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  )سازمان انقالبی افغانستان(ھوادارالله : بازتايپ توسط

  ٢٠١٢ می ١٠

  

  طال و پول کاغذی، تورم
  

 واسطۀ گردش و وسيلۀ پرداخت جانشين و پول کاغذی از کاغذ ھای که به وسيلۀ دولت منتشر و در مواردی مانند

نفسه دارای ھيچگونه ارزشی نمی باشد و بنابر الدر عمل پول کاغذی خود ب. نمايندۀ طال می باشد، تشکيل شده است

  .اين نمی تواند مقياس ارزش کاال ھا قرار گيرد

ور برای نخستين بار در در روسيه پول، پول مزب.  در امريکا منتشر شد١۶٩٠پول کاغذی نخستين بار به سال 

اگرچه پول ھای بسيار منتشر شده اند، با اين وجود پول ھای مزبور ھنوز فقط برای نمايش .  پيدا شد١٧۶٩سال 

  .روند ارزش مقدار طالی الزم در گردش کاال ھا به کار می

 قدرت خريد پول چنانچه پول کاغذی برابر مقدار طالی الزم برای تأمين گردش منتشر گردد، قدرت خريد آن با

ولی معموالً دولت بورژوائی پول کاغذی اضافی منتشر می کند، زيرا به عنوان يک قانون، . طال برابر خواھد بود

ھنگام، بيشتر ه اين امر مخصوصاً در زمان جنگ ھا، بحران ھا و ساير حوادث ناب. در آمدش کمتر از خرج آنست

  :به مثال زير توجه کنيد.  کاغذی کاھش می يابدخورد و نتيجه اين است که ارزش پول به چشم می

دولت .  مليون سکۀ طال، ھر يک به ارزش يک دالر مورد نياز است۵٠٠٠فرض کنيم برای تأمين گردش کاال ھا، 

 مليون دالر کاغذی در گردش کاغذی در گردش قرار داده است، يعنی ھر دالر کاغذی معرف يک سکۀ ۵٠٠٠

 مليون دالر کاغذی ديگر ۵٠٠٠اکنون فرض کنيد گردش کاال ھا به ھمان صورت باقی بماند، اما دولت . طال است

لر، شخص فقط ھمان مقدار اکنون ھر دو دالر کاغذی معرف يک سکۀ طال است، اما با اين دو دا. منتشر سازد

به اين ترتيب ارزش پول کاغذی پائين آمده يعنی . توانست با يک دالر طال بخرد تواند بخرد که قبالً می کاال می

تورم موجب می گردد افزايشی در قيمت کاال ھا . اين روند، تورم ناميده می شود. قدرت خريد آن کاھش يافته است

ً افزايشی ھم حاصل نمايد، ليکن اگر مزد ھا و د. پديد آيد ر آمد ھای کارگران در کشور ھای سرمايه داری احيانا

به اين دليل اين کارگرانند که بيش از ھمه مصائب . روند اين افزايش به ھمان سرعتی نيست که قيمت ھا باال می

  .تورم را متحمل می شوند
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برای اعادۀ وضع طبيعی گردش . می شودرسد که تورم منجر به تخريب عميق اقتصاد کشور  سپس مرحله ای می

يکی از روش ھای اصالح پول، تعويض پولی است که دچار کاھش ارزش . پول، روش ھای مختلفی موجود است

  .گرديده با مقدار کمتری از يک نوع پول تازه

  

  ...ادامه دارد
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