهاد بازار عادلانه ، نهاد بازار كارا ، كارایي 

تحت شرایطي به وجود مي آید . نهاد بازار وابسته به جریان اطلاعات است . كارایي و یا عدم كارایي نظام 

 . اندچسب آن به توان نمي را ها پسوند این بازار نهاد گویيم مي وقتي.  دارد اطلاعات جریان به بستگي بازار 

نيز وجود دارد : انسان بنا به فطرتش ميل به مبادله دارد این به معني داوطلبانه نکته اي راجع به واژه داوطلبانه 

بودن نيست . كلمه داوطلبانه براي امور فطري بي معنا ست . مثل اینکه به شما گفته شود شما داوطلبانه نفس 

 مي كشيد یا اینکه شما داوطلبانه غذا مي خورید . پس مبادله فطري انسانهاست .

ابطه فطري بعضي ها استثمار مي شوند همانطور كه شما به طور فطري نفس مي كشيد استثمار مي در این ر

شوید. چون شخصي كنار شما سيگار مي كشد شما به خاطر اینکه زنده بمانيد ،سيگار را استنشاق مي كنيد 

 مار مي شوند،این حرفي.مردم تهران استثمارشده ي نظام حاكم بر این شهر هستند .افراد در روابط مبادله استث

است كه ماركس به درستي بيان كرد و مکانيسم استثمار را به دقت بيان كرد و اولين كسي بود كه استثمار را در 

 رابطه ي مبادله نشان داد.پس این واژه داوطلبانه را باید حذف كنيم.

 دکتر غنی نژاد

ي اشتباه نکنيد .اینکه شما مي گویيد نظم بازار را كسداوطلبانه بودن فطري نيست . غزیزي است .مفاهيم را لطفاً 

 رقف نظام با نظم:گفتند جواب در درخشان دكتر.  كردند بحث  نگفته، من كتاب ها مي آورم كه از نظم بازار

 . ندارند نظم هستندكه هایي نظام.  دارد

دكتر درخشان در این قسمت در این قسمت مناظره بحث بالا گرفت و دكتر غني نژاد جلسه را ترک كردند . 

مناظره مباحثي پيرامون تعارف در فضاي علمي كشورمان مطرح كردند به این معني كه افراد دراظهارات علمي 

خود، رعایت حال طرف مقابل را مي كنند تا در مواقع خاص حمایت اورا داشته باشند . ایشان ضمن تأكيد این 

تا این تعارفات بر فضاي علمي ما حاكم باشد كشور گامي به  نکته كه وضعيت تعارف ، اسلامي نيست گفتند

 سوي چشم انداز خود بر نخواهد داشت .

 دکتر مالجو:



لذا من معتقدم استفاده «. نظام بازار » من خودم كتابي را ترجمه كردم و زیر چاپ است تحت همين عنوان یعني 

ر چند آقاي دكتر غني نژاد نظم بازار متوجه شدند و از این اصطلاح ایرادي ندارد و این واژه معنا دار است . ه

 هر دو استاد من پيرامون دو موضوع متفاوت صحبت مي كردند .

دكتر زریباف : آقاي دكتر با ارائه یک جمع بندي از مفاهيم و بحران مالي با توجه به تفاوت بينش ها بحث را 

 ادامه دهيد .

 دكتر مالجو

 گذاشته تفاوت  سان شناسان اقتصادي بين سه نوع مبادله در طول حيات اقتصادياصولاً مردم شناسان به ویژه ان

 همسرتان یا و مادرتان ، منزل در وقتي شما كنيد فرض.  است مثل به مقابله بر مبتني مبادله ، مبادله نوع یک اند

بت گيرند بلکه در قبالش مح نمي شما از را قيمه پول رستوران خلاف بر.  است كرده درست پلو قيمه شما براي

و عشق را ميگيرند. لذا بخشي از مبادلات هستند كه با انگيزه هایي مثل عشق و محبت مثلاً در چار چوب 

خانواده شکل مي گيرند . نوع دوم مبادله،مبادله مبتني بر باز توليداست . این نوع مبادله دو سویه است. یک 

ياسي است كه در اینجا مي توان ازدولت یاد كرد .علاوه بر این س قدرت صاحب عميقا كه  مركز قدرت داریم

مركز قدرت پيرامون هم داریم مثلاً شهروندان كه بنابر مصالح و اهدافي كه دولت تشخيص مي دهد، به طور 

ر شمثال از آنها ماليات مي گيرد .و یا به آنها یارانه مي دهد . این مبادله بخش قابل توجهي در تاریخ اقتصادي ب

ميلادي در برداشت .عمده نظام هاي اقتصادي مبتني بر این دو نوع مبادله بودند .  1522را تا حدود تقریبي سال 

البته نوع سومي از مبادله هم در تمام طول تاریخ وجود داشته و آن هم مبادله بازاري است . طرفين مبادله در 

ا بر عکس به زور دست به مبادله نمي زنند .بلکه مبادله ی انساني –این نوع مبادله براي محبت ،ارزشهاي اخلاقي 

مي كنند چون براي آنها سود در بردارد . در این مبادله انگيزه و موتور محرک سود است . این مبادله در تمام 

طول تاریخ اقتصادي دست كم تاریخ اقتصادي شناخته شده، وجود داشته اما دو نوع اول بخش غالب را در نظام 

ميلادي نوع سوم مبادله بازاري  1822ميلادي به این طرف یعني از سال  1522عيشتي جوامع داشته اند . از هاي م

وجه غالب را پيدا كرد . نهادي كه این نوع مبادله را در چارچوب خود قرار مي دهد و تسریع مي كند ،نهاد 

غالب را دارد و انواع دیگر مبادله به حاشيه بازار است . نظامي كه این نهاد بازار و این نوع مبادله در آن وجه 

 به این سمت نظام سرمایه داري تلقي شد . 19رفتند از آغاز قرن 

مثلاً اگر ماركس را در نظر بگيرید گمان نمي كنم در كاپيتال از واژه ي كاپيتاليسم استفاده كرده باشد،جامعه ي 

به بعد توسط عده اي این  1922سم درک مي كنيم، از مدني بورژوایي،همان چيزي است كه امروز ما از كاپيتالي



اصطلاح )سرمایه داري( خيلي رواج پيدا كرد؛ از یک مقاطعي به بعدهم اقتصادانان طرفدار نظام بازار، طرفدار 

نسبت به این واژه به دلایلي كه آقاي دكتر به بخشي از آن اشاره كردند حساسيت پيدا « سرمایه داري»نظام 

ن چيزي كه مانظام سرمایه داري نام گذاري مي كنيم اصطلاح نظام بازار را خلق كردند اما منظور كردند براي آ

آنها هم همان چيزي بود كه مي توانستند با انگشت اشاره نشان دهند یعني سرمایه داري. مي شود وارد این 

بي نکته ي آقاي درخشان جنگ لفظي نشد و در واقع نه به نام ها بلکه به دال ها پرداخت؛ در چنين چارچو

براي من كاملاً مفهوم و مقبول هست كه مکان بازار از دیر باز وجودداشته است )از دیرباز یعني از تاریخ مکتوب 

بشر( و مبادله ي بازاري هم وجود داشته است. اما این بدین معني نيست كه: نظام بازار یا سرمایه داري از 

ایه داري برحسب اینکه داریم از زاویه ي كدام متفکر و نظریه بحث را دیرباز وجود داشته، نظام بازار سرم

قطعاً در طول تاریخ اقتصادي،خلق شده است.ضمن  1822، 1722، 1622به این طرف  1522مطرح مي كنيم از 

ارج گذاشتن به آن نکته ي بسيار هوشمندانه اي كه آقاي دكتر درخشان مطرح كردند در خصوص اینکه چرا 

رمایه داري را پس راندند و از نظر ایشان واژه ي بي معنایي به نام نظام بازار را در گفتار عمومي اصطلاح س

جایگزین آن كردند ، كه خيلي هم بحث جدي اي است؛ اما مي شد از كنار این بحث هم گذشت و دیدگاه هاي 

 .ت تقریر كردهسته اي تر و كليدي تر و محل نزاع هاي جدي تري را در خلال این فرصتي كه هس

سؤال حاضرین: مدافعان عدم دخالت دولت در اقتصاد، علت به وجود آمدن بحران مالي و سپس بحران در 

كاهش نرخ بهره به صورت دستوري مي دانند تا چه مقدار مي توان علت به  0228بازارهاي واقعي را در سال 

اگر این دخالت صورت نمي  :. سؤال دوموجود آمدن بحران كنوني را واقعاً دولت دانست؟ )این سؤال اول(

 پذیرفت آیا این اتفاق نمي افتاد؟

 رمایهس –نظام بازار »دكتر مالجو: در حد درک من در فضاي ایران به دليل غلبه ي اقتصادانان نوليبرال طرفدار 

ن انان ایاز جمله شاید برترین اقتصادد -عمومي تحصيل كردگان افکار در عمدتا ها آن فکري ي غلبه و«داري

دانند به گونه اي  مي آمریکا دولت را 0228 سال مالي بحران مسؤل  -تيپ از دوستان، آقاي دكتر زرنژاد باشند

و بعد از آن نرخ بهره  0221كه در همين سؤال هم اشاره شد، قصه را از آنجایي آغاز مي كنند كه نرخ بهره در 

ي پایه كاهش یافت و معتقد هستند بر این مبنا، مشکل مشکل نظام سرمایه داري نيست بلکه مشکل، مشکل 

حران هم در پي آن پدید نمي آمد، اینکه چرا این بحران پدید مداخله ي دولت بود كه اگر این مداخله نبود این ب

آمد، من فورمولوژي آن را كنار مي گذارم چون همه ي ما زیاد به آن برخورد كردیم، اگر اجازه بدهيد به طور 

 .مشخص به این سؤال پاسخ دهم



در حوزه ي اعتبار )در بخش ، نام گذاري خطایي است. طبيعتا 0228از اینجا شروع كنيم، نامگذاري بحران مالي 

 -اعتباري اقتصاد آمریکا( ما شاهد بحران بودیم. بانک هاي تجاري، بانک هاي سرمایه داري، صندوق هاي بيمه 

ایي از این قبيل قطعاً بحران در این حوزه ها بوده است اما چيزه –حالا صندوق هاي قرض الحسنه كه ندارند 

است با ابعاد اعتباري نه فقط یک بحران در حوزه ي اعتباري، چرا  نکته این است، این یک بحران اقتصادي

نرخ بهره را كاهش داد؟ دوستان ما در ایران عمدتاًًً داستان را از كاهش نرخ  0221دولت مدافع سرمایه در سال 

كنش ابهره شروع مي كنند. كوتاه پاسخ بدهم، كاهش نرخ بهره توسط یکي از بزرگترین مدافعان نظام بازار،یک و

ناگزیر و اجتناب ناپذیر براي دفاع از منافع صاحبان سرمایه بوده، به عبارتي یک واكنشي بود به یک بحران 

عميق تري كه نه در بخش اعتباري كه در بخش حقيقي اقتصاد، در قلمرو توليد كالاها و خدمات پدید آمده بود.. 

دو  1972به این طرف تا  1832و  1802از حوالي سال  152داستان را مي توانيم از اینجا شروع كنيم: حدود 

به  1972متغير به موازات یک دیگر پيش مي رفتند یکي بهره وري توليد، دیگري دستمزد حقيقي نيروي كار. از 

این طرف وضع عوض شد، بهره وري توليد با شدت هر چه تمام تر رشد كرد، چرا؟ به دليل استفاده از 

نظارت محکم تر روي محيط هاي كاري به قصد افزایش ساعات كاري مفيد  تکنولوژي هاي مدرن، به دليل

كارگران، به دليل انواع و اقسام تکنيک هاي مدیریتي و سازماندهي بنگاه ها و مسائل امنيت، اگر شاهد افزایش 

 شدید نرخ بهره وري توليد بودیم در عوض دستمزدهاي حقيقي افزایش پيدا نکرد، در مقاطعي از قضا كاهش

هم پيدا كرد. بخش عمده اش را مي توان در سياست هاي مدیریتي از ریگان به بعد جستجو كرد. تضعيف 

اتحادیه هاي كارگري، تغيير در قانون كار به زیان صاحبان كار، انعطاف پذیرتر كردن بازار كار به ضرر نيروي 

دادهاي موقت، علاوه بر آنها اجازه كار، گسترش امکان اخراج كارگران، باز گذاشتن دست كار فرمایان، قرار

ورود دادن به مهاجران مثلاً از مکزیک یا كشورهاي مشابه در آمریکاي لاتين براي ورود به اقتصاد آمریکا ،یعني 

كساني كه حاضر بودند با دستمزدهاي پایين تر كار بکنند، انتقال سرمایه ها به اقصا نقاط جهان یا اینکه 

د، همه ي این ها دستمزد حقيقي نيروي كار را كاهش داد، شکافي بين بهره وري دستمزدهاي حقيقي كمتر بو

توليد یعني آنچه كه در فرآیند توليد، توليد مي شود و بهره گيري نيروي كار، دستمزد حقيقي نيروي كار پدید 

 .آمد

وليد كنندگان این شکاف خودش را به صورت نابرابري توزیع درآمد و ثروت در اقتصاد آمریکا نشان داد.ت

بلاواسطه، صاحبان نيروي كار، آن قدر دستمزد نمي گرفتند كه همه ي آنچه را كه خودشان توليد كرده بودند، 

برایش تقاضاي مؤثر فراهم كنند در واقع در عرصه ي واقعي اقتصاد بحران اصلي این بود كه مجاري سودآور 

كه كارگر توليد مي كند و آنچه كه در نهایت به عنوان براي سرمایه گذاري این مازاد حاصل از شکاف بين آنچه 

دستمزد مي گيرد، پدید مي آید مجاري سود آور براي سرمایه گذاري در اقتصاد حقيقي خيلي زیاد نبود، از دهه 



به این طرف سه مسير را باز كرد: یک مسير،  82به این طرف، محدود بود. دولت مدافع سرمایه از دهه ي  82ي 

ي شدن با تحميل ایدئولوژي نوليبرال، با در واقع ساختن كارخانه هاي حقيقت سازي مبني بر اینکه مسير جهان

گسترش نظام بازار رفاه را در كشورها و جوامع افزایش مي دهد، امکان بازكردن مرزها و به این اعتبار آوردن 

و به این اعتبار انباشته كردن سرمایه؛  مازاد از اقتصاد آمریکا و سایر كشورهاي سرمایه داري به اقصا نقاط جهان

مسيردوم، مسير جنگ است مهمترین ابزار نظام سرمایه داري است. جنگ فضایي را فراهم مي كند كه مازاد در 

صنایع تسليحاتي امکان انباشت پيدا مي كند ، از سوي دیگر تقاضاي مؤثر ایجاد مي كند؛ مسير سوم این بود كه 

 مسکن يها وام ي قصه. كند  نه در بخش حقيقي اقتصاد بلکه در بخش اعتباري فراهممسير انباشت سرمایه را 

نرخ بهره كاهش پيدا كرد براي واكنش به یک بحراني كه در  شود، مي شروع جا این از تازه ذلک و غيره و

بخش حقيقي بود، امکان انباشت سرمایه نبود از یک سو و از سویي دیگر تقاضاي مؤثر به اندازه ي كافي نبود؛ 

این هر دو ریشه در بهره كشي طبقاتي دارد كه در نظام اقتصادي آمریکا، در نظام سرمایه داري وجود دارد؛ این 

ران بازتاب یک بحران واقعي تر در بخش حقيقي اقتصاد بود. یکي از تضادهاي نظام سرمایه داري توزیع بح

نابرابر درآمد و ثروت بود. این نامگذاري خطاست. این تلقي هم خطاست كه مداخله ي دولت باعث این بحران 

 .تصاد استشد، مداخله ي دولت در صدد رفع نياز یک بحران بنيادي تر در بخش حقيقي اق

سؤال اول این است كه در نظام اقتصادي متمركز مسأله ي دموكراسي چه خواهد شد و اگر  :سوال حاضرین

دولت بخواهد كه در بخش تقسيم درآمدها دخالت كند این مسأله ي دموكراسي به چه شکلي در مي آید؟ سؤال 

داري یک پدیده ي تاریخي است به وجود  دوم اگر فرض را بگذاریم بر اینکه جنابعالي فرمودید: نظام سرمایه

آمده و از بين خواهد رفت مانند نظام در تفکر ماركسيستي، آیا جنابعالي با توجه به این بحران و ریشه هایي كه 

در آن است، اولاً این را چقدر عميق مي دانيد با این تناقضات دروني و ثانياً آیا پيش بيني شما این است كه در 

 با نگرش اسلامي در به وجود آمدن الگوهاي جدید در عرصه ي اقتصادي رخ خواهد داد یا نه؟ آینده تحولاتي

دكتر درخشان:قسمت اول را اجازه دهيد پاسخ ندهم، چون بحث كلاً دور مي شود از محور اصلي كه داشتيم. 

وني ان و نهایتاً واژگقسمت دوم را خيلي خلاصه بگویم. نظام هایي كه مبنایشان غير الهي باشد، محکوم به بحر

اند، در آن شک نداشته باشيد. نظام سرمایه داري مبنایش اصالت سرمایه است، حاكميت سرمایه است و از 

موازین الهي دور است. این قطعاً بحران زا است. اثباتش را هم جاي دیگر باید انجام داد اما توضيح بخواهم 

ي است، معلوم است، این پدیده به زور انقلاب صنعتي پيش عرض كنم، این كه مي فرمایيد: این پدیده تاریخ

ميلادي  1822بنابراین حداكثر هر چه كه بحث داریم از  – شد مطرح صنعتي انقلاب از بعد داري سرمایه –آمد 

سال است كه ما راجع به این نظام صحبت مي كنيم. دوران قبل از آن سرمایه  210تا  022به این طرف است، 



است. سرمایه داري بعد از انقلاب صنعتي معني پيدا مي كند در ساز و كارها تناقض دارند، این داري نبوده 

تناقض ها منجر به بحران مي شود، این بحران ها تا مرحله ي واژگوني نظام را جلو مي برد اما آیا مي توانند 

یگر استثمار از كشورهاي دحفظش كنند؟ البته مي توانند حفظش كنند از طریق قدرت سياسي، قدرت نظامي و 

خون دیگران مي تواند مدتي زنده  از دارد، خون بيماري دارد، خون سرطان كه كسي مثل –هميشه امکان دارد 

 .است نابودي به محکوم ولي –بماند 

به تناسب ماركسيسم هم چون مبنایش غير الهي است محکوم به بحران و واژگوني است و هيچ شکي نداریم. 

به مبناي الهي نزدیک شود، دوام آن طولاني تر مي شود ]نظر خودم را عرض مي كنم[ بحثش را  هر چه نظامي

 .هم جاي خاصي باید بکنيم، سؤال كردید من پاسخش را مي دهم ولي فرصت براي اثباتش نيست

ي  راجع به یک نکته اي این كه واژه ي سرمایه داري را در چه كتابي استفاده كردم؟ من اخيراً یک جزوه

 نشده چاپ هنوز ولي شده تمام  صفحه نوشته ام راجع به این بحران. یک و ماه نيم است كه 122كوچکي در 

استراتژیک مجمع تشخيص مصلحت نظام است. توصيه مي كنم كساني كه  تحقيقات مركز چاپ تحت است

طالعاتي كه راجع به بحران علاقه مند به این بحث بحران هستند، آن جا مراجعه كنند. منتها من در خلال این م

كردم و این صد صفحه را نوشتم در همين جا هم اشاره بکنم پيرو نکاتي كه آقاي دكتر مالجو گفتند این بحران 

از آن نرخ بهره ها نيست، آن بعد از بحران قبلي بوده است، بحران قبلي را اصطلاحا بابل داد كام مي گویند، آن 

كت هاي مثل آمازون و شركت هاي اینترنت و الکترونيک به شر  راني كهتركيد ، بح1999، 0222بابل سال 

اصطلاح بيزینيس درگير آن شدند را بحران بابل به وجود آورد و سهام اینها به صورت عجيب و غریب بالا رفت 

مریکا، آ اقتصاد شد؛ مي ایجاد دیگري بابل باید. تركيد و تركيد خواهد زماني چه  كه همه مي گفتند این بابل

ه دیگري باید به وجود آید و نرخ بهر حباب تركد، مي حبابي كه موقعي – است حبابي –اقتصاد بابلي است 

درصد پایين آمده است. بعد از تركيدن حباب، اینها  5/2پایين آمد. درست به همين دليل كه الآن نرخ بهره تا 

ند. در این جنجال اعتماد را به سيستم بياور پایين را بهره نرخ  تنها كاري كه از دستشان بر مي آمد این بود كه

برگردانند و تقاضا را بالا ببرند یعني دقيقاً كيفي عمل كنند، سریعاً مي خواهند تقاضا را بالا ببرند. بنابراین آن كه 

ران ین بحبود. به ا "تکنولوژي حباب" اصطلاحاً  یا "كام داد حباب"  نرخ بهره را آورد براي این بود كه بعد از

مي گویند حباب به اصطلاح ساپرایم. یعني كساني كه صلاحيت دریافت وام رهني را نداشتند، به آن ها دادند،به 

این دليل دادند كه یک نوآوري در فاینایس بود. این نوآوري ریشه اش این است كه ریسک را به وجود مي 

ود و افراد سمت آن مي روند و به همين آورد. توزیع مي كند و چون توزیع مي كند خطر ریسک كم مي ش

ترتيب بود كه ریسک عظيمي ایجاد شد از طریق دادن وام به كساني كه صلاحيت اخذ وام نداشتند، به اینها مي 



گویند ساپرایم كه من آن را وام هاي پرخطر ترجمه كرده ام. چون اوراق بهادار مبتني بر وام هاي رهني كه ابداع 

ي این ها را خریدند در حد چندین تریليون دلار. یک مرتبه قيمت خانه عظيم حجم  ه بودمالي بود خيلي سود د

كه افت كرد، اینها با زیان مواجه شدند و اتفاقات هنگفتي افتاد كه عوارضش در همين جا دیده مي شود. من در 

اري را استفاده مي این جریان متوجه شدم كه چقدر راحت رؤساي نهادهاي نظام سرمایه داري كلمه سرمایه د

 .كنند؛ چنين نيست كه یک ماركسيست اینها را استفاده كند و یا اینکه مثلاً نقشه و یا قصدي دارند

ي جایزه ي نوبل براي پيش نوآوري در اقتصاد مالي من الآن چند مثال مي آورم. ببينيد رابرت نرتون برنده 

مالي)فاینانس( است این پروفسور آمریکایي كه برنده ي نوبل در است، یعني درست نوک پيکان سرمایه داري 

این شخص مخالف سرسخت این است كه شركت ها را از واژگوني  .فاینانس است این طور بحث مي كند

 .نجات دهند. مي گوید باید اینها همه از بين بروند

ت ي مقاومت كنند باید نابود شوند این درسمي گوید براي چه پول به اینها مي دهيد، نتوانستند در این نظام رقابت

همان حرفي است كه برخي از صاحب نظران و تحليل گران مي گویند كه مي گویند دولت نباید در این بحران 

دخالت كند. این حرف نرتون است برنده ي جایزه ي نوبل در اقتصاد مالي آمریکا. مي گوید بحران مالي كه به 

كساني كه توان حفظ خودشان را در مقابل آن  -0كه مسبب این بحران بودند و  كساني -1وجود آمد بگذارید 

 .ندارند، نابود شوند

سایت  در مطالب این)است، زا بحران  ميليارد كه تزریق مي كنيد 722یک سرمایه داري ناب مي گوید این 

به یي نظام سرمایه داري ضرنرتون هم نوشته شده است(او مي گوید اگر جلوي رقابت را بگيرید، به انرژي مبنا

زده اید. از این فاشيستي تر دیگر نمي توان گفت وقتي به او مي گویند ميليون ها آدم بيکار مي شوند! مي گوید 

بيکار چيست؟ بگذار همه ي آن ها بميرند!اهداف سرمایه داري باید حقظ شود. همين آدم مي گوید اگر دولت 

 .سرمایه داري آسيب زده است و این ادبيات ماركسيست ها نيستدخالت كند به به انرژي مبنایي نظام 

معاون سابق فدراليزم گفته بود ریشه ي این بحران، رشوه هایي است كه شركت هاي بزرگ از هم  :مثال دیگر

این رشوه ها و این فساد نظام سرمایه داري  :مي گيرند و به هم مي دهند، افرادش را هم پيدا كرده بود و گفت

سرمایه داري رفاقتي تبدیل كرده است. كسي رفيق دیگري است و به او وام ارزان ميدهد، به همين  را به

سادگي.و نشان داده كه دو موسسه ي بزرگ اعطا كنندگان وام رهني كه بزرگ ترین واحدهاي اعطاي وام هاي 

ي عظيم ساده داده اند تا آنها رهني در دنيا هستند،چه طور به نمایندگان كنگره آمریکا در قسمت فاینال، وام ها



صاحب خانه و زمين هاي بزرگ شوند.او نيز از واژه ي سرمایه داري استفاده مي كند در حالي كه ماركسيست 

 .نيست

مثال سوم رئيس صندوق بين المللي پول است كه ریشه ي بحران را شکست در سازوكار نظم بازار مي داند و 

المللي پول به این شکست اذعان دارد او نمي تواند بگوید این شکست ناشي  نه نظام بازار.بنابراین صندوق بين

 .از ذات نظام است ولي ما به راحتي مي توانيم این را بگویيم

 


