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  چكيده
شـده،   ريـ هـم تعب  2»اَبرتورم«و  1»تورم فوق« به آن از كه ختهيگس )افسار( لجام تورم
خـاللِ آن، ارزش پـول    تورم است كـه در  ةمرحل اينوع  نيتر شرفتهيو پ نيدتريشد
ـ قـدرت خر  گـر يد عبارت  بهكشور، و  كي يمل  ريآن بـه سـا   ليتبـد  تيـ و قابل دي

و در اواخـر كـار غالبـاً بـه صـفر       كند يحد سقوط م نيتر نييبه پا ،يپول يواحدها
ـ و جهان، به يتحوالت اقتصاد خيدر تار. رسد يم هـا و   نمونـه  ن،يزمـ  در مغـرب  ژهي

متعلق بـه دو سـه    ها آن يكه همگ شود يتورم مشاهده م گونه نياز ا يموارد متعدد
ـ  وـ  )paper money( ياست كه پول كاغذ يدوران يعني ريقرن اخ  اصـطالح  بـه  اي

 و عـام  رواج رفتـه  رفتـه  ــ ...)  نقـره، طـال،  ( فلز به ليتبد رقابليغ اسكناس تر قيدق
 و سـهولت  به، )coined money( مسكوك پول برخالف كه جا آن از و افتي يقانون

 كـه  آورد فراهم ها دولت يبرا را خطرناك بالقوه امكان نيا بود، ريتكث قابل سرعت
 و ضـوابط  تيرعا بدون و درآمدها كاهش و ها نهيهز شيافزا استناد به ،يگاه از هر
 ينگينقـد  حجم به در نتيجه و كنند مبادرت ديجد اسكناسِ انتشار به مقرر، طيشرا
  .نديفزايب جامعه در

 ةختيگس لجام تورم شش) case study( يِموردپژوه به  راجع نخست مقاله، نيا در
. است شده ليتحل و يبررس مشترك و مشابه يها جنبه سپس و بحث يخيتار

 مذكور، يها تورم از حاصل اتيتجرب ،يبند جمع و يريگ جهينت بخش در سرانجام،
 روانيپ يحدود تا زين و) monetarists( انيگرا پول يآرا دييتأ جهت در ش،يوب كم
  .است شده يتلق) quantity theory of money( پول يمقدار يةنظر
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تـوان در زمينـة    جايِ آن مـي  اساساً جنبة تاريخي دارد، از جاياين بررسي گرچه 
جمله تورم كنوني ايـران   ـ و از هاي عصر حاضر ، پيشگيري و مقابله با تورم شناخت

هـاي جـدي شـده و احتمـال      هاي اخير موجب نگرانـي  كه شدت فزايندة آن در ماه
هـايي ارزنـده و    رتگسيخته كامالً متصور است ـ عب  شدن آن به يك تورم لجام تبديل
  : هايي آموزنده گرفت؛ چه، به گفتة رودكي درس

ــار     هر كه نامخت از گذشت روزگـار ــيچ آموزگ ــاموزد ز ه ــيچ ن  ه
گسيخته، تورم و انقالب، تورم و جنگ، نظرية  تورم تاريخي، تورم لجام :ها كليدواژه

  .روية پول كاغذي حذف پول، تورم و نازيسم نشر بي
  

  مقدمه. 1
 تـورم  از يمختصـر  حيتوض اي فيتعر بدواً دارد جا مقاله، ياصل موضوع به پرداختن از قبل
  :شود ارائه ختهيگس لجام

بـر   تـر،  قيـ دق عبارت  به ا،ي و ضعف و شدت بر حسب را ها تورم اقتصاددانان، از يبرخ
 مرحلـه  چهار به گريد ريتعب به و نوع چهار به ها، متيق نِيانگيم شِيافزا سرعت زانِيم يمبنا

 مربـوط  يها واژه از استفاده است، توجه انيشا يبند طبقه نيا در آنچه. اند كرده ميتقس) فاز(
) افسـار ( لجـام  آن ةمرحلـ  نيآخـر  كـه  است اسب حركت گرفتنِ سرعت يِمتوال مراحلِ به
  :است يختگيگس

هـم  ) creeping inflation( خزنـده  تـورم  بهآن كه از ) نامحسوس( فيخف ايبطئ  تورم
 شود؛ يم ريتعب

 ؛) = trotاسب رفتن يورتمه) (trotting inflation( سريع نيمه تورم

 ؛)gallop= رفتن اسب  چهارنعل) (galloping inflation(چهارنعل  ايتازنده  اي شتابان تورم

 =كــه از كنتــرل خــارج شــده اســت  ياســب) (runaway inflation( ختهيگســ لجــام تــورم
runaway(  رتـورم «و » فوق تورم«به آن  عنوان شد ـ  تر شيكه پ  ـ كه چناناَب« )hyper-inflation( 

  . )International Encyclopedia of Social Sciences, 1968, Inflation( هم اطالق شده است
ضـوابط مشـخص و    ادشـده ي يهـا  تـورم  يمرزها ديحدود و تحد نييتع يبرا متأسفانه

 هـا  آن صيتشخ و كيتفك يبرا را يمتفاوت غالباً يارهايمع اقتصاددانان و ندارد وجود يقطع
 دو ةارائ به ،رو  اين از. ستين فراهم جا اين در ها آن يليتفص يبررس مجال كه اند كرده مطرح

  :شود يم اكتفا ختهيگس لجام تورم به مربوط اريمع
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 50 حـدود  يتورم نرخ ،)Philip D. Cagan( كاگان پيليف به موسوم اقتصاددانان از يكي
 است كرده شنهاديپ ختهيگس لجام تورم صيتشخ مالك را) درصد 600 انهيسال( ماه در درصد

 ييشناسا اريمع را ـ كمتر اي ـ ماه 6 ظرف در ها متيق دوبرابرشدن گر،يد اقتصاددان؛ )همان(
 ).Encyclopedia Britanica, Inflation( است كرده يتلق تورم نوع نيا

 حالت كي بروز خته،يگس لجام تورم ياصل ةمشخص كه گفت توان يم يكل طور به 
 سوزان پولِ اصطالح كه است يمل پولِ واحد به مردم در مطلق و كامل ياعتماد يب
)hot money (آن شرِّ از را خود تر عيسر چه هر درصددند صبرانه يب مردم كه يپول ـ 

 ذكر انيشا هم نكته نيا. است آن معرف نياتريگو ـ كنند ليتبد كاال به را آن و خالص
 اي فهيوظ سه هر پول ـ ها آن ةشرفتيپ مراحل در ژهيو به ـ ختهيگس لجام يها تورم در كه است
 را) بودن ارزش ةريذخ ابزار و بودن ارزش اريمع بودن، مبادله ةليوس( خود ياصل ةصيخص

  .دهد يم دست از كسرهي
  

  مهم يخيتار ةختيگس لجام يها تورم يِموردپژوه. 2
  »كايامر استقالل يها جنگ« در حادث  تورم 1.2

 دو هر كه بوده ديشد اريبس تورم دو شاهد حداقل خود، خيتار طول در كايامر ةمتحد االتيا
  :است شده يناش جنگ از ميمستق طور به 

آغـاز   يالديمـ  1774معروف به استقالل كه در سال  يها جنگ انيتورم، در جر نينخست
 ةجرج واشنگتن با سلط يرهبر  كه به كايطلب امر استقالل ونيدر آن زمان، انقالب. شد، رخ داد

شدت در تنگنا قـرار   جنگ، به نيسنگ يها نهيهز نيتأم يبرا دند،يجنگ يم سيانگل يامپراتور
 اتيـ وضـع مال  يبـرا  يقانون اريگونه اخت فاقد هر ،يا قاره ةخصوص كه كنگر گرفته بودند؛ به

 يآور تابعه را به جمـع  االتيبود كه ا نيا افتيآن را  قيمزبور توف ةكه كنگر يتنها اقدام. بود
 يالزم را برا ديو نتوانست عوا اورديبار ن  به يمطلوب جياقدام هم نتا نيا يفراخواند ول اتيمال

 وجـه  چيه به زين ياستقراض داخل گر،ياز طرف د. جنگ فراهم سازد نيپرداخت مخارج سنگ
 به اغلب افسرانپرداخت حقوق سربازان و  ادشده،ي ليدال  به. نبود يوجوه كاف نيقادر به تأم 
  .گرفت يم انجام يدشوار به يجنگ ملزومات و مهمات ديخر و افتاد يم قيتعو 

 نـوامبر  اواخـر  در: واداشت ييجو چاره به را كنگره يمال بخش سرانجام ها يدشوار نيا
 االتيـ ا آن، مـوازات   بـه  و كـرد  صـادر  را اسكناس ونيليم 191 انتشار ةاجاز كنگره، 1779

  .)113 -  112: 1363شوئل، ( ساختند منتشر اسكناس رقم، نيهم معادل هم، گانه زدهيس
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 از شـده  وصـول  يهـا  اتيمال مجموع، 1779 -  1775 يها سال يط كه است توجه انيشا
 حدود از هلند و اياسپان فرانسه، يكشورها از شده افتيدر يها كمك كل و دالر ونيليم چند

  .نكرد تجاوز دالر ونيليم 8
 يبرا را دشمن بر يروزيپ و ديبخش خاتمه ونيانقالب يمال ةقيمض به گرچه اسكناس چاپ

 يسرعت با را دالر ارزش و شد منتج سابقه يب يتورم به حال، نيع در آورد، مغانار به ها آن
 مختل را مردم ةروزمر يزندگ تنها نه ،يمال يسامان نابه و يآشفتگ نيا. داد كاهش آور بهت
 بود اسكناس انتشار ييغا علت كه ـ ارتش يبرا را آذوقه يةته و تداركات امر يحت بلكه كرد
 به ها متيق شيافزا ا،ينيرجيو التيا در كه است معروف. كرد ومرج هرج و وقفه دچار ـ

 يمحل اسكناس دالر ونيليم كي ديبا  لباس، دست كي ديخر يبرا كه بود دهيرس يحد
 يكاغذ يها پول رشيپذ از سره كي كسبه، و فروشندگان از يبرخ. شد يم پرداخت) يالتيا(

 به مبادا تا ختنديگر يم بدهكارانشان دست از شكار همچون طلبكاران« و كردند يم امتناع
  ).167: 1368 ،يقباد( »شود پرداخت طلبشان ارزش، يب يكاغذها با و فتنديب چنگشان
را  هـا  آن يشـگاه يتنزل كرده بود كه آرا يقدر به يكاغذ يها ، ارزش پول1781بهار  در

 افـت يكه بابت حقوق خود، اسـكناس در  يخود چسبانده بود و مالحان ةمغاز واريبه در و د
  . درآورده و به تن كرده بودند يا مسخره يها شكل لباس  ها را به كرده بودند، اسكناس

  
  انفصال جنگ در واقع تورم 2.2
ـ   3يا ندهيفرسـا  و نيخون اريبس يداخل جنگ انيجر در بعد، سال 80 باًيتقر  االتيـ ا نيكـه ب
» جنگ انفصال«و به ) 1865 -  1861(درگرفت  يبردگ ةمسئل سر بر كايامر يو جنوب يشمال

ـ مشـابه    شيوب كم ـحادث شد كه علل و عوامل آن   يگريد ديشد اريمشهور شد، تورم بس
 نيطرف ،در نتيجه. شد ابينا يو حت ابياز همان آغاز جنگ، طال و نقره كم: بود يتورم قبل
 را آن و شـدند  اسـكناس  انتشار به ريناگز جنگ، آور سرسام يها نهيهز نيتأم يبرا متخاصم،

  .كردند مسكوك پول نيگزيجا
) greenback( »سبز پشت« يها اسكناس به خيتار در كه يكاغذ يها پول ب،يترت نيا به

نوسـان بـود؛    شـدت در  به يكاغذ يها پول نيا يارزش واقع. شد جيمعروف شده است، را
  . شد يم رتريچشمگ ها آنتنزل ارزش  افت،ي يادامه م شتريهرچه جنگ ب كنيل

 سندگانينو از يكي كه بود دهيرس يحد به تورم شدت و پول ياعتبار يب جنگ، انيپا در
  :نوشت نبود، تيواقع از يخال كه يطنز با كايامر
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 خانـه  به كاال از پر سبد كي با و ميبرد يم بيج در را پول م،يرفت يم يا مغازه به يوقت سابقاًً
 بـه  بيـ ج در غـذا  يمقدار با و ميبرو بازار به پول سبد كي با ديبا اكنون يول م؛يگشت يبرم

 مرج و هرج دچار يكل به متيق] سمِيمكان. [پول جز است ابيكم زيچ همه! ميبرگرد خانه
 20 امروز بود، اپرا طيبل متيق معادل آن متيق كه ييغذا. است شده نامنظم ديتول و دهيگرد
 يبرا داند ينم كس چيه رايز است، شده متوقف يكل به ياقتصاد تيفعال. دارد متيق آن برابر
  .كند مطالبه يمتيق چه خود يكاالها

. سـازد  رها را يكاغذ پول زودتر هرچه و دينما احتكار را اياش دارد كوشش كس همه
 تهـاتر  ةليوسـ   به معامالت 4.است ساخته خارج انيجر از را خوب يفلز پول ،يكاغذ پول
 سـت ين دهيپوشـ  يكسـ  بر يتهاتر معامالت ليقب نيا مشكالت و يناراحت و رديگ يم انجام

  .)482/ 1: 1350ساموئلسون، (
  
  تورم و فرانسه انقالب 3.2
 ميوخـ  اريبسـ  يصـورت  بـه  فرانسه يمال اوضاع شانزدهم، يلوئ سلطنت يها سال نيواپس در

 كـه  شـد  يم گفته. بود گرفته قرار كامل يورشكستگ ةآستان در باًًيتقر كشور ةخزان و درآمده
بـه   5وريل ونيليم كصدي و ارديليم كي از شيب شانزدهم، يلوئ يپادشاه آخر سال 12 در تنها
در سـال ـ كـه     وريل ونيليم 206به  ونيد نيا ةافزوده شده بود كه فقط بهر يدولت يها يبده
  .شد يدولت بود ـ بالغ م ةانيسال يمعادل نصف كل درآمدها باًًيتقر

 و هـا  اسـراف  از ،يمـال  مشـكالت  و هـا  وام نيـ ا از يمهمـ  بخـش  كـه  سـت ين يديترد
 بـه  احتماالًً و شد يم يناش ـ فرانسه ةملك ـ آنتوانت يمار مخصوصاًً و دربار، يها يولخرج

 داده) Madame Deficite( »افـالس  مـادام « لقـب  او بـه  فرانسه مردم كه بود هم ليدل نيهم
  .)709/ 2 :1351نهرو، ( بودند

طبقـات   نـدگان يكرد تا نما ريشانزدهم را ناگز يروزافزون اوضاع، سرانجام، لوئ وخامت
 يـة مال مـورد در  ييجو چاره يرا برا) سوم ةطبق ايو عامه  ونياشراف و نجبا، روحان(گانه  سه

شـروع   ةدربـار و نقطـ   ينينشـ  آغاز عقب در واقعدعوت  نيا. حكومت فراخواند ةورشكست
  . شد دهيبود كه بعدها انقالب فرانسه نام يتحوالت
گانـه،   طبقات سـه  ندگانينما ها، يتيو باالگرفتن موج نارضا ياسيبحران س افتني شدت با

صـورت   ونياشراف و روحان ندگانياز نما يطرف دربار و بعض كه از ييها يرغم كارشكن به
 يبانيو با اتكا بـه پشـت   دندينام» مجلس مؤسسان«و سپس  »يمجلس مل«خود را  گرفت، يم

دسـت   انقـالب را در  يرفتـه رهبـر   كردند و رفتـه  ضيبه خود تفو يعيوس اراتيمردم، اخت
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بـود كـه    اسـ يامالك متعلـق بـه كل   كردن يمجلس، مل نياقدامات ا نياز نخست يكي. گرفتند
بـه   ها آنفرانسه بالغ و ارزش  يكل اراض 3/1تا  5/1 مختلف به اتيبر روا بنا ها آنمساحت 

  . شد يزده م نيفرانك تخم ارديليحدود سه م
 ،ياضـطرار  طيشـرا  آن در شـد،  يمـ  محسـوب  يمـ يعظ ثـروت  گرچـه  سـا، يكل امالك

 اش روزمره و واجب مخارج نيتأم در كه حكومت كار از يگره الزم سرعت با توانست ينم
 توجه با زين ها اتيمال شيافزا و شتريب يها وام افتيدر گر،يد طرف از. ديبگشا بود، درمانده

 آن يآور جمـع  ظالمانـه  ةويش و ياتيمال يارتجاع نظام از مردم نفرت و يعموم يتينارضا به
  .)168: 1368 ،يقباد( نبود ريپذ امكان
 مطـرح  را آن نـدگان ينما از يبعضـ  كـه  اسكناس چاپ شنهاديپ احوال، و اوضاع نيا در
  .باشد آور شگفت دينبا شد، مواجه آن با كه يقبول حسن و كردند

 نداشـت،  را نقره و طال به ليتبد تيقابل يقانون نظر از گرچه شنهادشده،يپ يها اسكناس
 از كـه  بود نيا قرار. بود برخوردار سايكل ةشد مصادره امالك مشخص و پرارزش ةپشتوان از

امـالك   ديـ خر يـ عمدتاًً برا  شد يم دهينام Assignat(6( اينيآس كه ـ نظر مورد يها اسكناس
شده بود كـه   ينيب شيموضوع هم پ نيا. درشت منتشر شود ياستفاده و ضمناًً در ارقام سايكل

ـ فـوراًً سـوزانده و از جر   گـردد،  يبه خزانه بازم سايكل يكه با فروش اراض ييها اسكناس  اني
ـ  گريظاهراًً د دات،يتمه نيبا ا. خارج شود  يعواقـب انتشـار پـول كاغـذ     در مـورد  ينگران

  . ديرس ينظر م  به مورد يب
را  يپـول كاغـذ   وريـ ل ونيليم 400دستور انتشار  يمجلس مل 1789 ليدر آور سرانجام
 سـا، ياز اموال كل يمعادل قسمت ،ينيها حق داشتند مبلغ مع اسكناس نيدارندگان ا. صادر كرد

  . كنند افتيرا با سود پنج درصد تا زمان فروش در
 ياديز حدود تا دولت دست. بود دواركنندهيام و مثبت اريبس اسكناس انتشار يةاول جينتا

 شيافزا اثر بر ضمن، در. كند پرداخت را شيها يبده از يبخش توانست يحت و شد باز
 اما. گرفت رونق ديتول و تجارت و افتي كاهش يكاريب و ركود گردش، در پول حجم

 يها اسكناس به و دهد ينم را يمست آن كفاف ها باده نيا شد معلوم كه نگذشت يريد
  .است ازين يشتريب

 را خزانه يموجود پرآشوب دوران آن در دولت روزافزون مخارج طرف، كي از
 و جيرا پول كمبود در مورد اتيشكا ليس گريد طرف از و بود كرده يخال سرعت به

  .شده بود ريسراز تختياز سراسر كشور به پا آن، بر افزودن ضرورت
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نشر اسـكناس در نوبـت اول غـره شـده      استيس ريچشمگ تيامر كه از موفق مسئوالن
درست پنج  يعنيرو، در سپتامبر همان سال ـ    نياز ا. دنديد ينم اطياحت يبرا يبودند، موجب

  .انداختند انيجر  چاپ كردند و به دياسكناس جد وريل ونيليم 800ماه پس از نشر اول ـ 
 را ينگينقد كمبود عطش توانست كوتاه يمدت يبرا تنها ديجد يها اسكناس انتشار
 يبرا را ازين مورد پول حجم ها، متيق مداوم اما يجيتدر يترق سو،  كي از. فرونشاند
 پول عيسر و روزافزون رواج گر،يد يسو از و داد يم شيافزا كاالها گردش و معامالت

 درگردش پول مقدار از در نتيجه و شد يم منجر يفلز مسكوكات يابينا به ،يكاغذ
 خصوص به شتر،يب يكاغذ پول چاپ يبرا تقاضا ل،يدل نيهم به. كاست يم

 يفزون وستهيپ بود، اجياحت مورد شدت به مسكوكات كمبود با كه زترير يها اسكناس
 ةعمد قسمت امر، يابتدا در يمل مجلس ميتصم رغم به كه بود يحال در نيا و افتي يم

. افتاد يم انيجر به گريد بار نابودشدن يجا  به گشت، يبازم خزانه به كه يكاغذ يها پول
 از شد؛ يم استناد ياديز علل به مسكوكات، ژهيو به ،ينگينقد كمبود نيا ليتعل يبرا

 فيتضع قصد به يناراض ونيروحان زين و طلبان سلطنت و دربار كه شد يم گفته جمله
 نيهم. اند فرستاده كشور از خارج به اي كرده احتكار را يفلز يها پول نوپا، يجمهور
نظر از  صرف. نبود قتيحق ةهم نيا اما. شد يم وارد زين محتكر و ثروتمند تجار به اتهام

مسكوكات  يابيمؤثر بود، كم ناًًيقيخود  يجا  دشمنان انقالب، كه به يها يكارشكن
تربودن  از مطلوب يناش ز،ياز هر چ شيو ب شيداشت و پ يتر قيو علل عم ها شهير

بود كه مردم به پول  يشتريب نانيمعلول اعتماد و اطم گريد عبارت  بهو  يفلز يها پول
 قيه مصاداز جمل ده،يپد نيا در واقع. ـ داشتند يبا پول كاغذ سهيمقا مسكوك ـ در

به ). شد اديو قبالًً از آن (م مشهور شده است بود كه در اقتصاد به قانون گرشا يقانون
درگردش  يها دولت، حجم اسكناس يمال يازهاين شيو افزا ينگيهر حال، كمبود نقد

  . ديرسان وريل ونيليم 2100به  1791 انيپا دررا 
 انقالب آهنگ گرفتن شتاب علت  به زين و پروس و شياتر با جنگ اثر بر سال، نيا در

 چاپ در نتيجه و افتي شيافزا شيپ از شيب حكومت يمال اجاتياحت كشور، داخل در
 هم را يفرار يها فئودال از شده مصادره امالك دولت. شد يضرور يشتريب يها اسكناس
 جا آن تا كرد منتشر ديجد اسكناس ياديز مقدار ها آن يازا  به و داد قرار »اينيآس« ةپشتوان

 شده بالغ وريل ارديليم سه به انيدرجر يكاغذ يها پول كل حجم سال، همان انيپا در كه
  .)170: همان( بود
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 كار باالگرفتن. داد دست از را خود يةاول مثبت آثار رفته، رفته پول، حجم شيافزا
 تحوالت در مورد كه يابهامات و تندرو و يافراط يها گروه روزافزون تسلط و انقالب

 يكشورها ريسا و انگلستان آشكار خصومت و عداوت و سو  كي از داشت وجود يآت
 در يگذار هيسرما به ليتما گر،يد يسو از جنگ نامعلوم انيپا و انقالب با اروپا يسلطنت

 سوداگرانه معامالت به لدر مقاب و داده كاهش شدت به را يديتول يها نهيزم
)speculative (يطيو در شرا ديو تول يگذار هيبا كاهش سرما. بود دهيبخش ياديرونق ز 

كاالها و خدمات طبعاًً  ةبود؛ عرض رممكنيغ باًًيتقر زيكه واردكردن كاال از خارج ن
باال  وستهيپ ها متيق در نتيجههمگام باشد و  ينگيمداوم نقد اديبا ازد توانست ينم
گسترده  يكاريعلت ب  به) ياسم( يپول يهامزد دستكه  جا آندر ضمن، از . رفت يم

  . بود ريچشمگ اريبس يواقع يهامزد دستهش كا افت،ي ينم يچندان شيافزا
 و نييپا يقشرها نيب در ژهيو به ،يديشد يتينارضا كه ها متيق ةروزان و ديشد شيافزا

 بهار در. كرد مداخله به ريناگز را يانقالب دولت سرانجام بود، ختهيبرانگ انقالب يحام
 تحت و شد نييتع ييغذا مواد ةهم متيق بعد يچند و غالت متيق حداكثر، 1793
 30 باًًيتقر يسطح در ادشدهي يكاالها متيق يةپا كه شد مقرر و گرفت قرار ديشد كنترل
 ةنيهز افزودن با سپس و شود گرفته نظر در 1790 سال يها متيق از باالتر درصد
 فروش، خرده يبرا درصد  ده و فروش عمده سود بابت شيافزا درصد  پنج زين و ونقل حمل

 »حداكثر قانون« از كه يكسان يبرا ضمناًً. شود نييتع كننده مصرف يبرا متيق حداكثر
)Loi de Maximume (نظر در ـ اعدام هاز جمل و ـ نيسنگ اريبس يفرهايك كردند، يم تخلف 

  .)171: همان( شد يم اجرا تيقاطع با كه بود شده گرفته
  : اقدامات مذكور ةجينت در

 مقدار بازرگانان و صنعتگران كشاورزان، يول شد؛ گرفته تورم] سرعت[ يجلو يمدت تا... 
 مواد كه نسبت همان به. گرفت باال يكاريب مت،يق شيافزا ضمن. آوردند نييپا را ديتول
 نان، گرفتن يبرا صف كي در سرهم پشت بودند مجبور دار خانه زنان شد، يم كمتر ييغذا
 ها صف بعد به شب مهين از. رنديگ قرار زميه و شمع صابون، روغن، كره، گوشت، ر،يش

 ها دكان بازشدن منتظر و ستادنديا يم روها ادهيپ در اي درها كنار در مرد و زن. شد يم ليتشك
 حمله ها مغازه به رومندين يها گروه موارد، ياريبس در...  ماندند يم ها صف كردن حركت و
 شهرها گريد و سيپار سراسر ،يقحط از وحشت...  بردند يم خود با را كاالها و كردند يم
 اعتراض اثر بر را دولت بود كينزد تيجمع روان، و نيام س،يسانل س،يپار در. فراگرفت را
  .)87/ 11: 1365دورانت، ( كند ساقط ييغذا مواد كمبود به
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، 1793 زييپا در. واداشت تر خشن يريتداب اتخاذ به را حكومت احوال، و اوضاع نيا
 را آن اي كردند يم امتناع اينيآس رشيپذ از كه يفروشندگان آن موجب  به كه شد وضع يقانون
 و شدند يم محكوم اموال ةمصادر و اعدام به رفتند،يپذ يم يرسم ارزش از كمتر يمتيق به
 از شيپ كه يافراد«: گرفت يتر خشن هم باز ميتصم ونيكنوانس، 1794 بهار در خرهباال

 به شد، خواهد پرداخت يپول چه با اجناس يبها كه كنند سؤال داريخر از معامله انجام
 ةنديفزا يها نهيهز و ها متيق شيافزا، 1794 و 1793 يها سال يط. »شوند يم محكوم مرگ

 سال انيپا در كه جا آن تا ساخت يضرور را يشتريب هم باز يها اسكناس انتشار دولت،
 است توجه انيشا. بود شده بالغ اينيآس ارديليم 7 به درگردش يكاغذ پول كل حجم 1794

 حال بود، كرده منتشر رسماًً فرانسه دولت كه شد يم شامل را ييها اسكناس فقط رقم نيا كه
 با يفرانسو طلبان سلطنت بعد، به 1793 از مخصوصاًً و انقالب از پس يها سال در كه آن
 چاپ يتقلب اسكناس يهنگفت ريمقاد اروپا يسلطنت يها ميرژ ميمستق مشاركت و ياري
 دييتأ در. نبود كمتر نبود، شتريب يقانون يها اسكناس از اگر ها آن يزا تورم آثار كه كردند يم
 ژنرال كه يتقلب يها اسكناس يها محموله از يكي تنها كه ميشو ادآوري است يكاف ادعا نيا

 را يجعل ياينيآس فرانك ارديليم 10 او، خود ةگفت  به كرد، نابود و كشف) Hoche( هوش
  ).172: 1368 ،يقباد( شد يم شامل
و  7شـد  اعـدام  بـود،  »حداكثر قانون« سرسخت مدافعان از كه ريروبسپ، 1794 يةژوئ در
كه تحت تسلط  ونيدر دسامبر همان سال، كنوانس. ديرس انيپا  به» حكومت وحشت«دوران 

اقـدام،   نيـ دنبال ا به. قرار گرفته بود، قانون مزبور را لغو كرد ياقتصاد سميبراليمعتقدان به ل
كُند شده  يتا حد» قانون حداكثر«سبب برخورد قاطع و خشن   كه به ها متيق شيآهنگ افزا

 زيـ را فلج كرده بـود و ن  ديكه تول ياغتشاشات متوال ان،يم نيدر ا. بود، ناگهان شتاب گرفت
 زييدر پـا  »ركتـوار يد« تيـ تا اسـتقرار حاكم  ژهيو به ،يقدرت و رهبر خأل و ياسيس يثبات يب

 يپروا يبه عواقب انتشار ب يكمتر كس گريد كه  يطور به بر علت شده بود،  ديهمان سال، مز
، حجم 1795بهار  ليدر اوا ،در نتيجه. كرد يم يباره ابراز نگران نيادر  اي ديشياند ياسكناس م

همـان   زييو سپس در پا افتي شيدو برابر ـ افزا  يعنيفرانك ـ   ارديليم 14پول درگردش به 
 نيـ ا يقهـر  ةجـ ينت. برابر شـد  5/2ماه،  6فقط  يط يعنيفرانك بالغ شد؛  ارديليم 35سال به 

 توانست ينم ها متيآور ق مجدد و سرسام شيجز افزا يزيچ ينگينقد عيالعاده سر فوق اديازد
در  1795در سـال   ياساسـ  يكاالهـا  مـت ياز آن است كـه ق  ياطالعات موجود حاك. باشد
برابـر و   112آرد  مـت يه قاز جملـ بود؛  افتهي شيبرابر افزا  ده ، به چند1790با سال  سهيمقا
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 برابـر،  70 بـاًً يتقر شـكر  و قنـد ، )172: همـان (برابر پنج سال قبل شده بود  125 زميه يبها
. بـود  كـرده  حاصل متيق اديازد برابر 20 مرغ تخم و برابر 40 از شيب شمع و صابون كفش،

 اينيآس صد با 1790 در آنچه ديخر يبرا انيفرانسو 1795 سال در گر،يد يبرآورد موجب به
 عبـارت   بـه ؛ )143/ 11: 1365دورانـت،  ( داشـتند  ازيـ ن اينيآس هزار پنج به شد، يم يداريخر
  . بود افتهي شيمتوسط پنجاه برابر افزا طور به  ها متيق گر،يد

 دهيرسـ  فرانـك  ارديليم 40 به درگردش يها اسكناس حجم كه هنگامي ، 1796 آغاز در
 را اينيآس چاپ مخصوص يكاغذها و ادوات و آالت نيماش) ركتواريد( ديجد حكومت بود،
منتشر كرد كه ) Mandat( »مندا«به نام  يديآن، پول جد يجا  و به ديعام به آتش كش مأل در

بـه همـان    بـاًً يتقر زيـ ن ديـ شش ماه بعد، پول جد. ارزش داشت اينيبرابر آس 30هر واحد آن 
) يرسم( يدرصد ارزش اسم 3آن به  يكه ارزش تجارت جا آندچار شد تا  اينيسرنوشت آس

عنـوان   عمـالًً ارزش خـود را بـه    ينگذشت كه هر دو نوع پول كاغذ يچند. افتيآن تنزل 
 رينـاگز  دارانيـ و خر رفتنديپذ يفروشندگان اسكناس را نم. دست دادند معامالت از ةواسط

هـر دو نـوع اسـكناس     ازيـ وضع سبب شد كه امت نيا ةادام. دهند يم ليتحو ديبا يپول فلز
  .شود يمعرف »يپول قانون«عنوان  رسماًً به يلغو و پول فلز »يو قانون جيوجه را«عنوان  به

 به افتهي تحقق يا واقعه و بود گذاشته سر  پشت را خطرها گريد انقالب زمان، نيا در
 ها مدت. »بودند داده انجام اهاينيآس را مهم نيا و بود شده يمال نيتأم انقالب«. رفت يم شمار 

 ةجينت نيا به كرد، يم يبررس را ها سال آن ياقتصاد تحوالت كه محققان از يكي بعد،
 يروزيپ. كرد يم جابيا را يكاغذ پول صدور انقالب، مصلحت« كه ديرس زيانگ شگفت
 را اسكناس چاپ يها نيماش نقش گر،يد گر پژوهش و ؛»نبود ممكن آن بدون خلق انقالب

  .)173: 1368 ،يقباد( دانست برابر نيوتيگ با كم، دست فرانسه ونيانقالب تيموفق در
  
  يشورو در تورم 4.2
 يژگيو آمد، ديپد هيروس در يستيكمون ميرژ استقرار يها سال نينخست در كه يتورم

 كه ،ياجتماع انقالب كي عواقب و عوارض معلول تنها نه تورم نيا. دارد يريچشمگ
 يداخل جنگ كي از متأثر زين و) اول يجهانجنگ ( چهارساله رانگريو جنگ كي به مسبوق
  .بود ندهيفرسا اريبس و اريع تمام

 فراهم انقالب از شيپ ها مدت ،يشورو در تورم جاديا مقدمات كه است ذكر انيشا
 يكسر با سال هر يتزار دولت ةبودج، )اول يجهان جنگشروع ( 1914 سال از. بود آمده
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 سال در كه بودجه يكسر زانيم. شد يم نيتأم اسكناس انتشار با غالباً كه بود مواجه يفاحش
 84 و 74 به بيترت  به 1916 و 1915 يها سال در بود، ها نهيهز كل درصد 40 معادل 1914
 درصد 81 به) 1917سال ( يتزار دولت ةبودج نيآخر در خرهباال و افتي شيافزا درصد

 از يكاغذ يها پول حجم 1917 يةفور تا 1914 ةفاصل در ضمن، در. شد بالغ مخارج كل
  !افتي شيافزا روبل ارديليم 10 حدود به ارديليم 6/1

 ها اسكناس حجم بر روبل ارديليم 9 ـ يدار زمام كوتاه دوران در ـ زين موقت حكومت
 دست  به را قدرت ها ستيكمون كه 1917 اكتبر تا 1914 ةفاصل در ب،يترت نيا به. افزود

 يط كه آن حال، )174: همان( بود شده برابر 12 باًيتقر درگردش اسكناس حجم گرفتند،
 ژهيو به ـ ها فراورده ديتول ،ياسيس يها بحران و يجنگ طيشرا علت  به مدت نيهم

 حجم نيب تعادل عدم نيا يقهر ةجينت. بود كرده حاصل ياديز كاهش ـ يصنعت محصوالت
 سال در و شد آغاز جنگ لياوا از كه بود يا ندهيفرا تورم د،يتول زانيم و درگردش پول

 كه جا آن تا داشت ادامه تر تمام هرچه شدت با ها ستيكمون يروزيپ ةآستان در 1917
  بدين 8.»بود شده برابر 7 حداقل) 1917 ژوئن تا 1914( سال 3 يط ها متيق متوسط«

انبوه مشكالت و  انيم منتقل شد و در ديجد ميشوم به رژ يراثيتورم همانند م ،ترتيب
  .افتي شتريچه ب رشد هر يبرا يمساعد اريبس طياز انقالب، مح يناش يها يسامان نابه

تورم فراهم  ديتشد يبرا يديجد يها نهي، زم1917در اكتبر  يستيانقالب كمون يروزيپ با
ها و  از كارخانه ياريبزرگ، بس داران هيفرار سرما ايشدن  اثر كشته در بخش صنعت، بر. آمد

شدند و  كارياز كارگران ب يريتعداد كث ،در نتيجهدرآمد و  ليبه حال تعط يديمؤسسات تول
 ها بيآس سبب  به ن،يحاصل كرد؛ همچن يريكاهش چشمگ يصنعت يها فراورده ديتول زانيم
مواد  ،يدكي ليكمبود وساعلت   به زيو ن 9آالت نيماش و ساتيتأس به وارده يها خسارت و
 يسودآور ةماند باقي ياغلب مؤسسات صنعت ت،يريو سوخت و مشكالت مربوط به مد هياول

 ةمحاصر علت  به ضمناً. شدند دولت يدائم يها كمك ازمندين و دادند دست از را خود
 امكان ،10بودند كرده ليتحم هيروس به يدار هيسرما يها دولت كه يسخت اريبس ياقتصاد
 كاهش با همراه مردم ةگسترد فقر ان،يم نيا در. نداشت وجود باًيتقر خارج از كاال ورود
 قابل خصومت عالوه،  به. بود كرده محدود سخت ها اتيمال محل از ار دولت ديعوا د،يتول

 ونيد يةكل شدن اعالم اعتبار يب زين و يشورو ديجد حكومت با يغرب يها دولت درك
) يداخل يحتو ( يخارج استقراض گونه هر امكان ،يانقالب دولت طرف از يتزار حكومت

 نيسنگ يها نهيهز نيتأم كه گرفت يم صورت يطيشرا در همه نيا و بود ساخته يمنتف را
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 جهت هر از ،يخارج يروهاين با مقابله يبرا يانقالب ارتش ازين مورد سالح و غذا تدارك
 اتيمال« افتيدر و اسكناس چاپ به توسل احوال، و اوضاع نيا در. نمود يم ريناپذ اجتناب
  .ديرس  يم نظر  به دولت خرج و دخل انيم توازن جاديا راه تنها تورم، صورت  به »ياجبار
 تصور غالباً آنچه برخالف. شود رفع عيشا سوءتفاهم  كي دارد جا ،يبررس ةادام از شيپ

 آن در. نداشتند موافق نظر اسكناس يةرو يب انتشار با وجه چيه به ابتدا در ها كيبلشو شود، يم
 بود انيم در يسخن »مضر« اي »دهيفا يب« ياقتصاد ةمقول كي عنوان به پول حذف از نه زمان،

 باره اين در كه يياظهارنظرها برعكس، ؛»ارزش يب يرنگ يكاغذها پاره« به آن ليتبد نه و
 مثال، يبرا. بود يكاغذ پول حجم داشتن محدودنگاه ضرورت دييتأ جهت در اكثراً شد، يم

 خواستار صراحت با شد، منعقد 1917 اوت در كه هيروس ستيكمون حزب ششم ةكنگر
 رهبران از ياريبس و نيلن نظر، 1918 بهار در يحت. شد »شتريب يكاغذ پول نشر توقف«

 چاپ نيماش كمك  به امور گذران« كه بود آن بر يشورو ستيكمون حزب ةبرجست
 عمل در. »است ريپذ هيتوج يوقت اقدام كي عنوان به تنها شده، عمل بدان تاكنون كه اسكناس

 جانب اسكناس انتشار ةنيزم در بودند، نگرفته قرار تنگنا در كه يزمان تا ها كيبلشو زين
 پول حجم شيافزا نسبت، 1918 سال ماه 8 در كه جا آن تا كردند يم تيرعا را اطياحت

 جنگ شروع از پس تنها. بود كمتر هم موقت حكومت ةدور از يحت گردش در يكاغذ
 شد گذاشته كنار يكار  مالحظه كه بود »يجنگ سميكمون« اصطالح به استيس اتخاذ و يداخل
  ).همان( شد بدل دولت يپول يدرآمدها ياصل ةكنند نيتأم به اسكناس چاپ يها نيماش و

 يحكومت انقالب يمال يازهاي، ن)1918در مه ( يورشدن آتش جنگ داخل شعله با
 مخصوصاً و مختلف ليدال  به دولت، ديعوا كه بود يحال در نيا و افتي شيافزا باره كي
 اتيمال« كي وضع با ديكوش ابتدا دولت. بود افتهي يفاحش ليتقل د،يتول كاهش سبب به

 اجاتياحت از يبخش ،ييروستا و يشهر تر مرفه يها گروه و قشرها بر »العاده فوق يانقالب
 ديعا روبل ارديليم 100 حدود انهيسال اتيمال نيا كه شد يم ينيب شيپ. كند نيتأم را خود
 به عمالً رو  اين از و نشد وصول زين مبلغ نيا دهم كي يحت اجرا در يول كند خزانه
  .شد سپرده يفراموش

 عمدتاً را خود توجه تا داشت آن بر را مسئوالن ،»العاده فوق اتيمال« طرح ماندن  ناموفق
 نيا. دارند معطوف بود، شده وضع يپول اتيمال با زمان هم كه يريفراگ يجنس اتيمال به
 دهقان ةخانواد ياساس يازهاين كسر از پس را آنچه يعني ـ كشاورزان ديتول مازاد ات،يمال
 مفهوم بودن نامشخص ليدل  به عمل، در يول شد، يم شامل ـ ماند يم يباق بعد، سال بذر و
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 ادشدهي حد از حكومت، اجاتياحت شدت و وسعت علت به زين و »ياساس يازهاين«
 از كه يمسلح يكارگر يها گروه را مزبور اتيمال موارد، يبعض در. رفت يم فراتر اريبس

 نيهم از و كردند يم وصول ار،يبس خشونت اعمال با شدند، يم اعزام روستاها به شهرها
 اتحاد و بود آورده فراهم را دهقانان خصومت يحت و ديشد يتينارضا موجبات رو

 آمد، يم شمار  به يشورو ستيكمون حزب شعار وهله، آن در كه را دهقانان و كارگران
طول  كرد كه در ديترد توان ينم زين تيواقع نيضمناً در ا اما. بود افكنده مخاطره به

بود كه توانست قسمت  اتيمال نيدولت تنها با توسل به ا ،يجنگ داخل يبحران يها سال
  . كند هيها را ته از كارخانه ياريبس يةمواد اول زيسربازان و كارگران و ن يغذا ةعمد

 و نبود دولت اجاتياحت ةهم يگو جواب مزبور، يجنس اتيمال كه است يهيبد
. شد يم نيتأم يكاغذ پول انتشار راه از همچنان ديبا حكومت يمال يازهاين ةعمد بخش

 زانيم به سال هر و شد يم گرفته كار  به وستهيپ اسكناس چاپ يها نيماش ،رو  اين از
 كه درگردش اسكناس زانيم مثال، يبرا شد؛ يم افزوده درگردش پول حجم به يفاحش

 و ديرس گذشته سال برابر سه از شيب به 1919 در بود، شده قبل سال برابر دو 1918 در
 درگردش پول حجم ب،يترت نيبد. شد برابر پنج باًيتقر و افتي شيافزا مجدداً 1920 در
 بالغ روبل ارديليم 1169 به 1921 آغاز در بود، ارديليم 80 معادل باًيتقر 1919 بهار در كه
  .)178 -  175: همان( !شد

از سرعت  ها متيق يرفته سرعت ترق گرفتن آهنگ تورم، رفته گذشت زمان و شدت با
) يديقدرت خر(=  يدرآمد واقع در نتيجهو  گرفت يم يشيحجم پول درگردش پ شيافزا
 ذكر ادعا، نيا دييتأ در. افتي يم كاهش يدرپ يپ شد، يم دولت بينص قيطر نيا از كه
 كه اسكناس چاپ محل از دولت يديعا برآورد، كي موجب  به. ستين مناسبت يب يآمار
 1920 -  1919 يروبل طال بود، در سال مال ونيليم 523حدود  1919 -  1918 يمال سال در
 ب،يترت نيبد. افتي ليتقل طال روبل ونيليم 186 به 1921 -  1920و در  ونيليم 390به 

 بود افتهي كاهش درصد 64 حداقل سال، سه يط اسكناس انتشار از دولت خالص درآمد
. بود افتهي شيافزا برابر 20 از شيب به درگردش پول حجم فاصله، نيهم در كه آن حال
 يكاغذ روبل ديخر قدرت فاحش سقوط در ديبا را يناهماهنگ نيا ياصل علت

 اكتبر در يكاغذ پول) ديخر قدرت(=  ارزش موجود، يآمارها مطابق. كرد وجو جست
 سه يط ها متيق متوسط يعني( بود افتهي تنزل 1917 اكتبر در آن ارزش صدم كي به 1920
  ).177 -  176: همان( !)بود شده برابر 100 سال
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 بر يناگوار اريبس عواقب و آثار متضمن بالطبع، (!) سال سه يط ها متيق صدبرابرشدن
 فشار از المقدور يحت يريتداب اتخاذ با كه داشت آن بر را يشورو دولت و بود مردم يزندگ
 آن به دولت كه ياقدامات هاز جمل. بكاهد دهقانان و كارگران ژهيو به مردم ةتود بر تورم

 نيتخم موجب  به. بود هامزد دست كل در يجنس يهامزد دست سهم شيافزا شد، متوسل
 يصنعت كارگران مزد از درصد 50 متوسط طور به ، 1918 سال در كار، يالملل نيب سازمان
 در و درصد 75 به 1919 در نسبت نيا. است شده يم پرداخت يجنس صورت  به يشورو
 كارگران يزندگ سطح اقدامات، نيا وجود با. شد داده شيافزا درصد 90 حدود به 1920

 شهر در كارگر كي ةماهان مزد دست برآورد، كي بر بنا كه جا آن تا بود نازل اريبس همچنان
 يو نيبنابرا و كرد يم تيكفا روز 13 تا 11 مدت به او يزندگ گذران يبرا فقط مسكو

 يسخت. »كند نيتأم گريد منابع از يرقانونيغ اي يقانون طور به  را حتاجشيما يةبق بود ريناگز«
 روستاها به گروه گروه ،يشهر كارگران كه بود دهيرس يحد به آذوقه كمبود و شتيمع

 تعجب يجا. نبود انتظارشان در يبهتر چندان طيشرا زين جا آن در يول كردند يم مهاجرت
 رينظ يبرخ و سوم كي تا چهارم كي نيب يشورو يشهرها از يبعض ها سال آن در كه ستين

 بود تر فراوان ييغذا مواد البته روستاها، در. دادند ازدست را خود تيجمع دوم كي تا مسكو
 تورم بر ي، بار اصلدر واقع اما داشتند؛ يتر مناسب وضع ينسب طور به  دهقانان نظر نيا از و

خود را به  يها از فراورده يطرف بخش مهم كيمجبور بودند از  رايدوش آنان بود ز
 گريبود به دولت بفروشند و از طرف د تر نييپا يواقع متيكه در هر حال از ق ييها متيق

 در حقيقت انييروستا ب،يترت نيبد. كنند يداريروز خر متيخود را به ق يازهاين ريسا
  ).178 -  177: همان( بودند بحث مورد تورم ياصل بازندگان
 يقلمرو ،»يجنگ سميكمون« يها استيس ياجرا در و پول ارزش عيسر تنزل با زمان هم
 وصول در دولت يناكام كه شد ادآوري نيا از شيپ. شد يم محدودتر وستهيپ يپول مبادالت

 ـ  را دهقانان ديتول مازاد ضبط جنگ، و انقالب از يناش الزامات و »يانقالب ةالعاد فوق اتيمال«
 از يمهم بخش ب،يترت نيبد. بود كرده ريناپذ اجتناب ـ  بود يجنس اتيمال ينوع در واقع كه

 شيافزا گر،يد طرف از. شد خارج يپول دادوستد ةحوز از عمالً ،يكشاورز محصوالت
 وجود آزاد و) يدولت(=  يرسم يها متيق نيب كه يفاحش تفاوت و ها متيق عيسر اريبس

 متيق به را خود ملزومات و هياول مواد بودند ناچار كه را ييها كارخانه و مؤسسات داشت،
 ياپايپا مبادالت رواج به ،در نتيجه و داد قرار يديشد يتنگنا در كنند، يداريخر يرسم

 اي ليتحو آن، موجب  به كه شد صادر يفرمان، 1918 تابستان در. شد منجر ها آن انيم
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 در ثبت با فقط و پول شدن ردوبدل بدون ديبا  يدولت مؤسسات توسط محصوالت افتيدر
 انيم دادوستد ةليوس عنوان به پول كاربرد ب،يترت نيبد و گرفت؛ يم صورت مربوط دفاتر

 ينحو به ـ شد اشاره قبالً كه طور همان ـ زين كارگران مزد دست. شد منسوخ مؤسسات نيا
 انيم تفاوت ةوستيپ شيافزا با« عالوه،  به شد؛ يم پرداخت يجنس صورت  به ندهيفزا
 هر ،يدولت ثابت يها متيق به شده يبند رهيج يكاالها عيتوز آزاد، بازار و يرسم يها متيق

 يها پرداخت كامل لغو تا مرحله نيا از. گرفت يم خود به گانيرا عيتوز صورت شتريب چه
 طول در ها قدم نيا و نبود فاصله شتريب قدم چند ،ياساس خدمات و كاالها يازا در يپول

 سال 14 از كمتر كودكان ييغذا ةريج، 1919 بهار از. شد برداشته سرعت به 1920 سال
 »گانيرا يعموم يها يغذاخور« شد گرفته ميتصم 1920 يةژانو در شد يم عيتوز گانيرا
. شود سيتأس پتروگراد و مسكو يشهرها كارمندان و كارگران ةاستفاد جهت اول ةوهل در
موظف شد مقررات الزم جهت لغو پرداخت پول توسط  هيوزارت مال 1920 اكتبر در

 ياز خدمات عموم گانيرا ةاستفاد يدر ازا ها آنكارگران و كارمندان  اي يمؤسسات شورو
 نيرا تدو يو مسكن دولت رويو ن ييپست، تلفن و تلگراف، آب و فاضالب، روشنا ليقب از

  ).179: همان( كند

 يملغـ  شـده  يبنـد  رهيـ ج ييِمواد غذا ي، هر نوع پرداخت برا1920چهاردهم دسامبر  در
بـه   شـده  ليسوخت تحو يبرا يپول يها پرداخت يةمبر همان سال، كلدسا 23در . اعالم شد

 1921 يـة ژانو 27و در  هـا  آنكـارگران و كارمنـدان    زيـ و ن يدولتـ  يهـا  مؤسسات و پروژه
 نيبـد . [اعالم شد يملغ ها يشهردار اريو تحت اخت شده يمل يها خانه يبرا هيپرداخت كرا

  .)همان( بود شده يمعن يب يپول يها اتيمال افتيدر] بيترت
بـه   »يجنگـ  سميكمون«در دوران  ،ينقش پول در اقتصاد شورو ادشده،يتحوالت  اثر بر

  . افتيحداقل ممكن تنزل 
 يشـورو  ستيكمون حزب اول طراز رهبران و پردازان هينظر از ياريبس ها، سال نيا در

 ايـ  تـوهم  ينـوع  دچـار  اقتصـاد،  در پول نقش در مورد ـ نيبوخار و يتروتسك جمله از ـ
 سـم يكمون دوران در را پـول  نقش ةنديفزا كاهش نظران، صاحب نيا. بودند شده سوءتفاهم

 ايـ  جنـگ  زمان الزامات و اتيمقتض اثر بر كه ياضطرار و يموقت يوضع عنوان به نه ،يجنگ
 از زودتـر  العـاده  فوق طيشرا ليدل  به كه مغتنم يدستاورد ةمنزل به بلكه شده، ليتحم انقالب
 و يپول دادوستد يقلمرو محدودشدن نان،يا زعم  به. كردند يم يتلق است، افتهي تحقق موعد
 ظهـور  ةعـ يطل و ييبـورژوا  ديـ تول ةويشـ  الوقوع بيقر ينابود ةنشان ،ياپايپا مبادالت رواج
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 نيلن خود يحت. شود رفتهيپذ نظر حسن با ديبا ،رو  اين از و آمد يم شمار  به »ناب سميكمون«
 در داد، يمـ  نشـان  خـود  از گاهيب و گاه كه ينيتحس انيشا ييگرا واقع و ينيب روش رغم به زين

 مخـالف  نظـران  صـاحب  با و شده دوره آن توهمات مجذوب يجنگ سميكمون دوران لياوا
  :نوشت حزب ةبرنام سينو شيپ در، 1919 سال در او. بود شده داستان هم پول

 كننـدگان  مصـرف  و دكننـدگان يتول يهـا  كمون در را تيجمع يتمام كه است نيا هدف... 
 را اقدامات نيتر يا شهير وجه، نيتر عيسر به كه كرد خواهد يسع] حزب... [ ميده سازمان
  11.دهد انجام پول كردن منسوخ يبرا ينيچ نهيزم جهت

 اقتصاددان ـ) preobrazhensky( يپراوبراژنسك ،»پول حذف يةنظر« مدافع نيپرشورتر
 چاپ يها نيماش بر درود« شعار سردادن با يو. بود ـ نيلن ةزيجا ةبرند و ستيكمون

 نظام« كه كرد يم فيتوص »هيمال وزارت مسلسل« ةمنزل به را ها نيماش نيا ،»اسكناس
 آن نابودساختن يبرا نظام آن يپول نيقوان از و رديگ يم رگبار ريز سر  پشت از را ييبورژوا
 به،يمطا به، 1921 مارس در يشورو ستيكمون حزب دهم ةكنگر در برده نام. »كند يم استفاده

(!)  برابر هزار ستيب را روبل ارزش بودند توانسته چراكه ديستا يم را كننده شركت ندگانينما
 بود افتهي ليتقل(!)  برابر پانصد تنها اينيآس ارزش فرانسه، انقالب در كه آن حال دهند كاهش

 شكست كي بر چهل را فرانسه انقالب ما كه است يمعن بدان نيا« گرفت جهينت سپس و
  :كرد يم ابراز گونه نيا پول يجيتدر حذف از را خود يخشنود گر،يد ياقتصاددان. »ميا داده

 گرياكنون د. رود يم شيپ  به ييسازمان اقتصاد شورا شرفتيتناسب پ  پول به يجيتدر مرگ
 حد تا اكنون هم مبادله ةليوس عنوان به پول. است رفته انيم از ارزش اريمع تنها عنوان به پول
 كه يهنگام پرداخت، ةليوس عنوان به پول. شود برداشته انيم از تواند يم يا مالحظه قابل

 ديناپد سازد، آزاد اهيس بازار به هجوم ضرورت از را كارگران بتواند يستياليسوس دولت
 پول گاه، آن. افتي خواهد تحقق عمل در ندهيآ سال چند يط دو، هر نيا و شد خواهد

 خواهد مبدل يزيچ همان به و داد خواهد دست از ارزش ةريذخ] ابزار[ عنوان به را تشياهم
  .يرنگ كاغذ: هست واقعاً كه شد

 يبـرا  را نهيزم خود، ةنوب به بود، موجود وضع ةكنند هيتوج اساساً گرچه اظهارنظرها نيا
  .كرد فراهم اسكناس شتريب هرچه انتشار
 انيپا يجنگ سميكمون دوران ن،يلن توسط ياقتصاد ديجد استيس اعالم با، 1921 سال در

) New Economic Policyمخفف ( )NEP( »نپ دوران« به كه يديجد عصر و رفتيپذ
 اريبس يعملكرد بخش خصوص ةحوز د،يجد استيموجب س  به. موسوم است، آغاز شد
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 ياز آزاد ها آندر فروش  زيو ن يمحصوالت كشاورز ديو دهقانان در تول افتيگسترش 
. مجاز شد يا اندازه تا يو دادوستد خصوص يبازرگان ن،يهمچن. برخوردار شدند يشتريب
 اام. بود يدار هيبازگشت به سرما يو نوع سمياز اصول كمون يظاهراً انحراف ماتيتصم نيا
 نيا اتخاذ با. كرد يم هيتك ها آن بودن يموقت ةجنب بر و نبود موافق برداشت نيا با نيلن

 نگذشت يچند يول نمود؛ يم مساعد يحدود تا تورم كاهش يبرا طيشرا ظاهراً ر،يتداب
 در ،يقحط نيا. گرفت قرار ـ يقحط ـ يديجد و ميعظ بتيمص معرض در كشور كه
 يشرق جنوب از يپهناور ينواح در آن اثر بر كه آمد ديپد يديشد يسال خشك ةجينت

 نيتر سخت و نيتر بيمه از يكي يقحط نيا. امدين دست  به يمحصول باًيتقر هيروس
 باختند جان نفر ها ونيليم آن سبب به و بود دهيد خود به هيروس كه بود ييها يقحط

  ).1265/ 2: 1351نهرو، (
 و ـ  ياقتصاد يشكستگ درهم و يخارج ةمحاصر جنگ، ها سال از پس كه ادشدهي يقحط

 ـ  كند تازه ينفس كشور يبازساز و ها يخراب ميترم يبرا بتواند يشورو دولت كه آن از شيپ
 در مـورد  كـه  را ييدهايام و آورد وارد كشور اقتصاد بر يا خردكننده اريبس ةضرب داد، يرو
 باد بر بود، آمده ديپد تورم مهار و آذوقه وضع بهبود و يكشاورز يها فراورده ديتول شيافزا
 امـر  نيـ ا ببرد، در به سالم جان زين مهلكه نيا از توانست سرانجام يشورو دولت گرچه. داد
  .شد تمام ينيسنگ اريبس يبها به

 يازهاين نيتأم يتوسل به انتشار اسكناس برا زين »ياقتصاد ديجد استيس«دوران  در
 دست  به...)  ات،يمال( يسنت منابع از كه يديعوا رايز افت؛ي ادامه همچنان دولت يمال
 اريبس يبرآوردها يةپا بر. كرد ينم را دولت نيسنگ مخارج از يمين يتكافو يحت آمد، يم

 نيتأم اسكناس چاپ قيطر از درآمد درصد 60 حدود 1920 سال يحوال نانه،يب خوش
 دولت ديعوا از درصد 85 باًيتقر 1920 سال در كه است آن از يحاك يگريد برآورد. شد يم
 پول حجم كه ستين يشگفت يجا ل،يتفاص نيا با. است شده يم نيتأم راه نيهم از

 مطابق. باشد گذاشته شيافزا به رو سرعت با ها، متيق سطح آن متعاقب و درگردش
 1169 به 22 از درگردش پول حجم، 1921 يةژانو تا 1917 اكتبر ةفاصل در موجود، يآمارها

 بعد، به زمان آن از. شد برابر 53 سال چهار باًيتقر مدت در يعني افت؛ي شيافزا روبل ارديليم
 696141 به 1921 در روبل ارديليم 1169 از و گرفت يشتريب سرعت پول حجم اديازد
 شيسرعت افزا. برابر شد 59ماه  18 يط يعني افت؛ي شيافزا 1922 سپتامبر در روبل ارديليم
 يقدر به ي، ارزش روبل كاغذ1922معروف است كه در . بود شتريهم ب نياز ا ها متيق



 ... گسيخته در جهان كالبدشكافي شش تورم لجام   150

 دياكنون با د،يارز يروبل م كي) 1913(نگ آنچه قبل از ج ديخر يبود كه برا افتهيتنزل 
 نامه كي كردن پست يبرا ن،يهمچن). 181: 1368 ،يقباد( شد يهزار روبل پرداخت م 200
 يبها، 1917 اكتبر از شيپ تا كه آن حال شود؛ يداريخر تمبر(!)  روبل صدهزار بود الزم
  ).1361 ،يسبحان نيام( كرد ينم تجاوز روبل 5 از هيروس در تمبر نيتر گران
 سميكمون دوران در كه ييها يپرداز اليخ و توهمات ،»ياقتصاد ديجد استيس« ةادام با
 و شد افكنده دور  به رفته رفته بود، شده جيرا پول الوقوع بيقر حذف در مورد يجنگ
 تا داد؛ ييگرا منطق و ينيب واقع به را خود يجا كم كم شعارگونه يها هينظر و ها يتندرو

 ـ يشورو ستيكمون حزب اول طراز رهبران از يكي ـ كامنف، 1921 اواخر در كه جا آن
 يرنگ كاغذ يها تكه صرفاً ما پول كه يموقع تا«: داشت اظهار تر تمام چه هر صراحت با

  .»بودجه نيتدو نه است سريم ياقتصاد يزير برنامه نه است،
مـدنظر و در دسـتور كـار قـرار      گريبار د ،يتفكر، موضوع ثبات پول ةدر نحو رييتغ نيا با
ارزش  تيـ توجه كردنـد كـه تثب   تيواقع نيبه ا يو پول يضمن، مسئوالن امور مال در. گرفت

از . ستين ريپذ آن، امكان يكسر ديشد ليالاقل تقل ايدولت  ةتعادل در بودج جاديپول، بدون ا
 افـت، ي يم شيدرصد افزا نيروزانه چند ها متيكه ق يطيبودجه، در شرا نيتدو گر،يطرف د
اسـاس   گرفته شد كـه بودجـه بـر    ميتصم 1922سرانجام در . ديرس ينظر م  به يا هودهياقدام ب

 كيـ معـادل   ديـ هزار روبل جد 60هر  اريبر مع زين ليو نرخ تبد نيتدو» روبل قبل از جنگ«
 شـاخص  راتييـ تغ بـر حسـب  نـرخ، ماهانـه    نيشود؛ ضمناً مقرر شد كه ا نييتع ميروبل قد

در . آورد ديـ پد يادياقدام هم كارساز نشد و مشكالت ز نيا يول. باشد ليقابل تعد ها متيق
  . داد» روبل طال«خود را به  يمنسوخ شد و جا جيتدر قبل از جنگ به يها روبل ،نتيجه
 ستيكمون حزب يةبلندپا رهبران از ياريبس مرحله، نيا در كه است توجه انيشا
 به آن كردن مرتبط قيطر از پول ارزش ميتحك ضرورت به ـ نيلن هاز جمل ـ يشورو
 ديتأك مسئله نيهم بر زين) 1921دسامبر ( حزب كنفرانس در و بودند؛ شده معترف طال
 آن، راه در قدم نينخست كه) طال( فلز يةپا بر يپول گردش مجدد استقرار«: بود شده

 قدرت يراهنما اصل ديبا است، يكاغذ پول صدور يوچرا چون يب محدودكردن
  .»باشد هيمال امور در ييشورا
 انتشـار  طـال  ةپشـتوان  با ييها اسكناس گرفت ميتصم يشورو دولت، 1922 تابستان در
 سـال  همـان  زمسـتان  در شد، يم دهينام) Chervonets( »چرونتس« كه ها اسكناس نيا. دهد

 ينقـد  يهـا  ييدارا از آن درصد 75 و طال از ها اسكناس نيا ةپشتوان درصد 25. شد منتشر
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 انيـ جر در هم موازات  به يكاغذ پول نوع دو، 1924 تا زمان آن از. بود شده ليتشك دولت
 نسـبتاًً  ارزش ،در نتيجه و آمد يم عمل  به اطياحت تينها آن انتشار در كه چرونتس يكي: بود
 هم سرعت به و شد يم منتشر تر تمام چه هر سرعت با كه ميقد روبل يگريد و داشت يثابت

 شد منجر يعوارض همان به پول نوع دو نيا رواج يزمان هم. داد يم دست از را خود ارزش
 شدن خارج  انيجر از و يابيكم: است انتظار قابل ـ گرشام قانون طبق ـ موارد گونه نيا در كه
 دولـت  سـرانجام  عواقـب،  نيـ ا بروز. نامطلوب پول فراوان ةعرض لدر مقاب و مطلوب پول

 و خـارج  گـردش  از را يميقـد  يهـا  روبـل ، 1924 يـة فور در تـا  داشـت  آن بر را يشورو
 حجـم  كـه  بـود  يحال در نيا و كند اعالم كشور يقانون و جيرا پول واحد تنها را چرونتس

 بـود  دهيرسـ  صـفر  به باًًيتقر آن ارزش و شده بالغ ونيكاترل 810 حدود به يميقد يها روبل
 قـدرت (=  روبـل  ارزش گر،يكـد ي به پول نوع دو نيا ليتبد و شده، اعالم نرخ به توجهبا (

  ).بود افتهي كاهش اردميليپانصدم كي به) ديخر
 يها تيموفق به توانست رفته رفته يشورو دولت بعد، به 1923 از كه است توجه انيشا
، 1923 آخر ةماه  سه در كه جا آن تا شود لينا بودجه يكسر ليتعد ةنيزم در يريچشمگ
 كه آن حال افت،ي كاهش درصد 10 به دولت ةبودج نيتأم در ديجد اسكناس انتشار سهم

 ب،يترت نيبد). 183 -  182: 1368 ،يقباد( شد يم بالغ درصد 90 به 1922 در نسبت نيا
  . مهار شد جيتدر غول تورم به

  
  )1923 -  1920 يها سال( آلمان در تورم فوق 5.2
 عنوان حق، به كه آمد ديپد آلمان در يا سابقه يب تورم ستم،يب قرن سوم ةده لياوا در
 چون يريتعاب كه جا آن تا است داده اختصاص خود به را »خيتار تورم نيدتريشد«
  .دارد مصداق آن ةدربار يراست به »ابرتورم« اي »تورم فوق«

 جنگ عواقب و عوارض معلول ز،يچ هر از قبل ـ يشورو تورم رينظ ـ زين تورم نيا
  .بود اول يجهان

از آلمان ) دوم لهلميو( صريو متعاقب آن، ق افتي انيبا شكست كامل آلمان پا جنگ
بعد،  ياعالم شد و چند يو حكومت جمهور افتي انيپا يرفت، نظام امپراتور رونيب

  . دست گرفت زمام حكومت را در دموكرات اليحزب سوس
 دهيپاش ازهم يبا اقتصاد رانيخورده و و شكست يكه وارث كشور ها دموكرات اليسوس

 يها هياتحاد ةگسترد تيو حما يعموم تياز محبوب يشده بودند، با وجود برخوردار
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 رايببرند، ز شيپ از يمتوسط، عمالًً نتوانستند كار ةاز طبق يعيوس يقشرها زيو ن يكارگر
آنان، . بودند يبحران طيشرا نيبا ا ةمقابل يبرا يعمل يمش مشخص و خط ةگونه برنام فاقد هر

گرفته بودند و  شيپ در يو انفعال يدفاع يموضع ،يراست و دست يارتجاع يروهايبرابر ن در
 ست،يچپ و كمون يها گروه زيدر حزب خود و ن يمترق يها ل، نسبت به جناحدر مقاب
همواره  ها ستيآنان و كمون نيرو، ب  نياز ا. كردند ياعمال م ياديو شدت عمل ز تيقاطع

  .هر دو را فراهم آورده بود فيتضاد موجبات تضع نيتضاد و برخورد وجود داشت و هم
 دنديكش دست ها دموكرات اليسوس تيحما از كارگران از يريكث تعداد زمان، گذشت با

 بـه  متوسـط،  ةطبق در ها آن اندار طرف از ياديز شمار ن،يهمچن. وستنديپ ها ستيكمون به و
  .)1737/ 2: 1351نهرو، ( شدند ملحق يراست دست و يارتجاع يها گروه

 يهـا  ينـ يآفر تشنج و ها يتندرو و سو  كي از خورده زخم ارتجاع يها كيتحر و فشارها
 كـه  يكـارگر  مكـرر  اعتصـابات  وقوع زين و گريد يسو از چپ يافراط يها گروه از يبعض
ـ  يدائم يبرخوردها و ها كشمكش و بود كرده فلج باًًيتقر را ديتول  ،ياسـ يس يهـا  گـروه  نيب

 كه بود آورده ديپد يبازار آشفته چنان دموكرات، اليسوس دولت يبرنامگ يب و تزلزل با همراه
  .باشد توانست ينم فاجعه جز يزيچ آن، سرانجام
 جنگ لياوا به ،در واقع آن شروع بلكه نبود، الساعه خلق يا عارضه آلمان، تورم

 تا 1913 يها سال ةفاصل در موجود، يآمارها تيحكا  به. گشت يبازم اول يجهان
 شيافزا مقدار نيا كه است يهيبد. بود شده برابر 8 باًًيتقر ها متيق شاخص، 1919

 جنگ ةادام و شروع يبرا آلمان كه يميعظ يحاتيتسل يها نهيهز به توجه با مت،يق
 با سهيمقا مقام در زين و جنگ در كشور نيا شكست درنظرگرفتن با و بود شده متحمل

 كه ـ هم 1921 تا يحت د؛يرس ينم نظر  به رمتعارفيغ چندان كشورها، ريسا در تورم نرخ
 ريمهارپذ تورم هنوز ـ ديرس جنگ از قبل به مربوط رقم برابر 14 از شيب به ها متيق متوسط

  .)184: 1368 ،يقباد( نمود يم
 و گرفت يناگهان و العاده خارق يشتاب ها متيق شيافزا كه بود سال نيهم اواسط از

 انتشار اديازد و ها متيق شيافزا نيب پس، نيا از. ستين كار در يبازگشت كه شد مسلم گريد
  .بود معلوم شيشاپيپ آن فرجام كه گرفت در يدوزخ يا مسابقه اسكناس،
 ادشده،ي عوامل از نظر صرف ،1923 -  1921 يها روند تورم در آلمان در سال افتني شدت

 ييآمارها ذكر گفته، نيا دييتأ در. بود يكاغذ پول ةنديفزا و مداوم انتشار از يناش عمدتاًً
  .ستين مناسبت يب چند
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 در و 82 بـه  1920 در بـود،  مـارك  ارديليم 50 معادل 1919 در كه درگردش پول حجم
 يشـتاب  با سپس و) شد برابر 5/2 باًيتقر سال 2 يط يعني( ديرس مارك ارديليم 123 به 1921

 از. شـد  برابر 10 حداقل 1922 تا 1921 ةفاصل در كه  يطور  به گذاشت اديازد به رو شتريب
 در كه جا آن تا گرفت ييآسا جنون و سابقه يب ابعاد اسكناس انتشار سرعت بعد، به زمان نيا

 و افـت ي شيافـزا (!)  برابـر  هـزار  70 درگردش پول حجم ماه، 11 از كمتر يط، 1923 سال
ــرانجام ــر در س ــان اواخ ــال هم ــم س ــول حج ــردش پ ــه درگ ــاترل 92 ب ــارك ونيك  م

ــ   1920 سال به مربوط رقم(!)  برابر ونيليم 1/1 يعني ـ(!)  )000/000/000/000/000/92(
  .)همان( شد بالغ

 ةهم با اسكناس چاپ يها نيماش كه آن وجود با، 1923 در كه است توجه انيشا
 يبرا تقاضا ةلحظ به لحظه شيافزا يگو جواب توانست ينم هم باز كرد، يم كار تيظرف
 ج،يرا يها اسكناس يرو ييها برچسب و مهرها زدن با ،رو  اين از. باشد يكاغذ پول

 دادند شيافزا(!)  برابر ونيليم نيچند به بعدها و(!)  برابر هزار نيچند به را ها آن ارزش
 در هاز جمل برآمدند، زين درشت اريبس ارقام با ييها اسكناس چاپ درصدد ضمن در و

(!)  يمارك ارديليم 2 يها اسكناس 1923 در ،يمارك هزار 10 يها اسكناس 1922 بهار
 افتي انتشار(!)  يمارك ارديليم 100 يها اسكناس يو در اواخر همان سال حت

  .)317 ،316/ 2: 1347بودوئن، (
 يبـرا  يا ژهيـ و يهـا  اسكناس كروپ، يصنعت مجتمع رينظ مؤسسات از يبرخ عالوه، به
  .كردند يم منتشر خود

 چاپ ستيبا يم كه يپول حجم. آوردند يرو پول چاپ به شان نيتر كوچك يحت شهرها،
 و اوضاع نيا در كه داستيپ ناگفته. شد يم نييتع شهر ةرتب يعال مقام كي توسط شود

  .)185: 1368 ،يقباد( است افتاده رونق از كامالً يتقلب اسكناس نشر ةحرف احوال،
 مشـكل  آلمـان،  در اسـكناس  انتشـار  بـه  توسل ةعمد عوامل از يكي كه ستين يديترد
 دولـت  ،يورسـا  صـلح  قـرارداد  موجب به م،يدان يم كه  چنان. بود يجنگ غرامات پرداخت

 يريد. بپردازد فاتح يها دولت به غرامت عنوان به يهنگفت مبلغ سال هر بود شده ملزم آلمان
 امكانات ةهم باًيتقر غرامت پرداخت. شد آشكار نهيزم نيا در آلمان دولت يناتوان كه ديينپا
 يضرور يها نهيهز يحت و ياقتصاد ةتوسع يبرا يپول گريد و كرد يم جذب را كشور يمال

 زين ها اتيمال شيافزا قيطر از غرامات نيا يمال نيتأم گر،يد طرف از. ماند ينم يباق روزمره
 مـردم  جنـگ،  از پـس  نـاگوار  اريبسـ  يمال اوضاع و گسترده فقر به توجه با رايز نبود؛ سريم
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 بر افزون). ديجد يها اتيمال به رسدچه ( بپردازند را معمول يها اتيمال يحت توانستند ينم
 يلـ يتحم را آن و بودنـد  نيبـدب  اريبسـ  غرامـات  پرداخـت  به نسبت اصوالً آلمان مردم ن،يا

  .كردند يم يتلق يخواه باج ينوع و ظالمانه
 حـل  راه تنها تورم، قيطر از ياجبار اتيمال اخذ و يكاغذ پول انتشار ط،يشرا نيا تحت

 ها اسكناس نيا از توانست ينم آلمان دولت البته. داشت قرار دولت برابر در كه بود يامكان و
 دالر صورت  به ديبا  غرامات ،يورسا قرارداد مفاد طبق رايز كند؛ استفاده غرامت يادا يبرا
 دهيفا نيا حداقل اسكناس انتشار اما. شد يم هيتأد يصادرات يكاالها شكل به اي طال مارك اي
در  و داد يمـ  شيافزا د،يتول ةثمر از مردم سهم كاهش يبها به را، دولت درآمد كه داشت را

 فراهم را روزمره مخارج از يمهم بخش نيتأم حال  نيع در و غرامت پرداخت امكان ،نتيجه
  .)186: همان( آورد يم

همچنان محدود مانده بـود،   ديكه امكانات تول يطيدر شرا ،يپول كاغذ يپروا يب انتشار
 ة، در مسـابق در واقـع . داشـته باشـد   هـا  متيآور ق سرسام شيجز افزا يا جهينت توانست ينم

حجم پول  شيدرگرفته بود، افزا ها متيق شيو افزا ديچاپ اسكناس جد نيكه ب يوحشتناك
 يچند ضرور ييذكر آمارها زين باره ايندر . ماند يعقب م ها متيق شيدرگردش غالباً از افزا

  .رسد يم نظر  به
 در بود، كي با برابر 1913 سال در كه »يزندگ ةنيهز شاخص« و »ها متيق شاخص«
 و 000/000/700/18 ارقام به 1923 سال در و 685 و 1575 به بيترت  به 1922 سال
 1913 با سهيمقا در مارك ارزش، 1923 اكتبر لياوا در. بود افتهي شيافزا 000/000/000/3

 ده در مرغ تخم ونيليم 30 متيق معادل مرغ تخم كي يبها و كرده تنزل بار ونيليم 6 از شيب
  .)84: 1373تولند، ! (بود شده آن از قبل سال

 سال در كه ها متيق يفروش عمده) متوسط(=  شاخص گر،يد يبرآورد موجب به
 يةژانو در، 101 به 1922 يةژوئ در، 3/14 به 1921 يةژوئ در بود، كي با برابر 1913
 و 000/800/095/7 به اكتبر در و 041/944 به سال همان اوت در و 21785 به 1923
  به؛ )184: 1368 ،يقباد( ديرس 000/000/000/750 به سال همان نوامبر در خرهباال

 يط و(!)  برابر ارديليم 750 سال، 10 يط يفروش عمده يها متيق متوسط گر،يد عبارت
 سال 3 يط درگردش اسكناس حجم كه آن حال شد برابر ارديليم 20) 1923 -  1921( سال 2

 خدمات و كاالها از قلم چند متيق 1923 سال اواخر. بود شده(!)  برابر ونيليم 1/1 فقط
  :بود ريز شرح  به مردم ازين مورد
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  مارك ميليارد150 تراموابليطيك
  مارك ميليارد200 روزنامهيك
  مارك ميليارد428 نانكيلويك
  مارك ميليارد5600 كرهكيلويك

  )116: 1348 ايرواني،مهاجر (

 ةالعـاد  فـوق  شـتاب  از يگريد يايگو معرف ها، سال آن در تمبر متيق يدرپ يپ شيافزا
 در بـود؛  مـارك  4 آلمـان  يپست تمبر نيتر گران يبها، 1920 سال تا: است زمان آن در تورم

 انتشـار  1922 در افـت، ي شيافـزا  مارك 50 تا يپست ةمرسول اي نامه كي ارسال ةنيهز 1921
 اوج به تورم كه ـ 1923 اواخر در سرانجام و شد ريناپذ اجتناب يمارك هزار چندده يتمبرها
  . هم استفاده شد(!)  يمارك ارديليم چند يتمبرها از ـ بود دهيرس خود

 ــ  آن يداخلـ  ارزش كـاهش  بـا  اسيـ ق در ــ  مـارك  يخارج ارزش تنزل ان،يم نيا در
  .بود دتريشد مراتب به

دو . مارك بود 46هر دالر برابر با  يبر مبنادالر با مارك  يبرابر ة، رابط1919دسامبر  در
 يـة ژوئ دوم در. افـت ي رييـ تغ دالر كيـ  لدر مقاب مارك 209 به رابطه نيا، )1921( بعد سال

 در دالر كيـ  به اكتبر اول در و مارك 000/160 معادل دالر كي صورت  به رابطه نيا 1923
 لدر مقابــ دالر كيــ بــه ســال همــان نــوامبر 30 در و مــارك 000/000/242 برابــر

  .)317، 316/ 2: 1347بودوئن، ( شد ليتبد مارك 000/000/000/000/42
 رواج به مراحل، نيآخر در د،يشد اريبس يها تورم ريسا مثل هم آلمان تورم فوق
 پول به يعموم ياعتماد يب ةنشان نيبارزتر خود نيا كه شد منجر ياپايپا مبادالت ةگسترد

 دو كفش، ريتعم يِازا در سيسوس كي شد، يم مبادله سر اصالح با مرغ تخم«. بود يمل
 رها ابانيخ در را پول از پر يسبد اگر كه شد يم گفته. نمايس به ورود يبرا زغال تكه
 شده ديناپد سبد كه  يحال در ،يافتي يم نخورده دست را ها پول بازگشت، از پس ،يكرد يم

  ).187: 1368 ،يقباد( »بود
 و روز روزبه ها متيق كه بود دهيرس يحد به تورم شدت، 1923 سال يها ماه نيآخر در

 ـ برابر چندده يگاه و ـ چندبرابر قهيدق به قهيدق و ساعت به ساعت يحت كار اواخر در
حمل  يدست يها مملكت را با چرخ جياسكناس را فروشان، دست كه است معروف. شد يم
 رييرا تغ هياغذ متيبار ق نيچند يروز گاه كيها، در ظرف  و صاحبان رستوران كردند يم
 ميكه در آن زمان در آلمان مق يو خبرنگاران سندگانينو يها ها و گزارش نوشته. دادند يم
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و  ختهيگس لجام شياز افزا يو باورنكردن زيانگ بس شگفت ييماجراها ياند، حاو بوده
معروف  ةسنديـ نو ينگويه ارنست هماز جمل. است اميدر آن ا ها متيق ةلحظ به لحظه
 ةدربار يعنوان خبرنگار در آلمان اقامت داشت، ضمن گزارش ـ كه در آن زمان به ييكايامر
  : سدينو يتورم م نيا

 كـرد،  يمـ  تيكفا هتل كي ديخر يبرا قبل سال شش تا كه يپول با گفت من به يآلمان كي
  .)84: 1373تولند، ( !ديخر توان يمشروب م يبطر چهار فقط حاال

 بنوشد، يا قهوه تا بود شده رستوران كي وارد يوقت كه كند يم تيروا گريد يا سندهينو
 ها، متيق باالرفتن ليدل  به آن، دنينوش از پس كه  يحال در بود، مارك هزار 5 آن متيق

 به يگزارش در يسيانگل خبرنگار كي ن،يهمچن بپردازد؛ مارك هزار 8 بود شده مجبور
 بوده، دهيخر مارك هزار 14 قبل روز كه را يچيساندو كه بود كرده تيشكا خود ةروزنام
 يا سندهينو سرانجام و است؛ كرده يداريخر مارك هزار 24 متيق به دكه همان از امروز

  :است كرده ارائه روزها آن در ها متيق شيافزا زيآم جنون شتاب از ياتريگو فيتوص گريد
 او يها متيق از زده وحشت و د،يرفت يم يفروش توتون ةدك به گاريس ديخر يبرا بود ممكن

 يحتـ  يكي نيا متيق كه ديديد يم د؛يرساند يم شيرقبا از يكي ةمغاز به را خود سرعت به
 چندبرابر را شيها متيق بود ممكن اكنون كه ديگشت يبرم ياول ةمغاز به عجله با. است باالتر
 از يبزرگــ ةدســت و ديــبكاو را تــانيها بيــج ديــبود مجبــور نبــود؛ يا چــاره. باشــد كــرده

  .)187: 1368 ،يقباد( دياوريب رونيب را روز، خيتار به بسته ،يارديليم اي ونيليم يها اسكناس
ـ  عينظر توز آن از يمنف راتيتورم آلمان، تأث آثار فوق نيبارتر  بتيمص درآمـدها و   ةعادالن
هـا،   تـورم  ةهمـ  ريـ نظ. خـود را داشـت   يشگيهم انيهم، تورم قربان جا ايندر . ها بود ثروت

مختلـف   ليـ دال  كـه بـه   دادنـد  يم ليتشك ييها تورم را طبقات و گروه نيا يبازندگان اصل
كارگر كه  ةه طبقاز جمل افت؛ي ينم شيافزا ها متيتناسب باالرفتن ق  به ها آن  يپول يدرآمدها

  . متحمل شد ينيسنگ انيز
به نصف سطح قبل از جنـگ   1923 ليشدت تنزل كرد و در اوا به ،يواقع يهامزد دست

 بهبـود  يانـدك  وضع ،)indexation( يگذار طرح شاخص ياز آن پس، با اجرا. افتيكاهش 
 مؤسسـات  و ها كارخانه از ياريبس، 1923 سال در تورم شتريب چه هر گرفتن شتاب با. افتي

 ديخر قدرت از يبخش ن،يا وجود با. كنند پرداخت روزانه را خود كارگران مزد شدند ناچار
 يحتـ . شد يم نابود ها، فروشگاه به دنيرس تا پول افتيدر نيب يزمان ةفاصل در ها،مزد دست
 تـورم  بيآسـ  از زيـ ن بـزرگ  داران هيسرما از ياديز تعداد و متوسط و كوچك داران هيسرما

  .نماندند مصون
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و  يبـانك  يهـا  دهندگان و صاحبان سـپرده  وام ريتورم، دامنگ انيز نيشتريمعمول، ب طبق
آنان، هر . كردند يم يدار نگاهصورت نقد نزد خود   ثروت خود را به ايشد كه درآمد  يكسان

 نيالعـ  يخـود بودنـد و بـه رأ    يهـا  يـي دارا يجيتدر يروز، با تحسر و تأسف، شاهد نابود
سـوخت   ياثـر تـورم در انـدك زمـان     بـر  شـان  ييجو ها رنج و صرفه سال ةكه ثمر دنديد يم
  . رود يو همچون دود به هوا م شود يم

 زانيــتناســب م  تــورم بودنــد و آنــان بــه يبرنــدگان اصــل رنــدگان،يگ وام ل،در مقابــ
 ان،يـ م نيـ است كه در ا دايناگفته پ. كردند يبازار سوءاستفاده م آشفته نياز ا شان،يبدهكار

  تومـاس . شد يها م ها و كارتل بزرگ و صاحبان تراست داران هيسرما بيسهم نص نيشتريب
 يرا كـه بعضـ   يخاطر تياز خاطرات خود، رضا يـ در بخش  ينامدار آلمان ةسنديمان ـ نو 

 كردنـد،  يآن احسـاس مـ   ديتـورم و تشـد   ةبزرگ از ادامـ  داران هياز محافل حاكم و سرما
  : كرده است حيتشر گونه نيبد

 ن،يبنابرا و بود پرمنفعت تورم بزرگ، عيصنا صاحبان و حاكم ةطبق از يبخش يبرا كم دست
 ها، سنينا ها، كروپ ها، سال آن خالل در. نداشتند آن به دنيبخش انيپا در يليتعج چيه ها آن
 پرداخـت  بـا  زد، يمـ  يواقعـ  يهـا  ونيـ ليم بـه  سـر  كه را شانيها يبدهكار رهيغ و نرهاياشت
 را يامالك و مستغالت ،يتورم يها ونيليم نيهم با سپس و كردند هيتسو يتورم يها ونيليم
  .)188 ،186: همان( ديارز يم ها ونيليم واقعاًً كه آوردند چنگ  به

كـه از   ينمانده بود مگـر معـدود   يباق يبدهكار چيها، در سرتاسر آلمان، ه سال نيا در
خود دولت هم، در باطن، از بروز و  يحت. بودند اوردهيچنگ ن  بخت بد طلبكاران خود را به

 يهـا  ياصل و فـرع بـده   توانست يكمك آن م  تداوم تورم چندان ناخشنود نبود؛ چراكه به
 كيـ موجـب    بـه . سهولت پرداخـت كنـد   بار آورده بود، به  را كه در زمان جنگ به يهنگفت

ـ      جنگدرصد كل مخارج  75به  بيبرآورد، قر مـارك بـالغ    ارديـ ليم 120از  شيــ كـه بـه ب
 ييهـا  با پرداخت مـارك  توانست ياكنون دولت م. شده بود نياخذ وام تأم قيطر ـ از  شد يم

 يعنـ ي(بـود   افتـه يكـاهش    2000000000/1 سال بـه  2آن فقط در ظرف  يكه ارزش واقع
 نجات ها وام نيا شر از را خود يراحت به، )همان() بود دهيبه صفر رس باًًيآن تقر ديقدرت خر

كـار   نيـ به ا(!)  دالر كي فقط، 1923 سال زييپا در مثالًً كه بود يكاف منظور، نيا يبرا. دهد
  ! هم طلبكار شود ياختصاص دهد و تازه مبلغ

و  بـارتر  انيـ ز كـدام  چيهـ  ديشـا  آلمان، 1923 -  1920تورم  يامدهايعواقب و پ انيم در
بـا ادامـه و   . حاكم بر جامعـه نبـود   يو اصول اخالق اتيآن بر معنو يتر از آثار منف خطرناك
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 ديمف يها تيباال گرفت، اشتغال به فعال يباز و بورس يرفته، تب سوداگر تورم، رفته ديتشد
ـ   ها تيل، فعالدر مقابدست داد و  خود را از ةجاذب يديو تول پرسـود   يو مشاغل كـاذب ول

نماندن از قافله و ثروتمندترشدن به هر  عقب ةوسوس. مطلوب همگان شد ،يگر مانند واسطه
و  كـرده  ليتحص يها به گروه يمختلف ـ حت  يبه طبقات و قشرها تر، عيچه سر و هر متيق

شـد و   فيشـدت تضـع   بـه  يتعاون و ازخودگذشتگ يها زهيانگ. كرد تيان ـ سرا فكر روشن
  . بر جامعه مسلط شد ييو سودجو يخودخواه يةروح
 را آن مـردم  بـر  حاكم يةروح و دوران آن در آلمان احوال و ضاعاو سندگان،ينو از يكي
  :است كرده يابيارز و فيتوص گونه نيبد

مساعدتر  يطياند، شرا كسب مال بدون زحمت و كار در سر داشته يكه سودا يكسان هرگز
و  يديـ ذكاوت با الق يمقدار ،يآنچه الزم داشت. اند افتهين 1924تا  1922 يها از آلمان سال

در و  كرد ينم يكس ديعا يزيكار شرافتمندانه، هر قدر ماهرانه هم كه بود، چ. بود ييپروا يب
  . مبتال شدند يباز و صادق هم به تب بورس يشهروندان معمول يحت ،نتيجه

 يسؤاالت خود يها كالس در ها معلم. آوردند يرو سهام يدالل به يپزشك انيدانشجو... 
ـ  مبلـغ  بـه  را پـول  يزيناچ مقدار توان يم چگونه كه اين ليقب از  طـرح  كـرد،  مبـدل  يكالن
 هـا  آن ينگهدار ،يخارج يارزها ديخر: بود نيا پاسخ و گذاشتند؛ يم بحث به و كردند يم
 پـنج  بـه  توانسـت  يمـ  ونيليم كي راه، نيا از. مجددشان فروش سپس و كوتاه يمدت يبرا
 رهيـ ل و دالر و مـارك  ةدربـار  جـز  مـردم، ...  شود ليتبد ارديليم كي به تينها در و ونيليم

 بـورس  بـازار  كيـ  از شـتر يب زيـ چ چيهـ  بـه  بزرگ يشهرها يها ابانيخ و زدند ينم يحرف
 بـا  كـه  بودنـد  ييهـا  دالل از مملو ها يفروش مشروب و ها كاباره. نداشتند شباهت زده جنون
  .)همان( كردند يم يولخرج نامشروعشان ديعوا

 ــ  شـد  نقـل  او از يخـاطرات  زيـ ن تـر  شيپ كه ،يآلمان ةسندينو ـ مان توماس خره،باال و
 يها تورم اتفاق به بيقر تياكثر در مورد حق، به كه يفيتوص كند؛ يم ارائه ياتريگو فيتوص
  :است صادق ديشد

 از كـه  يامـوال  مجـدد  عيتوز و مصادره در رايز...  نوع نيبدتر از است يانقالب ديشد تورم
 يبـرا  كه هر« يناروا ةويش. يعدالت نه و دارد وجود يكتاب و حساب نه شود، يم يناش تورم
 نيدتريالق و نيوپاتر بادست ن،يقدرتمندتر تنها و شود يم مبدل يزندگ قانون به ،»شتنيخو

. نـد يآ رونيـ ب معركـه  نيا از سرحال و سالم قادرند ـ ياقتصاد يزندگ يكفتارها ـ ها انسان
 به كه ييها آن ةهم دالن، ساده و گناهان يب است، كرده اعتماد موجود نظم به كه يميعظ ةتود

ـ  پـول  بـا  يتردسـت  يشـگردها  از امـا  دارنـد  اشـتغال  ديـ مف و يديتول يكارها  خبرنـد،  يب
 كنند، يسپر يجوان يها سال انداز پس با را عمر ةماند باقي بودند دواريام كه يخوردگان سال
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 مسـموم  را ملـت  كيـ  يـة روح دست، نيا از يا تجربه. اند يروز  رهيت به محكوم ها نيا ةهم
 .)159: همان... ( كند يم

 زين يا گسترده ياسيس ابعاد ،ياجتماع و ياقتصاد يها جنبه از نظر صرف آلمان، تورم فوق
 آوردن فـراهم  در ژهيـ و به و كشور نيا ةنديآ تحوالت يكل خطوط نييتع در هاز جمل داشت؛
. كرد فايا ياساس نقش شد، منجر يجهان دوم جنگ به سرانجام كه سميناز يروزيپ مقدمات

ـ  بـه  بود، جنگ مخلوق ميرمستقيغ طور به  كم دست اي ماًًيمستق كه يتورم ب،يترت نيبد  ةنوب
  .شد تر مخرب و تر ميعظ يجنگ بروز ساز نهيزم خود

از مقـاالت   يكـ يكـه چنـد سـال قبـل در      ياظهـارنظر  ستين مناسبت يب نهيزم نيا در
  :نقل شود ناًيدرج شده بود، ع» سوم يخطر جنگ جهان: تورم«تحت عنوان  اكسپرس

كه ) برده باشد ادي از دينبا مخصوصاًً آلمان ملتو ( است نكرده فراموش شك بدون ايدن
 كاريب نفر ونيليم 10 را تلريه و سميفاش. بود سميفاش شيدايپ ةدييزا دوم يجهان جنگ
 ليتشك را سميفاش و يكتاتوريد ياجتماع گاه هيتك نيتر ميعظ و آور هراس سپاه كه يآلمان

 يبال با آوردند، وجود  به را تلريه كه يكاريب ونيليم 10 و آوردند وجود  به دادند، يم
 خيتار در اش خاطره كه دوم يجهان جنگ سرانجام و بودند شده كاريب تورم ريناپذ عالج

 ميمستق محصول است، شده ثبت اعصار و قرون ةهم يكش آدم و يقصاب نيتر ميعظ عنوان به
  .)14511 ش ،اطالعات ةروزنام... ( بود يكاريب و تورم خلف فرزند و

  :است نظر نيهم ديمؤ باًًيتقر زين مان توماس يابيارز و ليتحل
 هـا  ونيـ ليم...  كنـد  يم متصل سوم شيرا يوانگيد به را آلمان تورم جنون م،يمستق خط كي

 ليتبد ييها توده به شد، غارت شانياندازها پس و هامزد دست تورم نيا انيجر در كه يانسان
 يملتـ  بـه  بودنـد،  شـده  غـارت  كـه  آلمـان  مردم...  گرفت كارشان به گوبلز دكتر كه شدند
  ).190 ،189: 1368 ،يقباد( شدند ليتبد گر چپاول

  :نوشت هم گريد يا سندهينو
 و نفـرت  از سرشـار  حـد  نيـ ا تا خورده، زخم نيچن را آلمان مردم تورم، ةانداز به زيچ چيه

  ).همان( نساخت تلريه يبرا آماده
 در را يبردار بهره نيبهتر وضع نيا از و بود واقف امر نيا به كس هر از بهتر خود تلريه
  .آورد عمل  به خود اهداف تحقق جهت
  :شود يا اشاره زين تورم نيا فرجام به كه دارد جا ان،يپا در
 كارشناسان از يگروه بود، دهيرس خود اوج به تورم كه، 1923 سال يروزها نيآخر در
 ستميب در. شدند فراخوانده بحران با مقابله يبرا شاخت دكتر استير به يمال اول طراز
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 يديجد يپول واحد و اعالم يرقانونيغ و باطل رسماًً جيرا يها مارك سال، همان نوامبر
) ارديليم 1000(=  ونيترل كي به كي نسبت به كه شد آن نيگزيجا »مارك رنتن« به موسوم

 در موجود يها ييدارا و امالك« د،يجد پول ةپشتوان. بود ليتبد قابل ميقد يها مارك با
 زين يالملل نيب طيشرا ان،يم نيا در. داشت يصور كامالًً ةجنب البته كه شد ذكر »شيرا سراسر

 از كه يديشد ينگران ليدل  به فاتح، يها دولت هاز جمل و بود شده مساعد ياديز حدود تا
 يحت و كاستند، خود ييذايا اتيعمل و فشارها از داشتند، آلمان ياقتصاد وضع ترشدن ميوخ
 امكان دولت به احوال و اوضاع نيا. گذاشتند معلق هم را يجنگ غرامات پرداخت ةمسئل
 كياتخاذ  ًضمناً. درآورد كنترل تحت را اسكناس حجم متعادل، يا  بودجه ميتنظ با كه داد
 ديكاهش شد زياز مؤسسات و ن ياريبس يكه به ورشكستگ ديشد اريبس يانقباض استيس

  .)همان( كرد ليتسه را تورم مهار زين شد منجر يكاريب شيافزا و يگذار هيسرما
 يهـا  غـده  و قيعم يها زخم يول رفتيپذ انيپا ظاهراًً آلمان تورم ةفاجع ب،يترت نيبد
 و نبـود  ريپـذ  درمـان  هـا  يسـادگ  نيـ ا بـه  گذاشـت،  يجا بر خود از تورم نيا كه ينيچرك

 ،يجهـان  دوم جنـگ  و سـم يناز يعني بود، بدتر درد خود از مراتب به كه يدرمان با سرانجام
  .شد برطرف ظاهر به

  
  )1949 -  1947( نيچ تورم 6.2
جهـات، بـه    يآمـد، از بعضـ   ديـ پد چـك يانكايحكومـت چ  يها سال نيكه در آخر يتورم
تورم هم مسبوق به  نيا. رفت، شباهت داشت ها آن فيكه در صفحات قبل توص ييها تورم

 ياسـ يس يها ها و كشمكش متأثر از تشنج زيو ن ندهيفرسا اريو بس يطوالن يجنگ داخل كي
و  سـو   كيـ تونـگ از   مائوتسـه  يرهبر  به ها ستيكمون نيسال ب 20به  بيبود كه قر يحاد

تـورم مزبـور،   . داشت انيجر گريد ياز سو چكيانكايچ يرهبر  به تانگ نيان كومدار طرف
 هيـ رخنه كـرده بـود، ما   تانگ نيكه در اركان دولت كوم يا گسترده اريبس يضمناًً از فساد مال

  : بود گونه نيتورم بد نيشروع ا يبه هر حال، چگونگ. گرفت يم
 گرفـت  ميتصم ن،يچ متزلزل اقتصاد يةبن تيتقو منظور  به كايامر دولت، 1947 لياوا در

 مـاه  6 يط نيچ دولت كه اين بر مشروط كند اعطا كشور نيا به يدالر ونيليم 500 وام كي
 آشـكار  بعـد  يانـدك  برنامه، نيا ياجرا جينتا. كند يعمل را ياقتصاد يدبنايتجد ةبرنام كي

 ارزش گر،يد يريتعب به. كرد يترق 15000 به نيچ دالر 7500 از كايامر دالر هر متيق. شد
  .)310: 1345ماركانت، ( افتي كاهش نصف به نيچ دالر يخارج
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 ريمقاد انتشار و چاپ به نيچ يمركز بانك تانگ، نيكوم دولت ميتصم موجب  به
 ونيليم 10 جيبس ةبودج نيتأم ةزيانگ به اساساًً كه اقدام نيا. كرد مبادرت اسكناس ياديز

. بار آورد  به يوحشتناك يمدهاايپ گرفت، صورت ها ستيكمون با يقطع جنگ يبرا سرباز
خود  ةروزان اجاتيارزاق و احت ديخر يكه مردم برا ديرس يبه حد ها متيق شيشدت افزا

به مقصد  يينامه با پست هوا كيارسال  يبرا يناچار بودند پول را با سبد حمل كنند و حت
  . تمبر بخرند ينيهزار دالر چ صد كيمعادل  كايامر اياروپا 
 يتصنع يريگ كناره كيدنبال   به چكيانكايچ كه آنسه ماه پس از  يعنيـ  1948 يةژوئ در

با  سهيمقا در يمورد مصرف عموم يقدرت قرار گرفت ـ نرخ كاالها ةكيدوباره بر ار
 وحشتناك، بحران نيا ةجينت در. بود افتهي شيافزا بار ونيليم سه جنگ از شيپ يها سال

 و فقر كابوس و شد نابود آخر دالر تا كوچك يها هيسرما و متوسط طبقات يها اندوخته
  .)همان( ديگستران نيسرزم نيا بر را خود شوم يةسا ،يقحط

 يروزيو پ چكيانكايچ ميآوردن موجبات سقوط رژ در فراهم ًقطعاً تورم، نيا بروز
 ريت ةمنزل به نظران، از صاحب يبعض ريتعب  داشت و به يا كننده نييتع ريتأث ها ستيكمون

  . بود چكيانكايچ ميرژ خالص
  

  يبررس مورد يها تورم تشابه وجوه يبررس. 3
 موجبه عوامل و علل از آن، يط در كه ـ شده انجام) يمورد يبررس( يموردپژوه به توجه با
 سخن جداگانه ها آن يمدهاايپ و آثار زين و گانه شش يها تورم ريس و شروع يچگونگ و

  :است ريز شرح  به ها آن مشتركات ـ رفت
 بروز العللِ علت تر قيدق ريتعب  به اي و هياول علت ،يبررس مورد تورم شش يتمام در
 نييتب و هيتوج. است بوده دو  نيا از يبيترك زين يموارد در و انقالب، اي جنگ وقوع تورم،

 :ستين دشوار تيسبب نيا

 ،يرنظاميغ و يمصرف يكاالها ديتول ژهيو به د،يتول حجم انقالب، اي جنگ دوران در
است كه از آن  يكاهش، معلول علل و عوامل متعدد و متنوع نيا. ابدي يم ليشدت تقل به

به  ديضرورت اختصاصِ قسمت اعظم امكانات و عوامل تول ،يگذار هيسرما ليتقل: اند جمله
بودن نظام و حدود  نامشخص ،ياسيعدم ثبات س ،يطبقات يها كشمكش ،يمصارف جنگ

 ةنوب  به د،يكاهش تول نيا. ندهيبه آ ينانياطم يو ب ،ييو قضا يحقوق تيعدم امن ت،يمالك
دولت  ديحجم عوا ةعمد ليتقل در نتيجهكشور و  يِاتيمال تيخود، به محدودشدن ظرف
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 ، دردولت يمال يازهايانقالب، ن ايعلت جنگ   است كه به يحال در نيو ا شود يم يمنته
ها معموالًً به  حكومت ط،يشرا نيدر ا. حاصل كرده است يفاحش شيبا گذشته، افزا اسيق

 وهيش نيتر پرمخاطره حال  نيع درآمد ـ كه در نيروش تأم نيتر الوصول و سهل نيتر آسان
 يها نيكارگرفتن ماش خود را با به ديعوا يكسر كوشند يو م شوند يهست ـ متوسل م زين

 نيدر ا. جز بروز تورم باشد يزيچ تواند يآن نم يقهر ةجيچاپ اسكناس جبران كنند كه نت
 زيامكانات ورود كاال از خارج و ن تيمحدود د،يافزا يآنچه بر سرعت تورم م ان،يم

و   يوجود ناامن ليدل  كاالها و خدمات در سطح كشور به عيمربوط به توز يها يدشوار
 يبرا يو انتظارِ دائم ندهيوحشت از آ يِروان جوِ كي شدن حاكمو  سو  كياز  يثبات يب

سطح تقاضا  ادياست كه به سهم خود، به ازد گريد ياز سو ها متيق شياز پ شيب شيافزا
خود  نيكه ا ابدي يم يفزون گرباريدولت د يها نهيهز ها، متيق ديشد شيبا افزا. زند يدامن م

 نيبه ا. كند يمجدداًً صعود م ها متيتعاقب آن قاست و م يشتريمستلزم انتشار اسكناس ب
و  ها متيق شيافزا ياز تعاقبِ متوال يوبيمع ةمعرض چرخ در رياقتصاد جامعه ناگز ب،يترت

  .ابدي يادامه م يكامل واحد پول مل يكه غالباًً تا نابود رديگ يقرار م ديانتشار اسكناس جد
 اسـت  بيـ غا ظـاهراًً  جنگ عامل آلمان، 1923 -  1920تورم  نماند كه در امر فوق ناگفته

ـ   اول يجهان جنگ انيپا از بعد سال دو حداقل تورم نيا چراكه بـا دقـت    يشروع شـد، ول
مناسب  يها نهيآوردن زم ـ در فراهم  ميرمستقيغ طور به جنگ مزبور ـ   ةكنند نييآثار تع شتر،يب

 ةنـ يزم جاديآن در ا ميرمستقيكه آثار غ  انهمچنوضوح قابل مشاهده است،  و مساعد تورم به
و  عيفسـاد وسـ   زيـ ن نيدر تورم چـ . مشهود است زيدوم ن يشروع جنگ جهان يمناسب برا

ـ  يجنـگ، و حتـ   ةانـداز   بـه  ديشـا  ،يحكـومت  يحاكم بر اركان نظـام  قيعم از آن، در  شيب
 . مؤثر بوده است چكيانكايچ ميرژ يانيپا يها سال ةختيگس آوردن موجبات تورم لجام فراهم

 ريـ تعب  بـه  ايـ  و اثـر،  بـر  اساسـاًً  ها متيق شيافزا انيجر شده، فيتوص يها تورم يةكل در
 مـازاد  از يناش تورم« شكل به يعني ـ عرضه امكانات بر تقاضا زانيم يِفزون ق،يطر از تر قيدق

 شيافـزا  ليدل به متعاقباًً كه است يهيبد. است آمده ديپد ـ) demand-pull-inflation( »تقاضا
 »ها نهيهز فشار از يناش تورم« بروز ها،مزد دست ژهيو به و خدمات، و كاالها ديتول يها نهيهز
)cost-push-inflation (انيـ جر نيـ ا ةادام. است افزوده تورم شدت بر و شده علت بر ديمز 

 شده منجر هامزد دست و ديتول يها نهيهز و ها متيق شيافزا تعاقب و يتوال كي به سرانجام
مراتب كمتر و  به يبه نسبت ًغالباً ها، متيق اديازد با سهيمقا در ش،يافزا نيا كه چند هر است؛
 .است گرفته يصورت م ريبا تأخ
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 پرداخـت  ليوسـا  وچـك  ( يريـ تحر ايـ  ياعتبار پول مذكور، يها تورم وقوع زمان در
 بوده پرداخت ياصل ةليوس اسكناس لدر مقاب و نداشته يرواج يبانك اعتبارات زين و) مشابه

 ةعمـد  عامـل  آن، حجم شيافزا رو،  نيا از. است داده يم ليتشك را ينگينقد ةعمد بخش و
 .است بوده ها متيق شيافزا در نتيجه و تقاضا سطح باالرفتن

 درگـردش  پـول  حجـم  شيافزا سرعت بر غالباًً تورم سرعت شده، يبررس يها تورم در
 يتوال نيا كه ساخته يم يالزام را ينگينقد شتريب و مجدد شيافزا در نتيجه و گرفته يم  يشيپ

 . است زده يتورم دامن م آتش بر خود

ـ  سـه  يهـا  و نقـش  فيدادن وظا پول، با ازدست ادشده،ي يها تورم ييِمراحل نها در  ةگان
 از بـاًً يخـود را تقر  ي، علـت وجـود  )بودن رهيذخ ةليمبادله و وس ةليمالك ارزش، وس(خود 

آن شده است  نيگزيكاال با خدمت جا ايكاال با كاال  ةاز مبادل ياََشكال در نتيجهدست داده و 
 . شود يو تورم آلمان مشاهده م يكه موارد بارز آن در تورم شورو

اندازكننـدگان،   خـود ـ پـس    يشـگ يهم انيـ تـورم قربان  ،يمورد بررسـ  يها تورم ةهم در
 عيـ توز ترشـدن  رعادالنـه يـ را داشته و موجب غ  ثابت مهيطلبكاران، صاحبان درآمد ثابت و ن

تـورم فقـرا را   « ةگفت كه گـزار  توان يت مئجر  كه به جا آنها و درآمدها شده است تا  ثروت
  . مذكور مصداق تام داشته است يها در تورم »كند يم تر يرا غن ايو اغن رتريفق

  
  يريگ جهينت. 4

 و يسال خشك ،ياسيس يثبات يب انقالب، جنگ، رينظ يراقتصاديغ عوامل يبعض از نظر صرف
 اند، بوده يبررس مورد يها تورم بروز ـ ساز نهيزم گر،يد ريتعب به و ـ شروع ةنقط كه آن رينظا
 ينگينقد حجم به آن از غالباًً امروز ياقتصاد اصطالح در كه ـ درگردش پول حجم شيافزا
 بتوان ديشا رو،  نيا از. است بوده مذكور يها تورم وقوع ةعمد و ياصل عامل ـ شود يم ريتعب
 انيگرا پول نظر ديمؤ مجموع، در ادشده،ي يها تورم از حاصل اتيتجرب كه كرد ادعا

)monetarists (است تورم روند و شيدايپ در يپول عوامل رِيتأث بودنِ كننده نييتع بر يمبن .
) quantity theory of money( پول يمقدار يةنظر اندار طرف يآرا با نيهمچن مزبور اتيتجرب
 پول حجم راتييتغ به نسبت ها متيق راتييتغ بودن معلول و ميمستق ارتباط بر ريدا

 دو نيا بودن متناسب بر يمبن ها آن گريد نظر با كه چند هر دارد مطابقت ش،يوب كم درگردش،
 در ها متيق شيافزا سرعت ـ شد مشاهده كه چنان ـ رايز ندارد يهماهنگ راتييتغ از دسته
  .است بوده شتريب مراتب به درگردش پول حجم شيافزا سرعت از غالباًً مذكور يها تورم
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   نوشت پي
تـورم، راهنمـايي بـر    شاد دكتر حسين عظيمي و حميدرضا غفارزاده در كتـاب   اين تعبير را روان. 1

  .اند كار برده  به) از انتشارات اميركبير( بحران در تئوري اقتصادي معاصر
» آخرين دور مبارزه با تورم در ايـران «اين تعبير را استاد ارجمند دكتر باقر قديري اصلي در مقالة . 2

 به) ، از انتشارات دانشكدة اقتصاد دانشگاه تهران38 -  37ش ( اديتحقيقات اقتصمندرج در مجلة 
  .اند كار برده 
ضايعات انساني و خسارات مالي جنگ داخلي امريكا ـ با توجه به جمعيـت ايـن كشـور در آن     . 3

در تأييد اين مدعا كافي است يادآور شويم كه رقم كـل تلفـات جنـگ    . زمان ـ بسيار فاحش بود 
نفر بوده كه از مجموع تلفات اين كشـور در جنـگ جهـاني اول،     000/620داخلي امريكا حدود 

 .)67: 1371كندي، (و جنگ كره بيشتر است  جنگ جهاني دوم

موجب   به. است» قانون گرشام«اين گفته، يادآور يكي از قوانين معروف علم اقتصاد موسوم به . 4
دليل يـا    به ها آندرجريان باشد كه يكي از  زمان هماي دو نوع پول  گاه در جامعه اين قانون، هر
تـر   ، مطلوب)يا ارزش تجاريِ زيادتر داشتن و غيره مثالًً نوتربودن، عيار بيشتر و(جهت خاصي 

را از ) پـول خـوب  (= ، پول مطلـوب  )پول بد(= از ديگري باشد، پولي كه كمتر مطلوب است 
 .كند جريان خارج مي

عنوان  ، فرانك رسماًً به1795در سال . شد به پول رايج فرانسه در آن زمان اطالق مي )Livre(ليور . 5
  شايان توجه است كه ارزش فرانك تقريباًً با ليور معادل بود چنـان . يده شدواحد پول كشور برگز

 .)168: 1368قبادي، (فرانك ارزش داشت  80ليور دقيقاًً  81كه هر 

گرفته شده  Assignatاحتماالًً از همين واژة » اسكناس«پورداوود، واژة  به نوشتة شادروان ابراهيم  بنا. 6
  ).244انتشارات فروهر، ص : ، چاپ دوم، تهرانهرمزدنامه ←براي توضيحات، بيشتر (است 

اي  بردند، در مسير او عـده  طرف ميدان كنكورد مي  معروف است وقتي روبسپير را براي اعدام به. 7
 .)96/ 11: 1365دورانت، (سر داده بودند ! »مرده باد حداكثر«از تماشاچيان به طعنه، شعار 

 1917در ژوئن  702و  1916در دسامبر  398به  1914در  100از ] در روسيه[ها  شاخص قيمت. 8
 .)209: 1371كندي، (رسيده بود 

هـا را ويـران    كوشيدند كارخانـه  هاي داخلي مي ها در جريان جنگ در بعضي موارد، مالكان كارخانه. 9
 ).1253 /2: 1351نهرو، (گيرد ها قرار ن بلشويك  سازند تا مورد استفادة كارگران و حكومت

روسيه نتوانست هيچ چيزي  1919قدري سخت و مؤثر بود كه در تمامي سال   اين محاصره به. 10
 ).1261/ 2: 1351نهرو، (بخرد يا بفروشد 

 .كه در جايي ديگر توضيح خواهيم داد، لنين پس از چندي موضع كامالً مغايري اتخاذ كرد  چنان. 11
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، هزينة ارسال يـك  1921در سال . مارك بود 4ترين تمبر پستي آلمان  بهاي گران، 1920تا سال . 12
هـزار   ، انتشـار تمبرهـاي چنـدده   1922در سال . مارك افزايش يافت 50نامه يا مرسولة پستي تا 

كه تـورم بـه اوج خـود رسـيده بـود، از       1923پذير شد و سرانجام در اواخر سال  ماركي امكان
  ).1361امين سبحاني، (ركي هم استفاده شد تمبرهاي چندميليارد ما
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