
توهم سود در قمارخانه ی بورس

 با گذشت بیش از یک سال از ریزش شدید بورس تهران، شاهد اقبال مجدد اما محدود به این بازار هستیم. ب��ازاری ک��ه
 از سویی با تبلیغاِت فراواِن دولت و طبقات باالی جامعه به عنوان بهترین محل برای سرمایه گذاری مع��رفی ش��ده و از س��وی
 دیگر محل نقره داغ شدن بسیاری و از دست رفتن اندک اندوخته ی� آن ها است. اندوخته هایی که یا به منظور ت��أمین کس��ری�
 بودجه به حساب دولت واریز و یا در حساب سهام داراِن عمده تب��دیل ب��ه س��رمایه ش��ده اند. در این مختص��ر ب��ه مع��رفی ب��رخی

سازوکارهای حاکم بر این بازار از نظر اقتصادی و تأثیر آن بر روی آگاهی کارگران پرداخته ایم.

 بورس محلی است برای مواجهه ی خریدار و فروشنده و عرضه ی کاال،� خدمات و هر چیز قابل معامله ای تحت سازوکاِر
 حراج. در مثاِل مشخِص بورس اوراق بهادار تهران، موضوع معامله اوراق بهادار و یا برگه های سهام است. از آنج��ا ک��ه تنه��ا
افزا یعنی کار در این بازار به وقوع نمی پیوندد و همان طور که از تعریف این بازار قابل تشخیص است، ارزشی در  گوهِر ارزش 

 آن تولید نمی گردد و تنها مقادیر مشخصی از اوراق به��ادار در مقاب��ل مق��داری پ��ول مبادل��ه می ش��ود. ب��ا این وج��ود ب��رخی ب��ا
سودی سرشار این بازار را ترک می کنند. منبع سود حاصل� شده را باید در محلی خارج از این بازار جستجو کرد. 

دو روش کلی برای کسب سود از محل اوراق بهادار وجود دارد:

 سود تقسیم شده در مجامع ساالنه شرکت های� حاضر در بورس، که منبع این سود بخشی از سود صنعتی حاص��ل ش��ده.1
  شرکت است. سود تقسیم شده بخشی از س��ود س��االنه ی1به واسطه فعالیت تولیدی و یا خدماتی مستقیم یا غیرمستقیم

 شرکت اس�ت ک�ه ب�ه س�هام داران اختص�اص می یاب�د. بخش�ی از س�ود س�الیانه ب�ه منظ�ور اج�رای ط�رح ه�ای توس�عه،
 بازپرداخت بدهی های شرکت و یا افزایش سرمایه در شرکت انباشته� شده و البته بخشی دیگر از آن تحت عنوان پ��اداش
 ساالنه ی هیئت مدیره )حدود چند� صد میلیون( به حساب نمایندگان سهام داران عمده واریز می ش��ود. س��ود س��االنه ب��ا
 کسر شدن میزان استهالک سرمایه های ثابت، هزینه ی مواد اولی��ه و م��واد کمکی، به��ره ی وام ه��ای ش��رکت، اج�اره ی

زمین و ساختمان، مالیات و عوارض و در نهایت دستمزد کارکنان از میزان کل فروش سالیانه حاصل می شود. 
 مقدار این سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران بسیار پایین تر از حد انتظار است. برای مث��ال در ابت��دای ف��روردین م��اه

ک و س�وخت هس�ته ای 2 میانگین سود پیش بینی شده1401  ٪، ب�رای گ�روه ص�نایع5/17 برای فراورده ه�ای نف�تی، کُ�
 ٪ و ب�رای گ�روه ب�انکی7/13٪، ب�رای فل�زات اساس�ی 3/15٪، برای بیمه و صندوق های بازنشستگی 5/15شیمیایی 

 ٪ که با توجه به ریسک موجود در این بازار و در مقایسه با سود بدون ریسک ارائه شده توس�ط بانک ه�ا، پ�ایین تر از2/11

 . در حالت غیرمستقیم سود صنعتی با یک و یا چند واسطه به شرکت توزیع کننده ی سود منتقل می شود. برای مثال شرکت ب سهام دار ش�رکت ال�ف 1
 است که دارای فعالیت تولیدی است و پس از تقسیم سود شرکت الف سود به شرکت ب منتقل و از طریق این شرکت به سهام داران آن منتقل می شود.
 شایان ذکر است که شرکت های بازرگانی� نیز فارغ از ارزشی که به واسطه ی حمل و نقل به کاال می افزایند، ارزشی ایجاد نمی کنند و مش��ابه ش��رکت های
 سرمایه گذاری تنها به واسطه ی سهیم شدن در بخشی از سود صنعتی به سود دست می یابند. در نتیجه می ت�وان آن ه�ا را ن�یز مش�ابه ش�رکت ب ن�وعی

شرکت واسطه فرض کرد.
. با توجه به میزان سود ساالنه ی شرکت ها که طی سال مالی گذشته ی خود ایجاد کرده اند. 2
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 حد توقع است. این در حالی است که برخی از شرکت های حاضر در بورس تهران زیان ده بوده و هیچ سودی در مج��امع
خود توزیع نمی کنند.

 با توجه به تقسیم سود مجامع در یک روز مشخص، به نظر می رسد یکی از راه های کسب ث��روِت یک ش��به، خری��د س�هم
 پیش از برگزاری مجامع و فروش آن ها بالفاصله بعد از آن است. با این وجود این روش قابل انجام نیست؛ چرا ک��ه پس
 از برگ��زاری مجمع و تعیین میزان سود تخصیص یافته به هر سهم، به میزان سود اعالم شده از ارزش هر س�هم کاس�ته
 ش�ده و در زمان حراج مجدد، قیمت بازگشایی با کس�ر س�ود تقس�یمی از قیمت س�هم پیش از بس�ته ش�دن ب�رای مجم�ع
 محاسبه می شود. قیمت کسر شده به مرور و طی یک سال با انتشار گزارش های ماهانه شرکت مج��ددًا ب��ه مق��داری در

حدود قیمت پیش از مجمع باز می گردد.
 ترقی قیمت سهام که ناشی از غلبه ی خریداران یک سهم ب��ر فروش��نده ها� در آن قیمت و در نتیج��ه رق��ابت آن ه��ا ب��رای.2

خرید این سهم به بیشترین قیمت است. ترقی قیمت سهام عمومًا در یکی از سه حالت زیر اتفاق می افتد:
 . در این3افت عمومِی ارزِش پول ناشی از تورم که منتهی ب��ه اف��زایش قیمت س��هم، مس��تقل از ارزش آن می ش��ود.1

 حالت در حقیقت سودی نصیب سهام دار نمی شود و قدرت خرید او تغی�یر نمی کن�د و تنه�ا ارزش ان�دوخته اش حف�ظ
می گردد.

 افزایش سودآوری شرکت که ناشی از افزایش تولید و یا باال رفتن درجه ی استثمار نیروی� شاغل در آن مجموعه ی.2
 اقتصادی است. ترقی ناشی از رشد سودآوری بسیار کند و محدود است. برای مثال برای افزایش ده درصدی سود
 یک شرکت بزرگ مانند مجتمع فوالد مبارک�ه اص�فهان بای�د میلیون ه�ا تن ف�والد م�ازاد ب�ر ظ�رفیت تولی�د ش�ود ک�ه

نیازمند احداث� خطوط جدید و صرف سرمایه ای عظیم و جذب و آموزش نیروی کار بسیاری است.
 تبلیغات ناشی از تبدیل شدن سهم به پروژه ای برای سفته بازی افرادی با سرمایه های بزرگ که با طراحی� سناریو و.3

 مدیریت میزان پول ورودی به سهم، قیمت آن را به صورت کاذب باال برده و با فریب س��ایر س��هام داران در قیم��تی
 باال سهام خود را به آن ها می فروشند� و از این طریق خود و یا شرکت تابع خود را به زیان س��ایر س��هام داران »ت��أمین

« می کنند.4سرمایه
 تمام این حاالِت ممکن در صورت وجود تقاضای موثر، یعنی وجوِد خریدار با پول نقد که با وجود ترقی قیمت، حاضر� ب��ه
 خرید سهم باشد، محقق خواهند شد. همان طور که ممکن است یک سهم ب�دون ارزن�دگی ب�ه واس�طه ی� هج�وم خری�دار ب�ا
 قیمتی بیش از ارزش آن معامله شود، ممکن است سهمی با ارزندگی باال به واس��طه ی� ع��دم حض��ور خری��دار ب��ا افت قیم��تی
 شدید مواجه شود. این یکی از مهم ترین عوامل ُپرریسک بودن چنین� بازارهایی در کنار رانت و تاثیر سرمایه های بزرگ اس��ت.
 چرا که بر خالف فرض اقتصاد خط اصلی،� نوس��انات ب��ازار متکی ب��ر تص��میمات اف��رادی اس��ت ک��ه تحت ت��اثیر احساس��ات و

هیجانات، عاقالنه رفتار نمی کنند.

امکان افزایش هم زمان و یا کاهش� هم زمان ارزش یک سهم با افزایش قیمت آن وجود دارد. 3
بازار تأمین سرمایه 4  پول های بزرگ به سادگی روند سازی کرده و در باالترین قیمت س��هم را چرا که در این بازار"  ". در توصیف بازار بورس گفته شده 

 به سهامدار خرد فروخته و زمانی که سهام دار خرد دچار تنگنای مالی� شده در کم ترین قیمت از آن ها می خرد. از این طریق بدون پ�رداخت به�ره ب�انکی
 اندوخته سهام داران خرد را به شکلی بالعوض به حساب خود واریز می کند. در کنار سایر رانت ها مانند� رانت اطالعاتی� که بسیار در چ��نین ب��ازاری م��وثر
 است، رانت پول بزرگ نیز بر علیه سهام داران خرد و به کام سرمایه داران بزرگ عمل می کند. برخی وجود چنین رانت هایی را منحصر ب��ه ب��ورس ای��ران
 دانسته و آن را ناشی از غیر متعارف بودن سرمایه داری ایران می پندارند. در نقض این تصور کافی است به عملکرد ایالن ماسک در خصوص نوسان بیت
 کوین نظری افکند. ایالن ماسک با اعالم امکان معامله با شرکت تسال به کمک بیت کوین قیمت آن را افزایش داد و چندی بعد با اعالم بی اعتم��ادی ب��ه

آن منجر به افت قیمت شد. نوسان حاصل شده، میلیون ها دالر از دارایی مردم سراسر جهان را به حساب های شخصی این سارق متشخص واریز کرد.
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 در نهایت با توجه به دوسویه بودن عمل مبادله، به معنی حضور هم زمان خریدار و فروش��نده،� ب�ه منظ��ور س�ود ی�ک ف��رد
 یعنی ارزان خریدن و گران فروختن، فرد دیگری باید ارزان بفروشد و گران بخرد. در نتیجه سود یک نف��ر دس��ت کم ب��ا زی��ان
 فردی دیگر همراه خواهد بود. این گزاره که »همگان می توانند با آموزش کافی در بازارهای مالی به سود دست یابند«، توهم
 افراد فریب خورده و شعار افراد شیاد است. از نظر مالی عملکرد بورس بیشتر مشابه قمارخ��انه ای اس��ت ک��ه در آن تنه��ا بای��د

امیدوار به بخت و خوش نشستِن تاس بود و یا به خاکسترنشینی عادت کرد.
 بورس عالوه بر تأمین سرمایه برای طبقه ی سرمایه دار و غارت سها م داران خرد، دارای نقش��ی ای��دئولوژیک در راس��تای
 تض��مین من��افع طبقه ی س��رمایه دار اس��ت. ک��ارگر ناآگ��اهی ک��ه بخش��ی از درآم��د و ی��ا پس ان��داز ناش��ی از آن را در ب��ورس
 سرمایه گذاری کرده است، به صورت ناخود آگاه خوی سرمایه دارانه پیدا می کند. با وجود اندک بودن تعداد س��هام، خ��ود را در
 موقعیت مالک شرکت حس کرده و به طمع اندک سود حاصل از سهام، تبدیل به پیاده نظامی برای ارتش تبلیغاتِی س��هام داِر
 عمده می شود. چنین فردی خواستار� افزایش افسارگسیخته ی� قیمت محصوالت تولی�د می ش��ود ت��ا ب�رخالف من��افع طبق�اتی
 خود، از طریق کاهش ارزش پوِل ناشی از تورم، سبد معیش��تی خ��ود و هم طبقه ای ه��ای� خ��ود را کوچ��ک کن��د. او ب��ه دنب��ال
 ِاعمال فشار حداکثری� به کارگران است و در این راستا ب��ا ه��ر ن��وع درخواس��ت اف��زایش دس��تمزد، اع��تراض و اعتص��ابی ک��ه
 منتهی به توقف و یا کاهش تولید و یا سود شرکت است مخالفت می کند. از تعدیل نیرو، افزایش شدِت کار ک��ارگران، ِاعم��ال
 انحصار، دستیابی به رانت و فرار مالیاتی شرکت حمایت کرده و در ازای مزدی ان�دک ن�ه تنه�ا دارایی خ�ود را گ�رو می گ�ذارد
 بلکه با هم ذات پنداری� با سرمایه دار خود را بدل به برده ای خودآزار می کند که بر خالف منافع مستقیم و طبقاتی خ��ود آرزوی

تفوق ارباب را در سر دارد.
 با چشیدن طعم سوِد ولو اندِک سرمایه دارانه ی ناشی از استثمار کار دیگران، نه تنه�ا فع�ل خ�ود یع�نی ک�ار را ب�ه عن�وان
 منبع تولید ارزش انکار کرده، بلکه نقش محوری کارگران را در نظام تولید زیر سوال می برد و ب��ا تکث��یر این ت��وهم ک��ه »پ��ول

پول می آورد« ُبت وارگِی پول را در جامعه ترویج می کند.
 سپس )در اکثر موارد( با شکست در قمار جذاب بورسی خود، با توهم امکان سود همگانی در بازار مالی و توان رقابت با
 سهام دار عمده شکست خود را به گردن کم بودن سواد مالی انداخته� و زمان و هزینه ی گزافی را ص��رف ی��ادگیری الگوه��ایی
 می کند که هرگز قادر به پیش بینی بازار ه�زار رن�گ نب�وده و از این طری�ق کیس�ه ی ش�یادان روی�ا ف�روش و تحمیق کنن�دگان
 طبقه ی خود را ُپربارتر می کند. با فراموش کردن استثمار طبقه ی� خود، موفقیت و ثروِت س��هام دار عم��ده )س��رمایه دار( را ن��ه

ناشی از روابط سرمایه دارانه ی مبتنی بر استثمار کارگران بلکه ناشی از نبوغ سرمایه دارانه دانسته و تبلیغ می کند. 
 در نهایت سرخورده از شکست، با اندوخته ای بر باد رفته و با هوس قمار دیگر بر شدت کار خ��ود می افزای��د ت��ا ب��ا روی��ای
 فتح قله های مکنت و ثروت، اندوخته ای� جدید را تقدیم خداوندگاران� س�رمایه کن�د. تنه�ا راه خ�روج از این چ�رخه ی معی�وب،
 کسب آگاهی طبقاتی است. گام برداشتن� در این مسیر به واسطه ی� اتح��اد ک��ارگران  و اس��تفاده از ه��ر فرص��تی ب��رای نش��ان
 دادن تضاد ریشه ای� منافع کارگران ب��ا من��افع س��رمایه داران محق��ق می گ��ردد؛ گام ه��ای اولیه ای� در مس��یر ارتق��ای مب��ارزه ی
 طبقاتی. کارگران با حرکت در این مسیر و ارتقای قدرت جمعی شان می توانند در مقابل تهاجم سرمایه داران به ش��رایط ک��ار و

زندگی شان بایستند� و در جهت بهبود پایداِر چنین� شرایطی حرکت� کنند.
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