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 کنیم و همه چیز را بهمرمت توانیم اقتصاد را وقتی که این وضع به پایان برسد ما می

 ند. کمی یقین ترامپ چنین ادعایی دارد. ولی او اشتباهوضع طبیعی برگردانیم. به

خود ویروس  یاندازهبه – داریمشششاتات سششرمایه ترمیمهای ناکافی برای کوششش 

 درواقع دلایل اصتی گرفتاری ما دراین شرایط کنونی هستند.  - کرونا

 بگذارید از چند مفهوم تعریفی به دسششت بدهم. وقتی از سششتامت اقتصششاد سششخن

کالاها و  یصشاد  که شامل همهگوییم این ادعای ما دو بخ  دارد. بخ  واقعی اقتمی

ها و که شامل پول  بازارسهام   بانک« بخ  مالی»کنیم و می خدماتی اسشت که تولید

 اعتبارات است. 

 آمدهای ویروس کرونا خود را در چند مرحته نشان داد. پی

بخ  واقعی  آمدهای  را در  وقتی که ویروس در چین شیوع یافت  ما پینخسشت

تولید کاه  یافت. چین بسیاری از  0202 یکه درژانویهچنانیم اقتصاد مشاهده کرد

ا جتوی گسششترو ویروس را بگیرد. سششرتاسششر کشششور تعطیل کرد ت ها را درکارخانه

شششدند و دیگر کشششورهایی که خریدار این ناگهان  بسششیاری از کالاها دیگر تولید نمیبه

کوششششید بخششششی از تولید  آمدهای  را احسشششاس کردند. اپلکالاها از چین بودند  پی

خودو را از چین بشه کششششورهشای دیگر منتقششل کنششد. فورد و تویوتششا هم بع شششی از 

چین تعطیل کردند. فد اکس و یو پی اس هم مسششیر از خارج  را در های خودکارخانه

 را تغییردادند.  های خودبع ی از فعالیت

زارهای سشششهام هم با خیر خود را برأآمدهای  با اندکی تبعد ششششاهد بودیم که پی

پردازان گونه که بع ی از سیاستآن – آمدها بتافاصته اتفاق نیفتادندنشان داد. این پی

سهام به  بازار«. ویروس تحت کنترل اسشت»کردند که می جمته دونالد ترامپ( ادعااز)

 او در ماه فوریه ادامه داد. رونق

 این بازارها به گذاران درکند و سرمایهمی کار بینیولی بازار سشهام براسشاس پی 

 یمقابل اماان و گسششتردگی برنامه آمدهای ویروس بر تولید و مصششرد دربررسششی پی

داوجونز بدترین عمتارد  ساواخر فوریه تا آخر مار کنند. ازنجشات دولتی مبشادرت می

 نشان داد.  7891از بعد   خود را در پایان یک فصل

بخ  واقعی اقتصششاد در  آمدها را برما پی چین  فراتر از  رسششیممیس وقتی به مار

 ها تولید و ارایه خدمات را متوقف کردند کنیم. ششششرکتمی هم مششششاهده دنیا یبقیه
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 ها همهم بسته شد. البته شماری از شرکت هاشوییها تعطیل شدند  خشکرسشتوران

 ی درکارشششان رونق داشششت. ول هاخواروبارفروشششیها و کارشششان رونق گرفت. داروخانه

شان کمتر شد. از مردم کارشان را از دست دادند یا ساعات کاری بسیاریبخ  غالب  

 رسیم این مشاتات جهانی شد. وقتی به آوریل می

چنان گذاران همالبته بازارسششهام به بالا و پایین رفتن خود ادامه داد چون سششرمایه

 ر بششششوند. وقتی دربهای نجات دولتی باخو کیفیت برنامه کمیشت منتظربودنشد تشا از

 شاخصبسشیار عظیم نجات اقتصشادی را تصشویب کرد   ینگره برنامهک ساواسشط مار

 بهای سشهام افزای  یافت ولی وقتی آمارهای بیااری اعتام شد  دوباره سقو  کرد. در

های ویروس کرونا تطبیق خواهد داد  ما به هشای آینده که جهان خود را با واقعیتمشاه

 .ها خواهیم بودد همین بالا و پایین رفتناحتمال زیاد شاه

 

 ای نیستکژکارکردی امر تازه
کمبود  دهد که نظام اقتصشششادی ما چقدرواقع نششششان می گیر دراین بیمشاری جهان

داری از نظر ایدئولوژی بردو اصششل فردگرایی و رقابت اسششتوار سششاختاری دارد. سششرمایه

چه که نیاز داریم  همبسشششتگی  که به آن اسشششت و این بیمشاری جهانی نششششان داده

 به همگان است.  یاریهای اشتراکی و حلراه

ا تصشششمیمات م یکنندهسشششود باید تعیین یبرای مثال اگر فرض کنیم که انگیزه

توانند به این خدمات  حتی ها آدم نمیب  میتیون  خخدمات بهداششتی باشد یدرباره

شند. و بدیهی است که ویروس به آزمای  برای تششخیص بیماری دسشترسی داشته با

 شششود تا وروتمندان برای روزمی حل بازار باعثبه گسششترو خود ادامه خواهد داد. راه

 در که حالی در  ندکنهای کمک تنفسششی را برای خودشششان خریداری مبادا دسششتگاه

. تاکنون دولت امریاا هیچ تعهدی نداده است هستها نیاز ها به این دستگاهبیمارستان

گر واکسششنی پیدا شششود اسششتفاده از آن مجانی خواهد بود یا به قیمتی که اکثریت که ا

 خواهد گرفت.  او را داشته باشند دردسترس همگان قرارتوان پرداخت

که در نظام اقتصشششادی ما تر کرد را عیانهایی گیر ضشششعفبعتاوه این بیماری عالم

ضشع نامساعدی بود. ویروس و این سشو دربه 0229دارد. بخ  واقعی اقتصشاد از  وجود



 داریهای ساختاری نظام سرمایهویروس کرونا و ضعف 4 

 توان گفتمی .آن را زد باعث نششد تا بازارسشهام در فوریه سشقو  کند بتاه تنها جرقه

توانست اختتال بیشتر را تحمل که بخ  واقعی اقتصشاد درششرایطی بود که دیگر نمی

 کند. 

ر بگیرد این بود که توانسششت مورد اسششتفاده قرامی 0229اماانی که پس از بحران 

های درازمدت دارد و   یعنی دولت طرح«داری را مدیریت کندسششرمایه»باوشششد  دولت

  دراین صششنایع «تولید سششبز»حمایت از صششنایع خا   برای مثال برای سششاختن و 

کند و براین که می ها پول صشششردو برای بازسشششازی زیرسشششاخت گذاریسشششرمشایشه

  عنوان مثال)به هد کردکنند و یا چه نباید بانند نظارت خوامی گذاران چهسشششرمایه

پردازند که صشرد کارهای عمومی مثل مدارس بشود می درآمد را ها مالیات برششرکت

بشششود( در نتیجه   سششوداگرانههای بماند و صششرد فعالیت شششرکتدسششت  نه این که در

او ششششاننده فعتی یششششویم  اقتصشششاد به اندازهمی ها و یا رکود روبرووقتی با حباب

 کارها به این شال انجام نگرفت.  بود. البتهنمی

بود. درواقع رشد اقتصادی  ورؤحتی روشن نیست که آن شیوه هم م  از آن گذشته

روند نزولی داشت که از آن رها نشدند. و  7812 یدههاغتب کشورهای وروتمند از  در

در  مستمر و مستحامبرای مثال رشد  -حتی درجایی که ششاهد مقداری رششد بودیم

 این رشد باعث بهبود سطح زندگی یک کارگر متوسط نشد.  -کاری ورهرهب

 

   کرد تربغرنجرا  مسأله« هاحلراه»

 ی که قراراقدامات واکنشششای از لنگان با مجموعهیک نظام لنگ عنوانبهداری سششرمایه

کاری درواقع وصشششته« هاحلراه»ات باششششند ادامه یافت. اغتب این حل مششششاتبود راه

 ترشدن مشاتات شدند. ند که باعث وخیممدت بودکوتاه

یک  7812 یها رونق اعتبار و بدهی خصشوصی بود. از دههکارییای از این وصشته

متوسط مشاتات فراوانی داشت. وقتی  یکارگر متوسط برای حفظ سطح زندگی طبقه

 ی  برای کارگری که تنها دوره[7898] کار کردهآغاز ب« هشاسشششیمسشششون» کشارتون

او باشد و با یک درآمد هم بود که صاحب خانه پذیررا تمام کرده بود امااندبیرستان 
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حتی برای کارگرانی که مدارک کالج و دانششششگاهی هم   د. امروزکناو را اداره خانواده

 دارند چنین اماانی آرزویی محال است.

قا بهای اعتباری فقط کوشیدند که ستانی و کارتوام بسیاری از کارگران با تایه بر

قتصاد وباتی در کل اداشته باشند. نتیجه ایجاد بحران بدهی خصوصی بود که منبع بی

انداز ندارند تا برای دلار پس 022ها حتی گویند که آنمی هاامریاایی درصششد02شششد. 

 .گونه بوداینوضع ویروس کرونا  عاضطراری مصرد کنند و تازه قبل از شیو یهزینه

کاری برای اقتصشششاد جهانی هم بود یعنی درواقع اسشششتفشاده از بدهی یک وصشششته

ها کنندگان اماان یافتند به مصرد ادامه بدهند در حالی که سطح دستمزد آنمصرد

  دکنششششده را خریداری کسشششی نتواند کالاها و خدمات تولیدبرای آن کافی نبود. اگر 

 .  تواند به کارو ادامه بدهداقتصاد نمی

ها مالیات جنگ جهانی دوم  دولت درپیکاری دیگر بدهی دولتی است. صشتهیک و

ها و وروتمندان را کاه  داده اند و در نتیجه درآمد صششندوق عمومی کمتر شششرکت بر

 یبودجه ها بایدشدت کاه  یافت  دولتبه 7812 یدهه شد. وقتی رشد اقتصادی در

د ب م گرفتند. وام گرفتن دولت ضششرورتاًوا رتو برای این کار بی  افزای  دهندرا  خود

 -های عمومینیسششت ولی از آن اسششتفاده کردند تا کاسششتن از مشششاغل دولتی و برنامه

های های متی و حتی ادارهکه درتوزیع غذای دولتی یا پارکرا کسشششانی برای ازجمتشه 

 توجیه کنند. -کنندمی پست کار

 قواعششد حششاکم بر 7892 یدهششهکششاری دیگر این بود کششه از اوایششل یششک وصشششتششه

های گذاریسشششرمایه ها اماان دادند تاها را تغییر و به آنگشذاران و بشانکسشششرمشایشه

 یناکامگویی درصورت آمیزتر انجام بدهند بدون این که ششرایط را برای پاسش مخاطره

ها هموار کرده باشششند. برای نمونه  وام مسششان دیگر تنها یک وام مسششان این پروژه

بازارمالی در آمد که حتی ی پیچیدهد بتاشه بشه صشششورت یشک محصشششول معمولی نبو

 0228-0229 وقتی این بازارها در سششال آورد. ودر نمیاسششتریت ازاجزای آن سششروال

ششششان را هاینه مردمی که خانه  اسشششتریت افتادسشششقو  کرد دولت به فار نجات وال

 ازدست داده بودند.
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 ین که منبع سشششودششششان از فروو کالا وصشششورت روزافزونی به جای اها بهکمپانی

حدود  7892 یدهه کنند. درمی خدمات مالی کسششب درآمد یخدمات باشششد  از ارایه

چه رسیده است. آن %53ها از بخ  مالی بود ولی اکنون این رقم به سود شرکت 72%

 ها نه این که سششود را درکه این شششرکتاسششت تر کرده این مراتب وخیمکه وضششع را به

ند بتاه آن را یا به صورت کنگذاری طور کتی سشرمایههکت خوی  یا دراقتصشاد بششر

یا برای افزودن بربهای سهام خود  صرد بازخرید  و داران توزیعسشود سشهام بین سهام

 -درواقع بخ  غیرواقعی - از اقتصاد ما بزرگیند. بخ  کنمی سشهام خودشان از بازار

برای این وجود دارد که در آن ر اسشششت. پیاغول یدر حشال حشاضشششر یشک قمشارخانه

هم  -ها و کمپشانی افراد - دارگشذاران خیتی پولبنشدی ششششود و سشششرمشایشهششششر 

 دهند. می های بزرگ انجامبندیشر 

 

 درتمندتوهم اقتصاد ق

 درتمندها این توهم را ایجاد کرده اسششت که یک اقتصششاد قکاریدرمجموع این وصششته

که مقدار  - او لاد بزندای ترامپ دوسششت دارد دربارهیعنی اقتصششادی که آق - داریم

کنند. ولی این می ای انباشتهم وروت افسانه شماریاندکزیادی پول در آن هست و 

 تر مقدار زیاد پول نمایانگر کالاها یا خدمات واقعی نیسشششتند. برای مثال  تا مدتی پی 

 ند که پول زیادیایدرتمندهای قششششرکشت «وی ورک»و  «اوبر» رسشششیشدنظر میبشه

بندی کرده بودند که این چنین خواهد بود. گذاران شششر چون سششرمایه - سششازندمی

 دانیم که این ادعا صحت ندارد. می اکنون

تر وجه عمده باعث وخیم و در حل نبودندواقع راههشا بشهحشلاین راه زکشدام اهیچ

معناست که ما الان  کاری اقتصشاد با گسترو اعتبار به اینششدن وضشع ششدند. وصشته

 های اعتباری  و  کارتدرمانیاقتصششادی داریم که در آن سششطح بدهی خانوارها  بدهی 

تر های دانشششجویی درکنار سششطح عمومی دسششتمزد که وابت مانده از همیشششه بی وام

اسشتریت اقتصاد متزلزلی ایجاد کرده است که در آن زدایی از والششده اسشت. مقررات

 گیرد. می الهای زیادی شحباب
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 عین حال که باعث تقویت بخ  کازینویی اقتصشششاد در« یگرایمالی»بعتاوه  این 

ها های درازمدت مثل زیرساختگذاری در پروژهششود  درواقع اقتصشاد را از سرمایهمی

ترین مدت اماان چه که در کوتاهآن سشششوی هروکند و پول را به سشششمتمی منحرد

کاهند می از تعداد مشاغل هاکمپانیوقتی . برای مثال  کندمی سشازی دارد هدایتپول

دهد درحالی که این نوع می مثبت نشان واکن بازارسهام کنند  می سشپاریو یا برون

 کند. مدت و درازمدت به سودآوری کمک نمیها درمیانسیاست

داری ها با طرحی واقعی که با حفظ نظام سرمایهکس در دولتاز آن گذششته هیچ

 این مورد نگذاشششته اسششت. در پا پی برای مقابته با بحران محیط زیسششت کار کند  

 واقع بسیار لرزان است. داری بهسرمایه

 

 های جدیدداری و قطحی ایدهسرمایه

فردی است که در تاری  هببحران منحصشربحران اقتصشادی کنونی که رسشد می به نظر

که  کنندمی ن فدرال رزرو سنت لوییز برآوردنداشته است. اقتصاد دانا معاصشر ما نظیر

 50 به امریاا بیاار خواهند ششششد  یعنی میزان بیااری میتیون نفر در 01تا ماه ژوئن 

تری برای مداخته در پی  های گستردهکشورهایی که سیاست خواهد ششد. در درصشد

برای نمونه در بع شی از کشورهای  - تر خواهد بودمیزان بیااری کم اند احتمالاًگرفته

بیشششتر خواهد بود. چین  ی احتمالاًهای دیگر جهان این بیااربخ  ولی در - اروپایی

 کند. می برای احیای تولید تقتا

ولی بششه میزان هششای مختتف دوام آورده برابر بحران قرن در پنجداری سشششرمششایششه

دولتی نیازداششششته اسشششت و همان طور که وولفگنگ اسشششتریک  یی مداختهفراینده

رسششد که می نظربه«. برای این که برای خود فرصششت بخرد»گوید می شششناسجامعه

 او ندارند. تازه و بدیعی برای نجات یداری دیگر ایدهمدافعان سرمایه

 ستانی ازاعتنا وجود دارد  مثل مالیاتقابل هایای از پیشنهادخوشبختانه مجموعه

به منافع بین از وروتمندان  خدمات بهداششششتی برای همگان  و توجه  اسشششتریت ووال

رفت از این بحران مین مشالی کشارهشای اجتماعی که به ما راه برونأهشا برای تشنسشششل
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« نیو دیل سبز»ها مثل دهد. بع شی برنامهمی اقتصشادی و بهداششت عمومی را نششان

 درواقع تنها اماان ما برای پایدارساختن بهداشت محیط زیست است. 

عتنا ضشششروری اسشششت که از اصشششول بنیادین اهای قابلولی برای اجرای این برنامه

سود  سازیبیششینه یرقابت با انگیزه و داری یعنی نظامی براسشاس فردگراییسشرمایه

ن است درآییم ایهتوانیم از این وضشعیت به ستامت بمی فاصشته بگیریم. تنها حالتی که

که باید جامعه و اقتصششادمان را براسششاس همبسششتگی و منافع اشششتراکی برای برآوردن 

 نیازهای بشر بازسازی کنیم. 
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