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 پيشگفتار مازيار رازی به 

 ، نوشتۀ لنين«ن مرحلۀ سرمايه داریامپرياليزم به مثابۀ باالتري»

به رشتۀ  ۱۹۱۶در نيمۀ اول سال  -«امپرياليزم به مثابۀ باالترين مرحلۀ سرمايه داری»

به مطالعۀ مطبوعات جهانی ( سوئيس)در شهر برن  ۱۹۱۵لنين از سال . تحرير درآمد

. کردشروع به نوشتن اين کتاب  ۱۹۱۶مربوط به امپرياليزم پرداخت و در ژانويۀ سال 

، لنين به زوريخ رفت و در کتابخانۀ شهر زوريخ به ادامۀ ۱۹۱۶در پايان ژانويۀ 

رونويس ها، خالصه نويسی ها، يادداشت ها و جدول هايی . نگارش اين کتاب پرداخت

که لنين از صدها کتاب، مجله، روزنامه و مجموعه های آماری استخراج کرده است، 

به  ۱۳۹۳متن اين تحقيقات در سال . می دهد ورق بزرگ چاپی را تشکيل ۴۰بيش از 

منتشر « يادداشت های مربوط به امپرياليزم»صورت مجموعۀ جداگانه ای تحت عنوان 

 .شد

بديهی است که از زمان نگارش اين جزوه تا به امروز نظام امپرياليزم دستخوش 

می به سخن ديگر برای درک وضعيت کنونی امپرياليزم، ن. تحوالت جديدی شده است

در اين پيشگفتار با تأييد تحليل های لنين در مورد . توان تنها به جزوۀ لنين اکتفا کرد

 .عصر امپرياليزم به دورۀ اخير اشاره هايی می شود

ياليزم امروزی عبارت است از مرحلۀ احتضار سرمايه داری انحصاری در واقع امپر

گ جهانی اول و دوم خاتمه دوران کالسيک امپرياليزم با جن«. سرمايه داری پسين»يا 

وجه . از آن پس نظام جهانی سرمايه داری با بحران عميقی روبه رو بوده است. يافت

جنگ . مشخصۀ بحران نظام جهانی ظهور انقالب ها و جنگ های خانمانسوز است

های اول و دوم جهانی؛ انقالب های روسيه، چين و کوبا و اعتصاب های کارگری 

؛ طغيان های کارگری در اسپانيا و ايتاليا و فرانسه، اشغال گسترده در سراسر جهان

امپرياليستی افغانستان و عراق و تهاجمات نظامی به ليبی و سوريه که منجر به آوارگی 

 .ميليون ها نفر شده است، نشانگر اين انحطاط در سيستم جهانی است

ای شرقی نسبت می امپرياليزم که تمام بحران ها و جنگ ها را به  دول شوروی و اروپ

پايان »و حتی  و آرامش« صلح»، نويد «بلوک شرق»داد، با فروپاشی شوروی و 

را سر داد؛ در سال های پيش نشان داده شد که امپرياليزم بدون جنگ افروزی « تاريخ

تهاجمات نظامی به . و کشتار مردم ساير نقاط جهان قادر به ادامۀ حيات اقتصادی نيست

ن و حملۀ نظامی به عراق و امروز ليبی و روسيه همه نمايانگر يوگسالوی، افغانستا
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در اين مرحله تمام تضادهای نظام امپرياليستی . مرحلۀ انحطاط اين نظام جهانی  است

برجسته تر از پيش می شود و خصوصياتی که در دورۀ لنين تنها حالت جنينی و اوليه 

جنگ افروزی ها اين است که علل اصلی . داشتند، به تمامی خود را نشان می دهند

اين وضعيت، رقابت . سرمايه داری پسين با بحران دائمی اشباع  انباشت روبه رو است

در اين مرحله برخالف . شديدتر را برای کسب مافوق سودهای انحصاری طلب می کند

، ضمن به قوت باقی ماندن تمام قوانين حرکت (عصر کالسيک امپرياليزم)دوران پيش 

سرمايه داری جهانی،  شيوه عملکرد سرمايه داری نسبت به ساير نقاط  و تضادهای

 .جهان، تغيير می کند

، مسير دخالتگری، صدور سرمايه (جزوۀ لنين)چه در عصر کالسيک امپرياليزم  چنان

به کشورهای پيرامونی بود؛ در دورۀ جديد؛ تمرکز اصلی بر محور توليد کاالهای 

اين روند به تشديد عقب افتادگی در . کشورها است مصرفی برای بازارهای بومی اين

 :بيشتر توضيح می دهيم. کشورهای پيرامونی منجر شد

اول؛ در اين دوره با توسعه و گسترش توليد صنايع؛ توليد مواد خام مصنوعی در 

صدور سرمايه از کشورهای وابسته به خود . کشورهای پيشرفته صنعتی، فراهم آمد

نيروی کار ارزان کشورهای پيرامونی ديگر . جهت داد کشورهای متروپل تغيير

در نتيجه توليد مواد خام مصنوعی . منطبق با استفاده وسيع از تکنولوژی صنعتی نبود

در کشورهای متروپل جايگزين مواد ( الياف مصنوعی؛ الستيک، پالستيک و غيره)

حوزۀ عمل  نتيجۀ اين تغييرات منجر به انتقال. خام در کشورهای پيرامونی گشت

در نتيجه، جهت مداخالت امپرياليزم . سرمايه خارجی از مواد خام به مانوفاکتور شد

 .نسبت به کشورهای ديگر جهان تغيير کرد

دوم؛ برخالف دوره پيش که بازارهای درونی کشورهای عقب افتاده جذابيت خاصی از 

رف کننده، بازار منظر امپرياليزم نداشت؛ در دوره اخير با رشد قشرهای پردرآمد مص

سريع ترين روش برای کنترل . اين کشورها مورد توجه کشورهای متروپل قرار گرفت

بر بازار اين کشورها و هم چنين از ميان برداشتن رقبای ديگر امپرياليستی که 

در  اين مرحله، . کاالهايشان در بازارها عرضه می شد، توليد در آن کشورها بود

ورژوازی بومی بخش های مهم بازار را به خود اختصاص سرمايۀ خارجی همراه با ب

رشد فوق العاده در صنايع مونتاژ در اين دوره نمايانگر    اين تحوالت نوين . دادند

همزمان با توليد کاالهای مصرفی مبادلۀ نابرابر ميان کشورهای متروپل و . است

ورتر از محصول در کشورهای متروپل بارآ« محصول کار»زيرا . پيرامونی تشديد شد

از کشورهای « ارزش»از اين رو به شکلی انتقال . کار در کشورهای عقب افتاده، بود
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اضافه بر اين نظام جهانی . عقب افتاده به کشورهای متروپل صورت گرفت

امپرياليستی تساوی ميزان سود در سطح بين المللی را به ضرر کشورهای عقب افتاده 

 . اقتصادی را هر چه بيشتر  تشديد کرد در نتيجه؛ وابستگی. تغيير داد

به علل فوق رونق حاصل کرد، اما در ( بخش توليد کاالهای مصرفی) ۲سوم؛ بخش

عدم وجود مبادله بين اين . رشد، محدود باقی می ماند( بخش توليد وسايل توليد) ۱بخش

 هم چنين کاالهای. دو بخش اقتصادی، منجر به تجديد رشد نيروهای مولده می گردد

مصرفی توليد شده به رغم استفاده از نيروی کار ارزان، تغيير تعيين کننده ای در 

ً برای مصرف داخلی باقی می  صادرات اين کشورها ايجاد نمی کند و کاالها عمدتا

 .مانند

بدون گسترش بازار درونی ( بخش توليد کاالهای مصرفی) ۲چهارم؛ گسترش بخش

شود و اين امر به نوبۀ خود بحران هميشگی  منحبر به انحصاری شدن سريع توليد می

 . اشباع انباشت و محدود ماندن رشد صنعتی را به دنبال خواهد آورد

به سخن ديگر . عوامل باال باعث تشديد ناموزونی بيشتر در سطح جهانی می گردد

ۀ امپرياليزم منجر به پيدايش نوع ويژه ای از سرمايه داری می دخالت های اين دور

در اين دوره براساس نيازهای مرحله (. و غيرعادی)مايه داری ناقص الخلقه سر. گردد

و به  حکومت های ( يا مستقيم)ای امپرياليزم حکومت های وابسته از لحاظ سياسی 

دورۀ )موقعيت اين کشورها، از کشورهای استعماری . غيرمستقيم تغيير شکل می دهند

. تغيير می يابد( سرمايه داری پسيندورۀ )به شبه استعماری ( کالسيک امپرياليزم

امپرياليزم، کشورهای عقب افتاده را ديگر نيازمند به سرمايه های صادرتی کشورهای 

متروپل نکرده، بلکه آن کشورها را متکی به زمينه ريزی برای جذب وسايل توليدی 

ه در اين دوره برای ايجاد تسهيالت ضروری برای چنين زمين. اشباع شدۀ خود، می کند

بلکه به صورت وام های درازمدت و يا « صادرات»ريزی ای، سرمايه ها نه به شکل 

سازمان بين المللی »نقش . کمک های بالعوض به کشورهای پيرامونی داده  می شود

بدين . و نهادهای مشابه، در اين دوره تضمين نيازهای کنونی امپرياليزم است« پول

ساخته شده )مايه داری بومی ناقص الخلقه ترتيب با کمک های فوق، دولت ها و  سر

( سيستم بانکی، حمل و نقل و غيره)اين کشورها، زيربنای اقتصادی ( توسط امپرياليزم

 .را برای جذب  کاالهای کشورهای متروپل، بنياد می نهند

های نئوليبراليزم از ۀ اين تغييرات در نظام سرمايه داری جهانی و اعمال سياستنتيج

توسط خانم مارگرت تاچر در بريتانيا و رونالد ريگان در آمريکا و  به بعد ۱۹۷۰
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پينوشه در شيلی، شرايطی به وجود آورده که شکاف و تضاد طبقاتی را بيشتر از اوايل 

، ۲۰۱۵در سال »برای نمونه، طبق جديدترين گزارش اوکسفام . قرن بيستم کرده است

«. ی نيمۀ پايينی جمعيت جهان داشتندميليارد نفر، يعن ۳.۶نفر ثروتی معادل  ۶۲تنها 

درصد افزايش پيدا کرده است، در  ۴۴به اين سو  ۲۰۱۰نفر، از سال  ۶۲ثروت اين 

درصد سقوط  ۴۱حالی که ثروت نيمۀ پايينی جمعيت جهان طی همين دوره، برعکس 

 !کرده است

سال جنگ افروزی، محصول سياست های نئوليبراليزم،  فقر و بدبختی  ۴۰پس از  

 ۲۰۱۵ميليون پناهنده در سال  ۱ورود تقريباً . يليون ها نفر از مردم جهان بوده استم

در . به خاک اروپا، منجر به تشديد بحران در سراسری کشورهای اروپايی شده است

. اين دوره ما شاهد تقويت گرايش های فاشيستی و شبه فاشيستی در سراسر جهان هستيم

رياليستی است که در جزوۀ لنين به درستی به اين روند، نتيجه شکست سياست امپ

 . های آن اشاره شده استريشه

کند که بی امپرياليزم را چنين توصيف می ۱۹۱۷ۀ خود وضعيت لنين در انتهای جزو

 :شباهت به وضعيت کنونی بحران امروزی نيست

اشتباه بود اگر تصور می شد اين تمايل به سوی گنديدکی، رشد سريع سرمايه »... 

اری را منتفی می سازد؛ خير، رشته های گوناگون صنايع، قشرهای گوناگون د

بورژوازی و کشورهای گوناگون در دوران امپرياليزم با نيرويی کم و بيش گاه تمايل 

روی هم رفته . به سوی گنديدگی و گاه تمايل به سوی رشد سريع را متظاهر  می سازند

يش رشد می يابد، ولی اين رشد نه تنها به سرمايه داری با سرعتی به مراتب بيش از پ

طور اعم ناموزون تر می شود، بلکه به طور اخص نيز اين ناموزونی به صورت 

گنديدگی کشورهايی که از لحاظ ميزان سرمايه از همه نيرومندترند نمودار می گردد 

 (...«.انگلستان)

« جهانی شدن»ايش به فرايندی جهانی شده است؛ اما اين گرامروز توليد سرمايه داری، 

های رقيب، متکی بر مالکيت «ملت-دولت»توليد، همچنان در چهارچوب نظام پوسيدۀ 

خصوصی هر يک بر ابزار توليد و رقابت برای کسب سود به بهای ديگری صورت 

انحطاط اقتصادی امپرياليزم و . اين همان تناقض بنيادی سرمايه داری است. می گيرد

اری چين و روسيه پس از پايان جهان دوقطبی، اين رقابت ظهور قدرت های سرمايه د

را ميان امپرياليزم و اين قدرت های نوپای سرمايه داری بر سر منابع منطقه ای و 

کودتای اوکراين و درگيری بر )دست يافتن به نقاط حساس ژئوپلتيک تشديد کرده است 
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با اين روند و به (. ند، نمونه هايی از اين تنش ها هست«دريای جنوب چين»سر مسألۀ 

دنبال بحران عميق اقتصادی جهانی، امپرياليزم برای جبران انحطاط اقتصادی خود 

که بيش از پيش خود را به صورت افزايش فعاليت های غير مولد و انگلی مانند )

راهی نداشته است جز توسل به ( بورس، بانکداری، ماليه، امالک و غيره نشان می دهد

و بازگشت به سياست های ( سترش بودجه و دخالت های نظامیگ)ابزار نظامی 

 «.ناسيوناليسم اقتصادی»و به عبارت ديگر « حمايت گرا»اقتصادی 

کند، تنها راه غلبه بر بحران کنونی نظام طور که لنين در جزوۀ خود اشاره می همان

ً کل  جهان سرمايه داری جهانی، تدارک انقالبات سوسيالستی در هر کشور و نهايتا

 .است

 ۱۳۹۵مرداد 
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  امپرياليزمامپرياليزم

  ی سرمايه داریی سرمايه داری  به مثابه باالترين مرحلهبه مثابه باالترين مرحله  
  1( رساله ی عامه فهم)

  

  والديمير ايليچ لنينوالديمير ايليچ لنينپيشگفتار پيشگفتار 

در زوريخ به توسط  1916رساله ای که از نظر خواننده می گذرد در بهار سال 

يط کار آن جا، من تا اندازه ای طبيعی است که در شرا. نگارنده به رشته تحرير در آمد

از لحاظ مطبوعات و کتاب های فرانسه و انگليسی و به ميزان فوق العاده ای از لحاظ  

. آ. ولی با اين وصف از کتاب ج. مطبوعات و کتاب های روسی در مضيقه بودم

 هوبسن، مهم ترين اثر انگليسی درباره ی امپرياليزم با دقتی، که به اعتقاد من اين اثر

 .شايسته آنست، استفاده نمودم

بدين جهت نه تنها . اين رساله با در نظر گرفتن سانسور تزاری نوشته شده است

اکتفا ورزم،  -و به ويژه اقتصادی-مجبور بودم جدا به تجزيه و تحليل صرفاً تئوريک 

بلکه در بيان تذکرات سياسی معدودی نيز که ذکر آن ها ضروری به نظر می رسيد 

                                                 
نگارش کتاب را به پايان رساند و دست نويس آن  1916ژوئن سال  19لنين در  -  1

اعضای جناح منشويک سوسيال دمکراسی . فرستاد« پاروس»نشريات  را برای چاپ به بنگاه

که در اين دفتر انتشاراتی کار می کردند انتقاد شديدی را که از تئوری های اپورتونيستی 

شده بود از کتاب حذف کردند و کلمه ( مارتف و ديگران)کائوتسکی و منشويک های روس 

با کلمه ( ال آن به امپرياليزم سرمايه داریرشد سرمايه داری و انتق)را « رشد و انتقال»

با عبارت «( اولترا امپرياليزم»جنبه ارتجاعی تئوری )را « جنبه ارتجاعی»و عبارت « تبديل»

به توسط بنگاه  1917اين کتاب در آغاز سال . و غيره تعويض نمودند« جنبه عقب مانده»

در پتربورگ « وين سرمايه داریامپرياليزم به مثابه مرحله ن»تحت عنوان « پاروس»نشريات 

 .از چاپ خارج شد

لنين پس از ورود به روسيه پيش گفتاری برای اين کتاب نوشت در اواسط سال  

 .کتاب منتشر گرديد 1917
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ودم نهايت احتياط را مراعات نموده و اين کار را با ايماء و اشاره و به کمک ناگزير ب

آن زبان لعنتی ازوپ انجام دهم که تزاريزم همه ی انقالبيونی را که برای نگارش يک 

 .قلم به دست می گرفتند وادار می ساخت بدان توسل جويند« علنی»اثر 

آن قسمت های رساله که در  اکنون که روزهای آزادی فرا رسيده، خواندن مجدد

نتيجه انديشه از سانسور تزاری تحريف گرديده و در منگنه ی آهنينی فشرده و 

در اين باره که امپرياليزم آستان انقالب . متراکم شده بسی شاق و دشوار است

سوسياليزم در گفتار و )سوسياليستی است و در اين باره که سوسيال شوينيزم 

نت کامل به سوسياليزم و گرويدن کامل به جبهه ی خيا( شوينيزم در کردار

ی بورژوازيست، و نيز در اين باره که اين انشعاب در جنبش کارگری، با شرايط عين

سخن گويم و « برده وار»ناچار بودم با زبانی -امپرياليزم و غيره مربوط می باشد 

سلسله مقاالتی که مجبور بودم دقت خواننده ای را که به اين مسأله عالقه مند بود به 

 -در خارجه نوشته ام و به زودی تجديد چاپ خواهد شد 1917تا  1914از سال 

 120و  119به خصوص الزم است درباره ی قسمتی که در صفحات. معطوف دارم

برای اين که با مراعات سانسور به . اين رساله ی مسطور است تذکری داده شود 

يه داران و سوسيال شوينيست هائی که به خواننده توضيح داده باشم چگونه سرما

همان سوسيال شوينيست هائی که کائوتسکی چنين )جبهه ی آن ها گرويده اند 

در مورد مسأله مربوط به انضمام طلبی           ( ناپيگيرانه با آن ها مبارزه می کند

 را         خودیبی شرمانه دروغ می گويند و چگونه انضمام طلبی سرمايه داران 

خواننده ی ! ژاپن را در نظر گيرم... مجبور بودم به عنوان مثال پرده پوشی می نمايند

فنالند، لهستان،  -روسيه و به جای کره-دقيق به سهولت می تواند به جای ژاپن 

کورلند، اوکرائين، خيوه، بخارا، استونی و مناطق را قرار دهد که ساکنين آن ها 

 .وليکاروس نيستند

                                                 
 -  در )امپرياليزم به مثابه مرحله ی خاصی از سرمايه داری  -7رجوع شود به بخش

 (.همين جزوه
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ر اميد کنم رساله ی من به درک يک مسأله اساسی اقتصادی يعنی می خواهم اظها

ماهيت اقتصادی امپرياليزم که بدون بررسی آن فهم چگونگی جنگ کنونی و سياست 

 .کمک خواهد کرد -کنونی به هيچ وجه ميسر نيست

 مؤلف

 ۱۹۱۷آوريل سال  ۲۶پتروگراد، 
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22ی فرانسه و آلمانیی فرانسه و آلمانی  پيشگفتار ترجمهپيشگفتار ترجمه
  

  

۱۱  

با در  1916اين رساله چنان چه در پيش گفتار چاپ روسی مذکور است در سال 

اکنون برايم ميسر نيست تمام متن اين . نظر گرفتن سانسور تزاری نوشته شده است

کتاب را تغيير دهم، وانگهی اين عمل شايد مقرون به صالح هم نباشد، زيرا وظيفه ی 

از روی مدارک جامع مندرجه در : ت کهاصلی کتاب اين بود و کماکان هم اين اس

آمارهای غيرقابل انکار بورژوازی و اعترافات دانشمندان بورژوازی کليه ی کشورها 

اقتصادی جهانی سرمايه داری از لحاظ مناسبات  منظره ی نهائینشان داده شود 

متقابل بين المللی آن در آغاز سده ی بيستم و در آستان نخستين جنگ جهانی 

 .ستی چگونه بوده استامپريالي

تا اندازه ای حتی برای عده زيادی از کمونيست های کشورهای پيشرو        

از نقطه ی نظر سرمايه داری نيز بی فايده نخواهد بود از روی نمونه اين رساله که 

اين موضوع معتقد  -و ضرورت -، به امکانسانسور تزاری مجاز محسوب می شد

اچيز آزادی های علنی نيز که هنوز مثالً در آمريکای شوند که حتی از آن بقايای ن

کنونی يا در فرانسه پس از بازداشت اخير تقريباً همگانی کمونيست ها برای آنان 

می توان برای توضيح کذب کامل نظريات سوسيال پاسيفيستی و کاذبانه -موجود است 

در اين پيش  ضمناً می کوشم تا. استفاده کرد -«دموکراسی جهانی»بودن اميد به 

گفتار نکاتی را ذکر نمايم که برای تکميل اين رساله از سانسور گذشته نهايت درجه 

 .ضرورت دارد

 

                                                 
در « امپرياليزم و سرمايه داری»ر تحت عنوان اين پيش گفتار برای نخستين با - 2

 . منتشر گرديد 1921، اکتبر 18، شماره «انترناسيونال کمونيستی»
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۲۲  

از هر دو طرف جنگی  1918 -1914در اين رساله ثابت شده است جنگ 

يا جنگی بود که به خاطر تقسيم ( يعنی غاصبانه، غارت گرانه، راهزنانه)امپرياليستی 

سرمايه ی مالی و غيره « مناطق نفوذ»ديد تقسيم مستعمرات و جهان، تقسيم و تج

 .برپا شد

زيرا بديهيست اثبات چگونگی جنبه ی حقيقی اجتماعی يا به عبارت صحيح تر  

 عينی طبقاتجنبه ی حقيقی طبقاتی جنگ را بايد در تجزيه و تحليل موقعيت 

برای . لماسی جنگفرمانروای کليه ی کشورهای محارب جستجو نمود نه در تاريخ ديپ

مجسم ساختن اين موقعيت عينی نبايد مثال ها و اطالعات جداگانه را در نظر گرفت  

با اين پيچيدگی فوق العاده پديده های زندگی اجتماعی هميشه می توان امثله و )

بلکه حتماً ( اطالعات گوناگونی به ميزان فراوان برای تأييد هر نوع حکمی پيدا کرد

کشورهای  کليه یزندگی اقتصادی  مبانیاز مدارک مربوط به بايد مجموعه ای 

 .جهان را مورد بررسی قرار داد کليه یمحارب و 

و ( 6فصل ) 1914 -1876در جريان سال های  تقسيم جهانمن در جدول مربوط به 

 1913 -1890تمام جهان در جريان سال های  راه های آهنجدول مربوط به تقسيم 

. اطالعات جمع بندی شده و غيرقابل تکذيب استفاده کرده امدرست از همين ( 7فصل)

راه های آهن نتيجه کار مهم ترين رشته های صنايع سرمايه داری يعنی صنايع ذغال 

سنگ و فوالدسازی و نيز نتيجه و بارزترين نمودار تکامل بازرگانی جهانی و تمدن 

با توليد بزرگ با اين موضوع که چگونه راه های آهن . دموکراتيک است -بورژوآ

انحصارات، سنديکاها، کارتل ها، تراست ها، بانگ ها و اليگارشی مالی وابسته اند 

تقسيم بندی شبکه راه آهن، ناموزونی . در فصول پيشين کتاب نشان داده شده است

اين ها همه نتايج سرمايه داری -اين تقسيم بندی، ناموزونی تکامل اين شبکه 

و اين نتايج . امنه ی آن در سراسر جهان بسط يافته استانحصاری کنونی است که د

بنياد اقتصادی استوار  يک چنيننشان می دهد جنگ های امپرياليستی مادامی که 
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مطلقاً ناگزير  -مالکيت خصوصی بر وسائل توليد وجود دارد مادامی کهاست يعنی 

 .است

تمدنانه به نظر ساختمان راه آهن اقدامی ساده، طبيعی، دموکراتيک، فرهنگی و م

اين موضوع در نظر پرفسورهای بورژوا که در قبال تزئين بردگی    : می رسد

چنين       -سرمايه داری اجرت می گيرند و نيز در نظر کوته نظران خرده بورژوا

ولی در حقيقت امر آن رشته زنجيرهای سرمايه داری که به طور کلی . جلوه گر است

هزاران شبکه به مالکيت خصوصی بر وسائل توليد اين بنگاه ها را به وسيله ی 

نفر  يک ميلياردمربوط می سازد، اين ساختمان را به وسيله ای برای ستم گری بر 

يعنی بر بيش از نيمی از اهالی ( از اهالی مستعمرات و کشورهای نيمه مستعمره)

دل مب« متمدن»جهان در کشورهای وابسته و بر غالمان اجير سرمايه در کشورهای 

 .نموده است

تمام -مالکيت خصوصی مبتنی  بر کار صاحبکار کوچک، رقابت آزاد و دموکراسی 

اين شعارهائی که به وسيله ی آن سرمايه داران و مطبوعات آن ها کارگران و 

سرمايه داری در . مسافت زيادی در عقب سر مانده است -دهقانان را فريب می دهند

« پيشرو»م گری مستعمراتی مشتی کشورهای جريان رشد خود به سيستم جهانی ست

و . بر اکثريت عظيمی از سکنه روی زمين و اختناق مالی آنان مبدل گرديده است

که ( آمريکا، انگلستان، ژاپن)درنده ای انجام می پذيرد  3-2بين « غنيمت»تقسيم اين 

غنيمت در جهان از همه نيرومندتر بوده و سراپا غرق در سالح اند و به خاطر تقسيم 

 .می کشانند خودجهانی را به عرصه جنگ  خويش
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۳۳  

صلح برست ليتوفسک که طرف آلمان سلطنتی تحميل شد و سپس صلح به مراتب 

آمريکا و « دموکراتيک»وحشيانه تر و رذيالنه تر ورسای که از طرف جمهوری های 

بشريت تحميل گرديده سودمندترين کمک ها را به « آزاد»فرانسه و نيز انگلستان 

نمود، بدين معنی که هم ميرزا بنويس های مزدور امپرياليزم را رسوا ساخت و هم 

خرده بورژواهای مرتجع يا به اصطالح خودشان پاسيفيست و سوسياليست را که 

را ستوده و امکان صلح و اصالحات را در شرايط امپرياليزم ثابت    « ويلسونيزم»

 .می نمودند افشاء کرد

شته و نوانی که جنگ بر جای گذاشته، همان جنگی که سبب      ده ها ميليون ک

برپا شدنش آن بود که آيا گروه انگليسی راهزنان مالی بايد سهم بيش تری از   

، موجب شده است «پيمان صلح»غنيمت به چنگ آرند يا گروه آلمانی و سپس اين دو 

وازی منکوب و چشم و گوش ميليون ها و ده ها ميليون افرادی که به دست بورژ

سرکوب شده و تحميق و اغواء گرديده اند با سرعتی که نظير آن قبالً ديده نشده   

بدين طريق در زمينه ی ويرانی جهانی حاصله از جنگ يک بحران . بود، باز شود

انقالبی جهانی نشو و نما می يابد که اعم از آن که دچار هرگونه تبدالت طوالنی و 

الب پرولتاری و پيروزی آن پايان ديگری نمی تواند داشته دشواری هم بشود، جز انق

 .باشد

درست آن جنگی  1912بيانيه ی انترناسيونال دوم صادره در شهر بال، که در سال 

جنگ ها )فرا رسيد ارزيابی کرده نه آن که به طور کلی جنگ را  1914را که در سال 

به عنوان يادگاری که پرده –( با يکديگر متفاوتند، جنگ های انقالبی هم وجود دارد

بر  -از روی تمام ورشکستگی ننگين و ارتداد قهرمانان انترناسيونال دوم بر می دارد

 .جای خواهد ماند

بدين جهت من اين بيانيه را ضميمه ی چاپ حاضر می نمايم و توجه خوانندگان    

دوم از         را باز و باز هم بدين نکته معطوف می دارم که قهرمانان انترناسيونال 
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آن قسمت های بيانيه که به طور دقيق و واضح و صريح از ارتباط اين جنگ با  

با همان دقتی می گريزند که دزد از دزديگاه خود   -انقالب پرولتاريا صحبت می کند

 .می گريزد

 

۴۴  

يعنی آن جريان مسلکی بين المللی که   « کائوتسکيزم»در اين رساله به انتقاد از 

و پيشوايان انترناسيونال دوم « برجسته ترين تئوريسين ها»جهان در وجود  در تمام

 -رامزی مکدونالد و غيره، در فرانسه -اتوبائوئر و شرکاء، در انگلستان-در اتريش)

و گروه انبوهی از سوسياليست ها، رفرميست ها، ( آلبر توما و غيره و غيره

يندگانی دارد توجه خاصی پاسيفيست ها، دموکرات های بورژوا و کشيشان نما

 .معطوف گرديده است

اين جريان مسلکی از يک سو محصول از هم پاشيدگی و گنديدگی انترناسيونال  

دوم و از سوی ديگر ثمره ناگزير ايدئولوژی خرده بورژواهائی است که شرايط 

 .زندگی، آن ها را در بند خرافات بورژوازی و دموکراتيک مقيد ساخته است

قبيل نظريات از طرف کائوتسکی و امثال وی به منزله ی دست کشيدن اظهار اين 

کامل از آن اصول انقالبی مارکسيزم است که اين نويسنده طی ده ها سال تمام و آن هم 

برنشتين، ميلران، هايدمان، )به خصوص در مبارزه عليه اپورتونيزم سوسياليستی 

ادفی نيست که اکنون در تمام از اين رو تص. از آن دفاع می کرد( گومپرس و غيره

از لحاظ عملی و سياسی با اپورتونيست های افراطی     « کائوتسکيست ها»جهان 

و با حکومت های بورژوازی      ( از طريق انترناسيونال دوم يا انترناسيونال زرد)

( از طريق حکومت های مؤتلفه بورژوازی که سوسياليست ها در آن ها شرکت دارند)

 .ندمتحد شده ا

جنبش انقالبی پرولتاری به طور کلی و جنبش کمونيستی در سراسر جهان در حال 

نمی تواند از تجزيه و تحليل و افشای اشتباهات تئوريک -رشد است به طور اخص 
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اين موضوع به خصوص از اين جهت ضروريست  . خودداری ورزد« کائوتسکيزم»

چ وجه دعوی مارکسيزم نداشته که به هي« دموکراتيزم»که پاسيفيزم و به طور کلی 

ولی کامالً همانند کائوتسکی و شرکاء عمق تضادهای امپرياليزم و ناگزيری بحران 

جريان هائی هستند که  -انقالبی را که زائيده امپرياليزم است پرده پوشی می نمايند،

 مبارزه با اين جريان ها از. هنوز با نيروی فوق العاده ای در سراسر جهان شايع اند

وظايف حتمی حزب پرولتاريا است که بايد صاحبکاران کوچکی را که به توسط 

بورژوازی تحميق شده اند و نيز ميليون ها رنجبری را که دارای شرايط زندگی کم و 

 .بيش خرده بورژوائی هستند از چنگ بورژوازی بيرون بکشد

 

۵۵  

ری و گنديدگی طفيلی گ: »الزمست چند کلمه ای هم درباره ی فصل هشتم اين کتاب

چنان چه در متن کتاب ذکر شده است هيلفردينک، . صحبت شود« سرمايه داری

سابق که اکنون از هم رزمان کائوتسکی و يکی از کارگردانان عمده ی « مارکسيست»

است،        3«حزب مستقل سوسيال دموکرات آلمان»رفرميستی در  -سياست بورژوا

انگليسی يعنی پاسيفيست و رفرميست    در مورد اين مسأله نسبت به هوبسون 

انشعاب بين المللی در سراسر جنبش کارگری اکنون . گامی به پس نهاده است آشکار

واقعيت مبارزه مسلحانه و (. انترناسيونال دوم و سوم)ديگر کامالً آشکار شده است 

پشتيبانی منشويک ها و : جنگ داخلی بين اين دو جريان نيز آشکار گرديده است

                                                 
 1917يا حزب مرکزيون در آوريل سال « حزب مستقل سوسيال دموکرات آلمان» - 3

تشکيل می شد « اتفاق کار»قسمت عمده ی اين حزب از سازمان کائوتسکيستی . تأسيس شده بود

سوسيال شوينيست های آشکار را موعظه می نمودند و آن ها « وحدت« »ضاء حزب مستقلاع»

 .را تبرئه کرده مورد دفاع قرار می دادند و طلب می کردند از مبارزه ی طبقاتی امتناع گردد

در جريان کنگره ی حزب مستقل سوسيال دموکرات در شهر  1920در اکتبر سال  

به حزب  1920قسمت مهمی از اين حزب در دسامبر سال . هال در اين حزب انشعاب روی داد

عناصر دست راست، حزب جداگانه ای تشکيل دادند و نام قديمی حزب . کمونيست آلمان پيوست

 .وجود داشت 1922اين حزب تا سال . مستقل سوسيال دموکرات را به روی خود نهادند
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از کلچاک ودنيکين در روسيه عليه بلشويک ها و پشتيبانی « وسيال رولوسيونرهاس»

و  4شيدمانی ها و نوسکه و شرکاء از بورژوازی در آلمان عليه اسپارتاکيست ها

جهانی بر  -آيا اين پديده تاريخی. نظائر آن در فنالند و لهستان و مجارستان و غيره

 روی چه پايه اقتصادی متکی است؟

يده همانا بر طفيلی گری و گنديدگی سرمايه داری متکی است که از خواص اين پد

همان گونه که در اين رساله . ذاتی باالترين مرحله تاريخی آن يعنی امپرياليزم است

از کشورهای فوق العاده ثروتمند و  مشتیثابت شده است سرمايه داری اکنون 

و « سخاوت»صورت منتهای  که جمعيت آن ها کمتر از يک دهم و در)نيرومند را 

متمايز ساخته که ( زياده روی در حساب کمتر از يک پنجم سکنه روی زمين است

صدور سرمايه، از روی . غارت می نمايند -«کوپن چينی»با عمل ساده  -تمام جهان را

نرخ قبل از جنگ و آمارهای بورژوازی مربوط به دوران قبل از جنگ، هرسال در 

و اکنون البته مقدار آن بسی بيشتر شده . رانک سود می دهدميليارد ف 10-8حدود 

 .است

                                                 
دوران نخستين جنگ ، که در «اسپارتاکوس»اعضاء سازمان  -اسپارتاکيست ها - 4

در آغاز جنگ از سوسيال دموکرات های چپ آلمان گروهی به نام . جهانی تشکيل شده بود

زتکين و . مرينگ، ک. لوکزامبورگ، ف. ليبکنخت، ر. تحت رهبری ک«  انترناسيونال»

اسپارتاکيست ها در . باقی ماند« اسپارتاکوس»نام اين گروه همان سازمان . ديگران تشکيل شد

توده ها بر ضد جنگ امپرياليستی به تبليغات انقالبی می پرداختند و سياست غارتگرانه ی بين 

ولی اسپارتاکيست ها . امپرياليزم آلمان و خيانت رهبران سوسيال دموکرات را فاش می نمودند

يا عناصر دست چپ آلمان در مهم ترين مسائل تئوری و سياسی از اشتباهات نيمه منشويکی 

اصل حق ملل . آن ها تئوری نيمه منشويکی امپرياليزم را بسط و توسعه می دادند مبری نبودند؛

يعنی حق جدا شدن و تشکيل دولت )در تعيين سرنوشت خويش به مفهوم مارکسيستی آن را 

رد می کردند؛ امکان جنگ های ملی آزاديبخش را در عصر امپرياليزم نفی می نمودند؛ ( مستقل

. اء می دادند و در برابر جنبش خود بخودی سر فرود می آوردندبه نقش حزب انقالبی کم به

درباره ی کاريکاتور »و « درباره ی رساله ی يونی ئوس»لنين در آثار خود موسوم به 

به حزب مستقل  1917اسپارتاکيست ها در سال . و غيره« اکونوميزم امپرياليستی»مارکسيزم و 

پس از انقالب نوامبر . التی خود را حفظ نمودندمرکزيون آلمان داخل شدند ولی استقالل تشکي

قطع رابطه کردند و در دسامبر « اعضای حزب مستقل»آلمان اسپارتاکيست ها با  1918سال 

 .همين سال حزب کمونيست آلمان را تأسيس نمودند
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زيرا اين سود مافوق آن سوديست ) هنگفتی مافوق سودبديهی است با يک چنين 

(   به چنگ می آورند« خود»که سرمايه داران از طريق بهره کشی از کارگران کشور 

شراف کارگری باشند رهبران کارگران و قشر فوقانی کارگران را که قشر ا می توان

می خرند و اين عمل را « پيشرو»قشر را همان سرمايه داران کشورهای  اين .خريد

 .هم به هزاران وسائل مستقيم و غيرمستقيم، آشکارا و پنهانی انجام می دهند

که از لحاظ شيوه زندگی « قشر اشراف کارگری»اين قشر کارگران بورژوا شده يا 

تکيه گاه  -لی جهان بينی خود کامالً خرده بورژوا هستندو ميزان دستمزد و به طور ک

( نه جنگی) اجتماعیعمده  تکيه گاهعمده انترناسيونال دوم و در اين ايام ما 

در جنبش  بورژوازیواقعی  عاملينزيرا اين ها . تشکيل می دهند بورژوازی را

زم و کارگری و مباشرين کارگری طبقه ی سرمايه داران و مجريان حقيقی رفرمي

در جنگ داخلی پرولتاريا عليه بورژوازی بسياری از اينان به . شوينيزم هستند

 .بر می خيزند« کمونارها»عليه « ورسائی ها»طرفداری از بورژوازی، به طرفداری 

بدون پی بردن به ريشه های اقتصادی اين پديده، بدون ارزيابی اهميت سياسی و 

ائل عملی جنبش کمونيستی و انقالب اجتماعی آن نمی توان در زمينه ی حل مس

 .اجتماعی آينده حتی گامی به جلو برداشت

در  1917اين حقيقت از سال . امپرياليزم آستان انقالب اجتماعی پرولتاريا است

 .مقياس جهانی تأييد شده است

  والديمير ايليچ لنينوالديمير ايليچ لنين

 ۱۹۲۰ژوئيه سال  ۶

 

سپانيا و آمريکا سال اخير و به خصوص پس از جنگ بين ا 20-15در جريان 

، مطبوعات اقتصادی و هم (1902 -1899)و جنگ بين انگلستان و بوئرها، ( 1898)

چنين مطبوعات سياسی اروپا و آمريکا برای توصيف عصری که ما در آن به سر می 

کتابی  1902در سال . مکث می نمايند« امپرياليزم»بريم بيش از پيش در روی مفهوم 
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هوبسن، اقتصاددان انگليسی در لندن و نيويورک منتشر . آ. ج اثر« امپرياليزم»به نام 

نويسنده ی اين کتاب که پيرو نظريه سوسيال رفرميزم بورژوازی و پاسيفيزم . شد

يعنی پيرو نظريه ايست که در ماهيت امر با خط مشی کنونی کارل کائوتسکی 

اليزم را خصوصيات اساسی اقتصادی و سياسی امپري -مارکسيست سابق همانند است

کتاب ديگری بقلم  1910در سال . بطرزی بس نيکو و به تفصيل توصيف نموده است

ترجمه ی « )سرمايه مالی»رودلف هيلفردينگ مارکسيست اطريشی تحت عنوان 

با . در وين از چاپ خارج گرديد( در مسکو منتشر شد 1912روسی اين کتاب در سال 

پول و با وجود تمايلی که وی         تا وجود اشتباه اين نويسنده در موضوع تئوری 

حدودی در مورد آشتی دادن مارکسيزم با اپورتونيزم نشان می دهد، باز اين     کتاب 

فاز نوين    تکامل »حاوی تجزيه و تحليل تئوريک بی نهايت پرارزشی درباره ی 

در حقيقت . عبارت اخير عنوان فرعی کتاب هيلفردينگ است -است« سرمايه داری

به خصوص از آن  -مر از آن چه که در سال های اخير درباره ی امپرياليزم گفته شدها

چه که به صورت تعداد کثيری مقاالت در مجالت و روزنامه ها  درباره ی اين 

موضوع منتشر گرديده و نيز مثالً در قطعنامه های کنگره های همنيتس و بال منعقده 

ن مطلبی يافت که از حدود  آن ايده هائی که مشکل بتوا -ذکر شده 1912در پائيز سال 

 -در آثار دو نويسنده ی نامبرده تشريح يا به عبارت صحيح تر     نتيجه گيری شده

 ...خارج باشد

در سطور آينده خواهيم کوشيد به اختصار و حتی المقدور با زبانی عامه فهم تر 

ما . را تشريح نمائيمامپرياليزم  اساسیبستگی و ارتباط متقابل خصوصيات اقتصادی 

مکث  -نمی توانيم روی جنبه غيراقتصادی مسأله هراندازه هم که شايان ذکر باشد

استناد به مطبوعات و نيز تبصره های ديگری را که ممکنست مورد توجه همه . کنيم

 5خوانندگان نباشد به آخر اين رساله منتقل می نمائيم

 

                                                 
 . در اين کتاب تمام اين تبصره ها در ذيل صفحات چاپ شده است - 5
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  تمرکز توليد و انحصارهاتمرکز توليد و انحصارها  --۱۱

  

صنايع و پروسه فوق العاده سريع تمرکز توليد در بنگاه های بزرگی   رشد عظيم 

.  که دائماً در حال توسعه است يکی از شاخص ترين خصوصيات سرمايه داريست

کامل ترين و دقيق ترين اطالعات را درباره ی اين پروسه، آمار کنونی صنايع به 

 .دست می دهد

 1895سه بنگاه و در سال  1882سال  مثالً در آلمان از هر هزار بنگاه صنعتی در

نه بنگاه صنعتی بزرگ يعنی بنگاه هائی که دارای بيش از  1907شش بنگاه و درسال 

 37و  30و  22کارگر به ترتيب  100از هر . کارگر مزدور بودند وجود داشت 50

. ولی تمرکز توليد بسی شديد تر از تمرکز کارگران است. کارگر سهم اين بنگاه ها بود

آمارها و اطالعات مربوط به . يرا بازده کار در بنگاه های بزرگ بسی بيشتر استز

اگر آن چه را که . ماشين بخار و موتورهای الکتريکی بر اين واقعيت گواهی می دهد

در آلمان صنايع به معنای وسيع آن می نامند در نظر گيريم که بازرگانی و طرق 

. آن گاه پيکره های زيرين به دست می آيدمواصالتی و غيره نيز شامل آن می شود، 

درصد، بنگاه های  9/0بنگاه يعنی جمعاً  588/30بنگاه  623/265/3از مجموع 

درصد در اين  4/39ميليون يعنی  7/5ميليون کارگر  4/14از مجموع . بزرگ است

ميليون قوه اسب بخار يعنی  6/6ميليون قوه اسب بخار  808از . بنگاه ها کار می کنند

ميليون کيلو وات يعنی  2/1ميليون کيلو وات نيروی برق  5/1درصد و از  3/75

 .درصد متعلق به اين بنگاه هاست 2/77
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کمتر از يک صدم مجموع بنگاه ها بيش از سه چهارم کل نيروی بخار و برق را در 

درصد  91که ( کارگر مزدور 5دارای تا )ميليون بنگاه کوچک  97/2! اختيار دارند

درصد نيروی بخار و الکتريک را در  7ل بنگاه ها را تشکيل می دهند فقط تعداد ک

هيچ  -يک چند ده هزار بنگاه کالن همه چيز و ميليون ها بنگاه کوچک. اختيار دارند

 .چيز

 586و بيشتر کارگر داشتند به  1000تعداد بنگاه هائی که  1907در آلمان در سال 

 32)    قريب يک سومتمام کارگران و ( ونميلي 38/1) يک دهمتقريباً . بالغ بود

سرمايه مالی و بانک . تمام نيروی بخار و برق متعلق به اين بنگاه ها بود( درصد

ها، چنان چه خواهيم ديد، بيش از پيش به اين تفوق مشت کوچکی از       بنگاه های 

ا کالن جنبه مطلق می دهند و آن هم به تمام معنای اين کلمه يعنی ميليون ه

کوچک و متوسط و حتی قسمتی از کارفرمايان بزرگ عمالً تحت اسارت « صاحبکار»

 .کامل چند صد فينانسيست ميليونر قرار می گيرند

در کشور پيشرو ديگر سرمايه داری معاصر يعنی در اياالت متحده ی آمريکا، رشد 

حدود کلمه در آمار اين کشور صنايع به معنای م. تمرکز توليد از اين هم شديدتر است

در . متمايز گرديده و بنگاه ها از روی ارزش محصول ساليانه گروه بندی شده است

تعداد بنگاه های کالن که توليد هريک برابر با يک ميليون دالر و بيشتر  1904سال 

تعداد کارگران آن ها  -. بود( درصد 9/0؛ يعنی 180/216از مجموع ) 1900می شد 

 6/5و توليد آن ها برابر (درصد 6/25يعنی  -ميليون؛ 5/5از مجموع )ميليون  4/1

سال يعنی در سال  5پس از . بود( درصد 38يعنی  -ميليارد، 8/14از مجموع )ميليارد 

از )بنگاه  3060: به ترتيب پيکره های مربوط زيرين را مشاهده می نمائيم 1909

يعنی  -يليون؛م 6/6از )ميليون کارگر  2دارای ( درصد 1/1؛ يعنی 491/268مجموع 

                                                 
 -  مجموعه ارقام مندرجه درnnalen des deutschen Reichs 1911, ZahnA 

 (مترجم –. ، زان1911، سال «سال نامه های دولت آلمان)»
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( درصد 8/43يعنی  -ميليارد، 7/20از )ميليارد  9و توليدی برابر با ( درصد 5/30

 .هستند

عده کل         دست يک صدمتقريباً نيمی از کل توليد تمام بنگاه های کشور در 

از . رشته صنعت را در بر می گيرند 258و اين سه هزار بنگاه عظيم ! بنگاه هاست

شود که تمرکز در مرحله معينی از تکامل، بخودی خود کار را به اين جا روشن می 

زيرا حصول سازش بين يک چند ده بنگاه عظيم . اصطالح به انحصار می کشاند

آسانست، و از طرف ديگر همانا در نتيجه بزرگی بنگاه ها است که رقابت دشوار    

حصار يکی از مهم ترين اين تبديل رقابت به ان. می گردد و تمايل انحصار پيدا می شود

پديده ايست که در اقتصاديات سرمايه داری نوين مشاهده       -يا خود مهم ترين -و

ولی ابتدا بايد يک . می شود و به اين جهت ما بايد مفصالً روی آن مکث نمائيم

 .سوءتفاهم محتمل را برطرف کنيم

ا در بر    می رشته صنعت ر 250بنگاه عظيم  3000آمار آمريکائی حاکی است که 

بنگاه کالن 12از ظاهر امر چنين بر می آيد که گوئی به هر رشته صنعت جمعاً . گيرند

 .می رسد

در هر رشته ای از صنايع، بنگاه های بزرگ وجود ندارد؛ . ولی مطلب چنين نيست

و از طرف ديگر يکی از خصوصيات بی نهايت مهم سرمايه داری که به عالی ترين 

يعنی در يک بنگاه جمع  ترکيبرسيده عبارتست از به اصطالح مرحله تکامل خود 

شدن رشته های مختلفی از صنايع که يا شامل مراحل پياپی عمل آوردن مواد خام 

مانند ذوب سنگ آهن برای به دست آوردن چدن و تبديل چدن به فوالد و )هستند 

ا اين که يک و ي( سپس شايد هم تهيه فالن يا به همان محصول حاضر از اين فوالد

مثالً استفاده از فضوالت و )رشته نسبت به رشته ديگر نقش کمکی بازی می نمايد 

 (.مواد فرعی؛ توليد اشياء مخصوص بسته بندی کاال و غيره

                                                 
 - Statistical Abstract of the United States 1912 p:202  «( مجموعه

 (مترجم –. 202 -، ص«1912آمار اياالت متحده در سال 
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موجب تعادل وضع بازار می شود و برای  -عمل ترکيب: »هيلفردينگ می نويسد

ثانياً ترکيب به از بين رفتن . بنگاه مرکب ثبات بيشتری را در نرخ سود تأمين می نمايد

ثالثاً تکامل فنی و بالنتيجه تحصيل سود بيشتری را نسبت به . بازرگانی منجر می شود

رابعاً موفقيت بنگاه . امکان پذير می سازد( يعنی غيرمرکب« )بسيط»بنگاه های 

 و آن را در مبارزه ی رقابت آميز، -تحکيم می نمايد« بسيط»مرکب را نسبت به بنگاه 

که در آن سرعت تنزل بهای مواد ( وقفه در کارها، بحران)هنگام انحطاط شديد بازار 

 .«تقويت می کند -خام از سرعت تنزل بهای مصنوعات عقب می ماند

هايمان اقتصاددان بورژوای آلمانی که تأليف خاصی به توصيف بنگاه های 

اص داده است    ، يعنی مرکب، در رشته ی صنايع فلز سازی آلمان اختص«مختلط»

بنگاه های بسيط تحت فشار بهای گزاف مواد و مصالح مورد لزوم و در : »می گويد

از : »نتيجه چنين می شود«. عين حال بهای نازل محصوالت حاضر خورد می شوند

يک طرف شرکت های بزرگ زغال سنگ باقی مانده اند که استخراج زغال آن ها به 

ر استواری در سنديکای زغال سنگ خود متشکل چندين ميليون تن می رسد و به طو

شده اند و از طرف ديگر کارخانه های فوالدريزی بزرگی با سنديکای فوالد خود 

اين بنگاه های عظيم که . وجود دارند که با آن شرکت ها دارای ارتباط نزديکی هستند

آهن  فوالد توليد می کنند، مقدار عظيمی سنگ( پوط 60= تن)تن  000/400ساليانه 

و زغال سنگ استخراج می نمايند، مصنوعات حاضری از فوالد تهيه می کنند، دارای 

کارگر هستند که در منزلگاه های کوی های کارگری زندگی می نمايند، گاهی  000/10

اين بنگاه ها نمايندگان نمونه وار فلزسازی  -از خود راه های آهن و بندرگاه دارند

بنگاه های .    و باز به پيش روی خود ادامه می دهدولی تمرکز باز . آلمان هستند

تعداد روزافزونی از بنگاه های يک رشته واحد يا : جداگانه دمبدم بزرگ تر می شوند

رشته های گوناگون صنايع به صورت بنگاه های عظيمی که يک چند بانک عمده ی 

رکس درباره ی صحت آموزش کارل ما. برلن تکيه گاه و رهبر آنانند به هم می پيوندند

                                                 
 - «278، 286 -، ترجمه ی روسی، ص«سرمايه مالی. 
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تمرکز دقيقاً در مورد صنايع معدنی آلمان به ثبوت رسيده است؛ البته بايد گفت اين 

موضوع مربوط به کشوريست که در آن به وسيله حمايت گمرکی و برقراری نرخ 

در صنايع معدنی آلمان موجبات . »های ثابت حمل و نقل از صنايع پشتيبانی می شود

 .«يده استبرای سلب مالکيت فراهم گرد

اين نتيجه ايست که يک نفر اقتصاددان بورژوای استثنائاً با وجدان مجبور بوده 

بايد متذکر شد که نامبرده آلمان را از اين لحاظ که صنايعش به . است به آن برسد

وسيله نرخ های گمرکی گزافی مورد حمايت قرار گرفته است به طرز خاصی متمايز 

ط موجب تسريع سير تمرکز و تشکيل اتحاديه های ولی اين کيفيت فق. می نمايد

نکته فوق العاده . انحصاری کارفرمايان، کارتل ها و سنديکاها و غيره گرديده است

، گر چه کمی ديرتر و نيزمهم اين است که در انگلستان يعنی کشور بازرگانی آزاد 

. ه استشايد هم به شکل ديگری، ولی به هر حال، سير تمرکز به انحصار منجر شد

اينست آن چه پرفسور هرمان له وی ضمن تحقيقات مخصوص خود درباره 

انحصارها، کارتل ها و تراست ها، از روی مدارک مربوط به تکامل اقتصادی »

 :بريتانيای کبير می نويسد

در بريتانيای کبير همانا بزرگی بنگاه ها و باال بودن سطح تکنيک گرايش به »

از يک سو تمرکز منجر بدان گرديده که در بنگاه ها . رندانحصار را در خود نهفته دا

مبلغ هنگفتی سرمايه به کار انداخته شود و به همين جهت بنگاه های نوين از لحاظ 

ميزان سرمايه الزم روز به روز احتياج بيشتری پيدا می کنند و اين خود موجب 

اين نکته را ما   و )و از سوی ديگر . دشواری پيدايش اين قبيل بنگاه ها می گردد

هر بنگاه نوينی بخواهد با بنگاه های عظيمی که در نتيجه تمرکز به ( مهم تر می دانيم

وجود آمده اند، همتراز شود، بايد به مقداری بس عظيم و به طور اضافی محصول 

                                                 
 - Hans Gideon Heymann: ,,Die gemischten Werke im deutschen 

Grosseisengewerbe,,. Stuttgart., 1904. (S.S. 256, 278( )هانس هيده ئون هايمان :

. 278، 256 -، ص1904اشتوتکارت، «. سازی آلمانفلزبنگاه های مختلط در صنايع بزرگ »

 (مترجم –
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توليد کند، ولی فروش پرسود اين مقدار محصول تنها در صورتی ممکن است که 

افزايش پذيرد زيرا در غير اين صورت اين مقدار اضافی  تقاضا بيش از حد معمول

محصول قيمت ها را به سطحی تنزل خاهد داد که نه برای کارخانه ی نوين صرفه 

در انگلستان برخالف کشورهای ديگری که «. دارد و نه برای اتحاديه های انحصاری

های انحصاری  اتحاديه -در آن ها حمايت گمرکی پيدايش کارتل ها را آسان می نمايد

کارفرمايان و کارتل ها و تراست ها اکثراً فقط هنگامی به وجود می آيند که تعداد 

در اين جا       . »رسيده باشد« يکی دو دوجين»بنگاه های عمده رقابت کننده به 

تأثير تمرکز در پيدايش انحصار در صنايع بزرگ، با منت های وضوح ظاهر          

 .«می گردد

خود را می نوشت رقابت آزاد در نظر « کاپيتال»پيش هنگامی که مارکس نيم قرن 

علم فرمايشی می کوشيد اين . به شمار می رفت« قانون طبيعت»اکثريت اقتصاديون 

اثر مارکس را که در آن به وسيله تجزيه و تحليل تئوريک و تاريخی سرمايه داری 

ود و اين تمرکز در مرحله ثابت شده بود که رقابت آزاد موجب تمرکز توليد می ش

. با توطئه سکوت محو و نابود سازد -معينی از تکامل خود به انحصار منجر می شود

اقتصاديون پشته ها کتاب می نويسند و . اکنون ديگر وجود انحصار واقعيتی شده است

در آن ها به توصيف مظاهر گوناگون انحصار می پردازد و کماکان با آواز گروهی 

 -ولی بنابر يک ضرب المثل انگليسی«. مارکسيزم رد شده است»رند اعالم می دا

واقعيات نشان       . واقعيات سرسختند و خواه ناخواه بايد آن ها را به حساب آورد

می دهند که اختالف بين برخی از کشورهای سرمايه داری مثالً در مورد حمايت 

اچيزی در شکل انحصارها يا گمرکی يا در مورد بازرگانی آزاد فقط شامل اختالفات ن

زمان پيدايش آن هاست و حال آن که پيدايش انحصار که معلول تمرکز توليد است به 

 .طور کلی قانون عمومی و اساسی مرحله کنونی تکامل سرمايه داريست

                                                 
 - (telle und Trusts,, ,Jena 1909 Hermann Levy: ,,Monopole, Kar

S.S.286,290,298) ( ،ص1909ينا، سال «. انحصارها، کارتل ها و تراست ها»هرمان لوی ،-

 (مترجم -.298، 290، 286
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سرمايه داری سابق به سرمايه داری نوين را برای اروپا         قطعیزمان تبديل 

. اين زمان مقارن است با آغاز قرن بيستم: دقيقی معين نمودمی توان به طرز نسبتاً 

، «پيدايش انحصار»در اين باره در يکی از جديدترين مجموعه های مربوط به تاريخ 

 :ما چنين می خوانيم

می توان نمونه های جداگانه ای از  1860از دوران مربوط به ما قبل سال »

می توان حالت جنينی آن شکل هائی را انحصارهای سرمايه داری ذکر نمود؛ در آن ها 

که اکنون اين قدر عادی شده است کشف نمود، ولی تمام اين ها بدون شک دوران ما 

سرآغاز واقعی انحصارهای کنونی حداکثر از . قبل تاريخ کارتل ها محسوب می شود

نخستين دوره ی بزرگ تکامل انحصارها از هنگام . سال های شصتم قرن گذشته است

ين المللی بر صنايع در سال های هفتاد شروع شده و تا آغاز سال های نود فشار ب

اگر اين مسأله را در مقياس اروپا در نظر گيريم، آن گاه نقطه نهائی .« »ادامه می يابد

در اين هنگام . تکامل رقابت آزاد با سال های شصت و هفتاد مقارن خواهد شد

در . ديم خود را به پايان رسانده بودانگلستان ديگر ساختمان سرمايه داری سبک ق

آلمان اين سازمان با پيشه وری و صنعت خانگی به پيکاری قطعی برخاست و به 

 .«ايجاد شکل هائی مخصوص وجود خود پرداخت

يا به طور صحيح تر از هنگام انحطاطی که به  1873از هنگام ورشکستگی سال »

سال  22اين انحطاط . ز می گردددنبال اين ورشکستگی فرا می رسد تحول بزرگی آغا

از تاريخ اقتصادی اروپا را در بر می گيرد و تنها در آغاز سال های هشتاد وقفه 

اعتالء فوق العاده  1889تقريباً نامشهودی در آن حاصل می شود و در حدود سال 

در دوره ی اعتالء کوتاه مدت سال های .« »پرتوان ولی کوتاه مدتی پديد می آيد

سياست . از کارتل ها برای تسلط بر بازار استفاده ی فوق العاده ای شد 1890 -1889

ناسنجيده ای قيمت ها را با سرعت و شدتی بيش از دوران فقدان کارتل ها، ترقی می 

مدفون « در گورستان ورشکستگی»داد و تقريباً تمام اين کارتل ها به طور مفتضحی 

ت های نازل گذشت ولی در صنايع ديگر پنج سال ديگر هم با انحطاط و قيم. گرديدند
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ديگر انحطاط رايک پديده ی بديهی بديهی نشمرده . آن روحيه سابق حکم فرما نبود

بلکه به منزله درنگی می دانستند که از پی آن می بايست بهبود نوينی در وضع بازار 

 .«پديد آيد

به جای يک  کارتل ها. بدين طريق جنبش کارتلی به دومين دوران خود گام نهاد» 

پديده گذرنده به يکی از ارکان تمام زندگی اقتصادی مبدل می شوند و يکی پس از 

ديگری رشته های صنايع و در مرحله ی اول رشته صنايع تبديل مواد خام را مسخر 

در آغاز سال های نود کارتل ها در سازمان سنديکای زغال کوک، که . خود می سازند

ی آن ايجاد شده بود، آن چنان تکنيک کارتلی به  سنديکای زغال سنگ طبق نمونه

در دوران . وجود می آورند که ديگر جنبش نامبرده ماهيتاً از حدود آن پا فراتر ننهاد

 -1900اعتالی نيرومندی که در پايان قرن نوزدهم پديد آمد و نيز در بحران سال های 

تين بار از هر جهت کارتل ها برای نخس -حداقل در صنايع معدنی و فلزسازی -1903

و اگر در آن زمان اين کيفيت هنوز پديده نوينی به نظر  می رسيد، . حکمفرما هستند

در عوض اکنون اين موضوع برای افکار وسيع اجتماعی يک حقيقت بديهی است که 

بخش های بزرگی از حيات اقتصادی به مثابه ی يک قاعده ی کلی از دايره رقابت آزاد 

 .«خارج شده است

سال های شصت و ( 1: نابر اين نتايج اساسی تاريخ انصحارها بدين قرار استب

انحصارها فقط در حالت . باالترين و آخرين مرحله تکامل رقابت آزاد است -هفتاد

دامنه تکامل کارتل ها  1873پس از بحران سال ( 2. جنينی تقريباً نامشهودی هستند

ند و هنوز استوار نشده و          وسعت می گيرد ولی هنوز در حکم استثناء هست

اعتالی پايان قرن نوزده و بحران سال های ( 3. پديده گذرائی را تشکيل می دهند

                                                 
 - (Th. Vogelstein: „Die finanzielle Organisation der kapitalistischen 

Industrie und „Grundriss der Sozialökonomik“ Vl Abt. 1914  درdie 

Monopolbildungen) “           (سازمان مالی صنايع سرمايه داری و پيدايش : »فوگلشتين. ت

، فصل ششم، توبينگن، سال «ارکان اقتصاد اجتماعی»مندرجه در نشريه موسوم به « انحصارها

شکل های سازمانی صنايع . )( )»، مراجعه شود به کتاب همين نويسنده(مترجم -1914

 ( .مترجم -.1910، اليپزيک، 1، جلد «ازی و بافندگی در انگلستان و آمريکافلزس
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. کارتل ها به يکی از ارکان تمام زندگی اقتصادی مبدل می شوند: 1903 -1900

 .سرمايه داری به امپرياليزم تبديل می گردد

اخت و غيره با يکديگر سازش کرده کارتل ها درباره ی شرايط فروش و موعد پرد

و مناطق فروش را بين خود تقسيم می نمايند، مقدار محصولی را که بايد توليد شود  

و نيز قميت ها را معين می کنند، سود حاصله را بين بنگاه های جداگانه تقسيم       

 .می نمايند و غيره و غيره

 385تا  1905و در سال  250اً تقريب 1896شماره ی کارتل ها را در آلمان در سال 

ولی همه برآنند . هزار بنگاه در آن ها شرکت داشتند 12تخمين زده بودند که قريب 

صنايع آلمان که فوقاً ذکر  1907از پيکره های آمار . که اين ارقام کمتر از واقع است

از  بنگاه کالن به احتمال قريب به يقين بيش از نيمی 000/12شد ديده می شود که در 

در اياالت متحده آمريکا تعداد تراست ها در . کل نيروی بخار و برق تمرکز يافته است

آمار آمريکا تمام .  تخمين زده شده است 250 -1907و در سال  185 -1900سال 

بنگاه های صنعتی را به بنگاه های متعلق به افراد جداگانه و تجارتخانه ها و 

چه که به کورپوراسيون ها تعلق داشت در سال آن . کورپوراسيون ها تقسيم می کند

درصد بود که بيش از يک چهارم  9/25 -1909در صد و در سال  1904-6/23

 -1904تعداد کارگران در اين بنگاه ها در سال . مجموع بنگاه ها را تشکيل می داد

ميزان توليد . درصد يعنی سه چهارم کل کارگران بود 6/75 -1909و در سال  6/70

 .درصد مبلغ کل 79و  7/73ميليارد دالر يعنی  3/16و  9/10رتيب عبارت بود از به ت

                                                 
 - (Dr. Riesser: „Die Deutschen Grossbanken und ihre 

Konzentration im Zusammenhange mit der Entwicklung der 

Gesamtwirtschaft in Deutschland“. 4. Aufl. 1912, S. 149. R. Liefmann: 

„Kartelle und Trusts und die Weiterbildung der volkswirtschaftlichen 

Organisation“. 2. Aufl. 1910 S. 25( ).“بانگ های بزرگ آلمان و تمرکز :»دکتر ريسر

، 1912، چاپ چهارم، سال «آن ها به مناسبت توسعه      و ترقی عمومی اقتصاديات در آلمان

، «ت ها و تکامل روزافزون سازمان اقتصاد توده ایکارتل ها و تراس. »ليفمان. ر -149 -ص

 (.مترجم -.25 -، ص1910چاپ دوم، سال 
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دهم توليد کل رشته معينی از صنعت اغلب در دست کارتل ها و تراست ها  8تا  7

وستفالی هنگام تأسيس خود در سال  -سنديکای زغال سنگ رن. متمرکز می گردد

وستفالی در دست خود  -رندرصد مجموع توليد زغال را در ناحيه  7/86 -1893

انحصاری که  .درصد رسيد 4/95اين تمرکز به  1910متمرکز کرده بود و در سال 

بدين طريق به وجود می آيد موجبات تحصيل درآمدهای هنگفتی را فراهم می سازد و 

تراست . به تشکيل واحدهای تکنيکی و توليدی بی نهايت عظيمی منجر می گردد

 1900در سال ( Standard Oil Company)متحده آمريکا مشهور نفت در اياالت 

صد ميليون دالر سهام . ميليون دالر بود 150سرمايه آن بالغ بر . »تشکيل گرديد

 1907 -1900در سال های . ميليون دالر سهام ممتاز نيز منتشر گرديد 106عادی و 

، 44، 45، 48، 48: در مقابل سهام ممتاز بهره ای به ترتيب زيرين پرداخت می شد

تا سال  1882از سال . ميليون دالر می شد 367درصد که جمعاً  40و  40، 40، 36

ميليون دالر آن به  606ميليون دالر به دست آمد که  889سود خالصی به مبلغ  1907

در تمام » .«عنوان بهره پرداخت شد و بقيه به حساب سرمايه ذخيره گذاشته شد

 1907در سال ( United States Steel Corporation)بنگاه های تراست فوالد 

بزرگ ترين بنگاه صنايع معدنی . کارگر و کارمند وجود داشت 180/210دست کم 

 Gelsenkirchener)آلمان به نام شرکت معادن گلزن کيرشن 

Bergwerksgesellschaft ) کارگر و کارمند  048/46دارای  1908در سال

                                                 
(Dr.Fritz Kestner: „Der Organisationszwang. Eine  -

Untersuchung überdie Kämpfe zwischen Kartellen und Aussenseiten“. 

Brl.1912( ).مبارزه ی بين  یقات درباره تحقي. اجبار به متشکل شدن: »دکتر فريتس کستنر

 (.مترجم. 11 -برلن، ص«. کارتل ها و بانگ های بيگانه
 - (und  –R. Liefmann: „Beteilligungs 

Finanzierungsgesellschaften. Eine Studie über den modernen Kapitalismus 

und das Effektenwesen“. I. Aufl, Jena( ).کننده و  انجمن های اشتراک: »ليفمان. ر

، چاپ اول، ينا، «تحقيق درباره ی سرمايه داری معاصر و نقش اوراق بهادار. اعتبار دهنده

 (.مترجم –. 212 -، ص1909سال 
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. نه ميليون تن فوالد توليد می کرد 1902 تراست فوالد در همان سال .«بود

درصد مجموع  1/56 -1908درصد و در سال  3/66 -1901توليد فوالد آن در سال 

استخراج سنگ آهن در جريان  توليد فوالد اياالت متحده را تشکيل می داد؛

 .درصد را تشکيل می داد 3/46درصد و  9/43همان سال ها 

برتری : »يکا درباره تراست ها مشعر بر آن است کهگزارش کميسيون دولتی آمر

تراست . آن ها بر رقبای خود مبتنی بر عظمت بنگاه ها و تکنيک عالی آن هاست

دخانيات از همان اوان تأسيس، کليه مساعی خود را صرف آن نمود که در همه جا 

 تراست مزبور برای اين. کار ماشينی را به مقياس وسيع جانشين کار دستی کند

منظور تمام امتيازات اختراعاتی را که به نحوی از انحاء با جريان توليد محصوالت 

. دخانيات ارتباط داشت خريداری می نمود و مبالغ هنگفتی در اين راه صرف می کرد

عده زيادی از اختراعات در آغاز کار بی مصرف به نظر می رسيد مهندسينی که در 

دو  1906در پايان سال . آن ها را تغيير دهند خدمت تراست ها بودند مجبور می شدند

تراست به . شرکت فرعی تأسيس گرديد که کار آن ها منحصر به خريد اختراعات بود

همان منظور از خود کارخانه های ذوب فلز و ماشين سازی و تعميرگاه هائی احداث 

کارگر  300در يکی از اين بنگاه ها که در بروکلين واقع است به طور متوسط . نمود

اين جا اختراعات مربوط به توليد سيگار، سيگار برگی کوچک، توتون . مشغول کارند

انفيه، لفافه های قلعی برای جعبه بندی و قوطی و غيره مورد آزمايش قرار می گيرد 

تراست های ديگر نيز اشخاصی به نام » .«و همين جا نيز اختراعات تکميل می شود

                                                 
- 218 -همان جا، ص. 
(Dr. S. Tschierschky: „Kartell und Trust“. Gött. 1903 -( )دکتر ز .

 (.مترجم -13 -، گتينگن، ص«کارتل و تراست: »چيرشکی
Th. Vogelstein: „Organisationsformen( -“( )شکل های : »فوگلشتين. ت

 (.مترجم -275 -، ص«سازمانی
 - (Report of the Commissioner of Corporations on the Tobacco 

Industry. Washington 1909 p, 226( ) گزارش يکی از اعضاء کميسيون کورپوراسيون

 Dr. paul Tafel: “Die)-نقل از کتاب( مترجم -.واشنگتنها و صنايع دخانيات، 
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(developping engineers( )هندسين مأمور تکامل تکنيکم ) در خدمت خود

دارند که وظيفه ی آن ها عبارت است از اختراع شيوه های جديد توليد و آزمايش 

تراست فوالد به مهندسين و کارگران خود به ازاء اختراعاتی که بتواند . اصالحات فنی

 .«سطح تکنيک را ارتقاء داده يا از هزينه بکاهد جوائز هنگفتی می دهد

ر صنايع بزرگ آلمان مثالً در صنايع شيميائی آن که طی ده سال اخير به طرز د

عجيبی ترقی کرده است، نيز کارهای مربوط به اصالحات فنی به همين طريق منظم 

عمده « گروه»در اين رشته صنعت دو  1908پروسه تمرکز توليد تا سال . شده است

صوص به خود به انحصار نزديک به وجود آورده بود که آن ها نيز به شيوه ای مخ

از دو جفت فابريک کالن بودند « اتحادهای دوگانه ای»اين دو گروه ابتدا . می شدند

از يک طرف فابريک سابق : ميليون مارک می رسيد 21 -20که سرمايه هر يک به 

کنار ماين و از  6مايستر واقع در هوخست و نيز فابريک کاسل واقع در فرانکفورت

. بريک آنيلين و سود در لودويگس هافن و فابريک سابق باير در البرفلدطرف ديگر فا

گروه ديگر، هر يک باز هم با يک  1908يک گروه و در سال  1905سپس در سال 

به وجود آمد که « اتحاد سه گانه»در نتيجه دو . فابريک بزرگ وارد سازش شدند

هم « اتحاد»ين اين دو ميليون مارک بالغ می شد، سپس ب 50 -40سرمايه هر يک به 

 .درباره ی قيمت ها و غيره آغاز گرديد« قرارداد»و عقد « نزديکی»

                                                                                                      
nordamerikanischen Trusts und ihre Wirkungen auf den Fortschritt der 

Technik”. Stuttgart, 1913, p. 48( )تراست های آمريکای شمالی و تأثير . »دکتر پل تافل

 (مترجم -. ، اشتورتگارت«آن ها در تکامل تکنيکی
- 49 -ص. جا همان. 
 1856روزنامه بورژوازی آلمان است که از سال « )»« روزنامه فرانکفورت» - 6

 .در فرانکفورت کنار ماين منتشر شد
 - (Riesser )روزنامه ها . و صفحات بعدی، چاپ سوم 547 -کتاب فوق الذکر، ص

ا متحد می که صنعت شيميائی آلمان ر( 1916ژوئن )از يک تراست عظيم جديدی خبر می دهند 

 .کند
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پيشرفت عظيمی در رشته ی اجتماعی شدن توليد . رقابت به انحصار مبدل می شود

منجمله پروسه اختراعات فنی و تکامل فنی نيز جنبه اجتماعی به . حاصل می گردد

 .خود می گيرد

ه آن رقابت آزاد سابق کارفرمايان پراکنده و از يکديگر       اين ديگر به هيچ وج

جريان تمرکز . بی خبری نيست که برای فروش در بازار نامعلومی کاال توليد می کردند

را ( مثالً اراضی دارای معادن آهن)به جائی رسيده که می توان تمام منابع مواد خام 

ديد، در يک سلسله از کشورها و  در يک کشور معين و حتی، چنان چه بعداً خواهيم

چنين برآوردی نه تنها انجام می گيرد، . در تمام جهان به طور تقريبی برآورد نمود

بلکه اين منابع به توسط عده ای از اتحاديه های عظيم انحصاری در يک دست مجتمع 

م تقسي»خورند بازارها که اين اتحاديه ها طبق قرارداد، آن ها را بين خود . شده است

نيروی تعليم يافته کارگری انحصار   . به طور تقريب تخمين زده می شود« می کنند

راه های آهن در  -می شود، بهترين مهندسين اجير می شوند، راه ها و وسائل ارتباط

سرمايه داری . قبضه می شود -آمريکا و شرکت های کشتی رانی در اروپا و آمريکا

ترين وضعی به توليد کامالً جنبه ی اجتماعی   در مرحله امپرياليستی خود به جامع 

می دهد و سرمايه داران را علی رغم اراده و شعور آنان به يک نوع نظام اجتماعی 

نوينی می کشاند که عبارت است از مرحله انتقال از آزادی کامل رقابت به اجتماعی 

 .شدن کامل

به خصوصی خود را توليد جنبه ی اجتماعی به خود می گيرد ولی تملک کماکان جن

وسائل اجتماعی توليد کماکان در مالکيت خصوصی عده قليلی از افراد . حفظ می کند

رقابت آزاد که به طور ظاهری مورد قبول است، در همان حدود عمومی . باقی می ماند

خود باقی می ماند و ستمگری معدودی صاحبان انحصارات بر باقی اهالی صدبار  

 .وان فرساتر می گرددشاق تر و محسوس تر و ت

« مبارزه بين کارتل ها و بيگانگان»کستنر اقتصاددان آلمانی اثر مخصوصی را به 

اجبار »او اين اثر را . يعنی کارفرمايانی که در کارتل داخل نيستند تخصيص داده است
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ناميده است و حال آن که اگر منظور آراستن سرمايه داری نبود « به متشکل شدن

. از اجبار به تبعيت از اتحاديه های صاحبان انحصارات صحبت می شد البته می بايست

بسی آموزنده خواهد بود هر گاه نظر ساده ای حتی به فهرست آن وسائلی بيفکنيم که 

امروزه اتحاديه های صاحبان انحصارات در مبارزه نوين و متمدنانه خود به خاطر 

محروم ساختن ازمواد ( 1: زاين وسائل عبارتند ا. بدان متوسل می شوند« تشکل»

( 2؛ «(يکی از مهم ترين شيوه ها برای مجبور ساختن به ورود در کارتل)... »خام 

يعنی به وسيله ی « )آليانس ها»محروم ساختن از بازوی کارگری به وسيله ی 

قراردادهای سرمايه داران با اتحاديه های کارگری درباره ی آن که اين اتحاديه ها فقط 

محروم ساختن از وسائل حمل و نقل؛ ( 3؛ (های کارتلی شده کار قبول نماينددر بنگاه 

قرارداد با خريدار درباره ی اين که خريدار ( 5محروم ساختن از بازار فروش؛ ( 4

برای )تنزل از روی نقشه قيمت ها ( 6فقط با کارتل ها روابط بازرگانی داشته باشد؛ 

ائی که تابع صاحبان انحصارات نيستند؛ ، يعنی بنگاه ه«بيگانگان»ورشکست ساختن 

ميلون ها خرج آن می شود که طی مدت معينی کاال کمتر از قيمت رأس المال به 

 22مارک تا  40در صنايع بنزين مواردی پيش آمده است که قيمت از : فروش برسد

( 8محروم ساختن از اعتبار؛ ( 7؛ !(مارک يعنی تقريباً به نصف تنزل داده شده است

 .م تحريماعال

آن چه که اکنون با آن روبرو هستيم ديگر مبارزه ی رقابت آميز بنگاه های کوچک 

و بزرگ يا از لحاظ تکنيکی عقب مانده و مترقی نيست، بلکه عبارت است از اختناق 

آن بنگاه هائی که تابع انحصار و فشار و فعال مايشائی انحصار نيستند به توسط 

ی انعکاس اين جريان در ذهن يک اقتصاددان اينک چگونگ. صاحبان انحصارات

 :بورژوا

حتی در حيطه ی فعاليت صرفاً اقتصادی نيز حرکتی از فعاليت : »کستنر می نويسد

حداکثر موفقيت را . بازرگانی به معنای پيشين آن به احتکار متشکل انجام می گيرد

د بهتر ازهمه ديگر آن بازرگانی ندارد که بر اساس تجربه ی تکنيکی و بازرگانی خو
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قادر است نيازمندی های خريداران را تعيين کند و تقاضائی را که پنهان مانده پيدا و 

دارد که می تواند تکامل !( ؟)، بلکه آن نابغه محتکری«کشف نمايد»يا به اصطالح 

سازمانی و امکان برقراری روابط معينی بين کارفرمايان گوناگون و بانگ ها را از 

 «....يا الاقل آن را با شم خود دريابدپيش حدس بزند و 

تکامل سرمايه داری   : اگر اين مطلب را با زبان بشری بيان نمائيم چنين می شود

و به « حکم فرماست»به حدی رسيده است که با آن که توليد کاالئی کمافی السابق 

    مثابه ی پايه ی تمام اقتصاد به شمار می رود معهذا اين توليد ديگر بالفعل   

شيرازه اش از هم پاشيده شده و سودهای عمده عايد کسانی می شود که در دوز و 

مبنای اين دوز و کلک ها و شيادی ها اجتماعی شدن . هستند« نابغه»کلک های مالی 

توليد است، ولی ترقيات عظيم بشری که با کوشش خود به اين اجتماعی شدن رسيده 

خواهيم ديد چگونه کسانی که خرده  ذيالً . محتکرها تمام می شود... به نفع

بر روی اين »بورژوامآبانه به انتقاد ارتجاعی از امپرياليزم سرمايه داری مشغولند 

« مسالمت آميز»، «آزاد»يعنی رجعت به سوی رقابت  به عقبآرزوی رجعت « اساس

 .را دارند« شرافتمندانه»و 

رتل هاست، تا کنون فقط ترقی ممتد قيمت ها که نتيجه تشکيل کا: »کستنر می گويد

در مورد مهم ترين وسائل توليد، به خصوص زغال سنگ و آهن و پطاس مشاهده 

گرديده است و حال آن که در مورد محصوالت حاضر اين موضوع هيچ گاه سابقه 

ترقی درآمد نيز که با اين قضيه ارتباط دارد، به همين طريق فقط به . نداشته است

به نکات مزبور بايد  .توليد وسائل توليد مشغولندبه  صنايعی منحصر بوده است که

نه اين که فرآورنده )اين موضوع را نيز اضافه نمود که صنايع فرآورنده ی مواد خام 

در سايه تشکيل کارتل ها نه تنها به زيان صنايعی که به ( محصوالت نيمه حاضر

می آورند، تکميل بعدی محصوالت نيمه حاضر مشغولند سودهای هنگفتی به چنگ 
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به دست آورده اند  موقعيت تسلط آميزیبلکه نسبت به صنايع اخير تا درجه ی معينی 

 .«که در دوران رقابت آزاد سابقه نداشت

کلماتی که ما روی آن تکيه کرده ايم تمام ماهيت قضيه ای را که اقتصاديون بورژوا 

م و بر رأس آنان کارل با اکراه و به ندرت بدان معترفند و مدافعين کنونی اپورتونيز

کائوتسکی با جديت خاصی می کوشند گريبان خويش را از آن خالص نموده و روی 

اين است آن چه  -موقعيت تسلط آميز و زورگوئی مربوط به آن. نشان می دهد -برتابند

جنبه ی مشخصه دارد و اينست آن چه که « فاز نوين تکامل سرمايه داری»که برای 

اقتصادی همه توان ناگزير می بايستی ناشی شود و ناشی نيز  از تشکيل انحصارهای

 .شده است

آن جا که می توان . مثال ديگری هم درباره ی فعال مايشائی کارتل ها ذکر می کنيم

پيدايش کارتل ها و تشکيل  -همه يا مهم ترين منابع موادخام را به چنگ آورد

صور می شد انحصارها در  ولی اشتباه بود هر آينه ت. انحصارها بسی آسان است

رشته های ديگر صنايع نيز که در آن ها به چنگ آوردن منابع مواد خام امکان پذير 

مواد خام مورد احتياج صنعت سيمان درهمه جا يافت       . نيست به وجود نمی آيند

کارخانه ها در . ولی اين صنعت نيز در آلمان شديداً کارتليزه شده است. می شود

از قبيل سنديکای جنوب آلمان، سنديکای      : ناحيه ای متحد شده اندسنديکاهای 

قيمت هر : قيمت هائی که تعيين شده انحصاريست. وستفالی و سنديکاهای ديگر -رن

اين ! مارک است 180مارک است و حال آن که قيمت رأس المال  280 -230واگن 

نبايد فراموش کرد کسانی درصد، بهره سهام می پردازند، ضمناً  16تا  12بنگاه ها 

هستند می دانند چگونه مبالغ هنگفتی از سود را « نابغه»که در کار احتکار معاصر 

صاحبان . عالوه بر آن چه به عنوان بهره ی سهام تقسيم می شود، به جيب خود بزنند

انحصار برای آن که رقابت را از حيطه يک چنين صنعت پرسودی بيرون رانند حتی 

متوسل می شوند، مثالً شايعات دروغی پخش می نمايند حاکی از اين   به نيرنگ نيز

                                                 
 - 254 -کتاب نامبرده، ص -کستنر. 
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که وضع صنعت خراب است، آگهی های بدون امضائی در روزنامه ها منتشر         

از سرمايه گذاری در رشته سيمان به ! سرمايه داران: »می سازند متضمن اين که

عنی کسانی را که در ي)را « بيگانگان»؛ و بدين طريق سرانجام بنگاه «پرهيزند

هزار مارک به آن ها  150 -80 -60خريداری می نمايند و ( سنديکا شرکت ندارند

انحصار همه جا و به انواع وسائل راه را برای خود هموار    . می دهند« سرقفلی»

آمريکائی به کار بردن « شيوه»سرقفلی گرفته تا « با نزاکت»از پرداخت  -می کند

 .ديناميت بر ضد رقيب

بر طرف ساختن بحران ها از طريق کارل ها افسانه پردازی اقتصاديون 

برعکس . بورژوازيست که می خواهند به هر قيمتی شده سرمايه داری را زينت دهند

از رشته های صنعت به وجود می آيد بر حدت و شدت هرج و  برخیانحصاری که در 

عدم . ری است می افزايدتوليد سرمايه دا تماممرجی که به طور کلی از خصوصيات 

تطابق بين تکامل کشاورزی و تکامل صنعت که به طور کلی از صفات مشخصه 

وضع ممتاز کارتليزه ترين صنايع به . سرمايه داری است بيش از پيش می شود

نويسنده ی  -و به خصوص صنايع زغال و آهن بنا به اعتراف ايدلس سنگيناصطالح 

      -«ناسبات بانگ های بزرگ آلمان با صنايعم»يکی از بهترين آثار درباره ی 

 .می نمايد« بی نقشه گی بيش از پيش شديدتری»رشته های ديگر صنايع را دچار 

هر چه : »ليفمان که يکی از مدافعين بی شرم و حيای سرمايه داريست می نويسد

عامالت اقتصاد ملی تکامل يافته تر باشد به همان نسبت به معامالت توأم با ريسک يا م

خارج از کشور که برای بسط آن مدتی طوالنی وقت الزم است و باالخره به معامالتی 

                                                 
 - (Zement „von L. Eschwege: „Die Bank )“«(اشوگه. ل«. سيمان :

 .و صفحات بعدی 115، ص 1، شماره 1909سال ( مترجم«. بانک»
 - (Jeidels: „Das Verhältnis der deutschen Grossbanken zur 

Industrie mit besonderer Berücksichtigung der Eisenindustrie“. Lpz ).

، ليپزيک، «مناسبات بانک های بزرگ آلمان با صنايع و به ويژه با صنايع فلزسازی: »ايدلس)

 (.مترجم -.271، ص 1905سال 
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افزايش خطر در ماهيت امر با  .«بيشتر متوسل می شود -که فقط اهميت محلی دارد

افزايش عظيم سرمايه ای که می توان گفت پيمانه ی آن لبريز شده و به خارج از 

در عين حال رشد بسيار سريع . ذا توأم استکشور سرازير می شود و قس علهي

تکنيک به طور روزافزون عناصری را با خود می آورد که موجب عدم تطابق بين 

همان . رشته های گوناگون اقتصاد ملی گرديده توليد هرج و مرج و بحران می نمايد

ظواهر امر چنين گواهی می دهد که بشر در : »ليفمان مجبور می شود اعتراف کند

ده نزديکی مجدداً با تحوالت عظيمی در رشته ی فنی روبرو خواهد شد که در آين

معموالً ... »برق، هوانوردی«... سازمان اقتصاد ملی نيز تأثير خود را خواهند بخشيد

و بنابر يک قاعده ی عمومی در چنين مواقعی که تغييرات اقتصادی اساسی به وقوع 

 «....دامنه ی آن وسعت می يابد می پيوندد احتکار شديدی آغاز می گردد و

هر بحرانی و بحران های اقتصادی به ويژه، ولی نه تنها       )ولی بحران ها 

نيز به نوبه ی خود به ميزان بس عظيمی بر شدت تمايل به ( بحران های اقتصادی

اينک استدالل فوق العاده آموزنده ی ايدلس درباره ی . تمرکز و انحصار می افزايند

يعنی همان بحرانی که، چنان چه می دانيم، در تاريخ  1900حران سال اهميت ب

 :انحصارهای نوين نقش نقطه ی تحول را بازی کرده است

در رديف بنگاه های عظيم رشته های عمده ی صنعت، عده ی  1900بجران سال »

زيادی از بنگاه هائی را نيز که سازمان آن ها از نقطه ی نظر مفهوم امروزی کهنه 

را که بر امواج اعتالی صنعتی سوار ( يا غيرمرکب« )بسيط»يعنی بنگاه های  بود

تنزل قيمت ها و کاهش تقاضا، اين . فرا گرفت -شده و خود را به اوج آن رسانده بودند

را دچار چنان وضع فالکت باری نمود که به هيچ وجه دامنگير « بسيط»بنگاه های 

در نتيجه ی اين . د مدت آن بس کوتاه بودبنگاه های مرکب عظيم نشد و يا اگر هم ش

موجب تمرکز صنايع  1873به مراتب بيش از بحران سال  1900امر بحران سال 

                                                 
etc. Ges-(Liefmann: „Beteiligungs -)“. 434، ص. 
 - (etc. Ges-Liefmann: „Beteiligungs )“.466 -465 -ص. 
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نيز عده ای از بهترين بنگاه ها به وجود آورده بود، ولی  1873بحران سال : گرديد

اين عمل با وجود سطح آن روزی تکنيک نمی توانست به انحصار بنگاه هائی منجر 

بنگاه های عظيم صنايع کنونی . ه توانستند پيروزمندانه از بحران خارج شوندشود ک

فلزسازی و برق در پرتوی تکنيک بسيار بغرنج خود و سازمانی که دامنه ی وسيعی 

به خود گرفته است و نيز در پرتو قدرت سرمايه ی خويش همانا دارای يک چنين 

عالی قرار دارند؛ بنگاه های  انحصارهای دراز مدتی هستند که ضمناً در مدارجی

صنايع ماشين سازی و رشته های معينی از صنايع فلزسازی و طرق مواصالت        

و غيره نيز دارای يک چنين انحصارهائی هستند که در مدارج پائين تری قرار 

  .«دارند

ولی اگر ما نقش بانگ ها . است« قانون تکامل سرمايه داری»آخرين کالم  -انحصار

ر نظر نگيريم، تصورات ما درباره ی نيروی واقعی و اهميت انحصارهای معاصر را د

 . بسی نارسا، ناقص و کمتر از واقع خواهد بود

 

 

 

 

 

  بانک ها و نقش نوين آن هابانک ها و نقش نوين آن ها  --۲۲

  

عمل اساسی و اوليه بانک ها عبارتست از ميانجيگری در پرداخت ها، بدين مناسبت 

رمايه ی فعال يعنی سودآور مبدل می کنند بانک ها سرمايه ی پولی غيرفعال را به س

و انواع عوائد پولی را جمع آوری نموده آن را در اختيار طبقه ی سرمايه دار        

 .می گذارند

                                                 
 - (eidelsJ) 108، ص. 
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به تدريج که معامالت بانکی توسعه می پذيرد و در دست عده ی قليلی از مؤسسات 

به صاحبان  تمرکز می يابد، بانک ها نيز نقش ساده ميانجيگری را رها کرده

انحصارات پرقدرتی مبدل می شوند که تقريباً تمام سرمايه ی پولی جميع         

سرمايه داران و کارفرمايان کوچک و نيز قسمت اعظمی از وسائل توليد و منابع  

اين . مواد خام در يک کشور و در يک سلسله از کشورها در اختيار آنان قرار می گيرد

يکی           -از ميانجيان ساده به مشتی صاحب انحصار جريان تبديل عده ی کثيری

از پروسه های اساسی رشد سرمايه داری و رسيدن آن به مرحله امپرياليزم    

بدين جهت تمرکز معامالت بانکی از نکاتی است که ما بايد مقدم . سرمايه داری است

 .بر همه آن را مورد مداقه قرار دهيم

رده شده به تمام بانک های سهامی آلمان که سرمايه وجوه سپ 1908 -1907در سال 

. ميليارد مارک 7ی آن ها به بيش از يک ميليون مارک بالغ می شد عبارت بود از 

بدين طريق در عرض پنج . ميليارد رسيد 8/9اين مبلغ به  1913 -1912ولی در سال 

 75/2يلياردی م 8/2درصد افزايش می يابد و ضمناً از اين افزايش  40سال اين مبلغ 

. ميليون مارک است 10بانکی می رسد که سرمايه ی آن ها متجاوز از  57ميليارد به 

  :اين سپرده ها به ترتيب ذيل بين بانک های بزرگ و کوچک تقسيم می شد

  چند در صد کليه سپرده هاچند در صد کليه سپرده ها

 

 

 سال

 

در نه 

بانک 

بزرگ 

 برلن

بانک  48در بقيه 

با سرمايه ی 

بيش ده ميليون 

 مارک

بانک با  115در 

سرمايه ی از 

يک الی ده 

 ميليون

در بانک های 

کوچک با سرمايه 

کمتر از يک )ی 

 (ميليون

 

8-1907 47   5/32    5/16   4 

3-1912   49 36 12 3 

 

                                                 
 - (Alfred Lansburgh: „Fünf Jahre d. Bankwesen“, „Die Bank ).“

، شماره 1913، سال (مترجم -«بانک»، «پنج سال فعاليت بانک های آلمان: »آلفرد النسبورگ)

 .728، ص 8
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بانک از آن ها به تنهائی تقريباً نيمی از سپرده ها را در  9بانک های بزرگی که 

ولی اين . ک را از ميدان به در کرده اندبانک های کوچ. دست خود متمرکز ساخته اند

مثالً تبديل يک سلسله از بانک های  -جا هنوز نکات بسياری در نظر گرفته نشده است

کوچک به شعبات واقعی بانک های بزرگ و غيره که در پائين از آن صحبت خواهد 

 .شد

ه گورنيتس کرده بود، وجوه سپرد -مطابق حسابی که شولتسه 1913در پايان سال 

ميليارد مارک از مبلغ کل تقريباً        1/5بانک بزرگ برلن عبارت بود از  9شده به 

همين نويسنده عالوه بر سپرده ها تمام سرمايه ی بانکی را نيز   . ده ميليارد مارک

به اتفاق   بانک نه بانک بزرگ برلن  1909در پايان سال : »در نظر گرفته می نويسد

درصد تمام  83ميليارد مارک يعنی قريب  3/11، شده بودندهائی که به آن ها ملحق 

“( Deutsche Bank)„« بانک آلمان. »سرمايه ی بانکی آلمان را در اختيار داشتند

قريب سه ميليارد مارک در اختيار  که به اتفاق بانک هائی که به آن ملحق شده اند

مرکز تجمع سرمايه بزرگ ترين  -دارد، در رديف اداره ی راه آهن های دولتی پروس

 «.ی اروپا بوده و در عين حال به منتها درجه فاقد تمرکز است

تکيه کرديم، زيرا اين نکته به يکی از « ملحق شده»ما روی اشاره به بانک های 

بنگاه های . مهم ترين خصوصيات مميزه تمرکز نوين سرمايه داری مربوط می شود

ا و بانک های کوچک را مستقيماً    بزرگ و به خصوص بانک ها، نه تنها بنگاه ه

در سرمايه ی آن ها و نيز از طريق « اشتراک»می بلعند، بلکه عالوه بر آن از طريق 

خريد يا مبادله اسهام و از طريق سيستم وام دادن و غيره و غيره آن ها را به خود 

يا به « خود»و به تبعيت خود در می آورند و ضميمه ی گروه « ملحق می سازند»

قطور « اثر»پروفسور ليفمان يک . خود می نمايند« کنسرن»صطالح فنی ضميمه ی ا

                                                 
 - (Schulze Gaevernitz „Die deutsche Kreditbank )“ در 

 (Grundriss der Sozialökonomik( ).“بانک های اعتبار . »شولتسه گورنيتس

، (مترجم -، توبين گن«ارکان اقتصاد اجتماعی»مندرجه در نشريه موسوم به « دهنده ی آلمان

 .137و  12، ص 1915سال 
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کنونی  «انجمن های اشتراک کننده و اعتبار دهنده»پانصد صفحه ای را به توصيف 

کم ارزشی را به « تئوريک»اختصاصی داده است که متأسفانه در آن استدالل های 

و اما اين نکته که اين . می نمايدمدارکی که اغلب حالجی نشده و خام است اضافه 

موضوعيست که  -از لحاظ تمرکز به چه نتيجه ای منتج می گردد« اشتراک»سيستم 

بانکی موسوم به ريسر که به بانک های بزرگ « رجال»بهتر از همه در کتاب يکی از 

ولی قبل از اين که به بررسی مدارک او . آلمان اختصاص دارد نشان داده شده است

 .را نقل می نمائيم« اشتراک»م، نمونه ی مشخصی از سيستم بپردازي

گروه  -و شايد هم مطلقاً بزرگ ترين -يکی از بزرگ ترين« بانک آلمان« »گروه»

برای پيدا کردن رشته های عمده ای که تمام بانک های اين . بانک های بزرگ است

م و سوم يا به درجه اول و دو« اشتراک»گروه را به يکديگر مربوط می سازد، بايد 

وابستگی     . )عبارت ديگر وابستگی درجه ی اول و دوم و سوم را تشخيص داد

 :در اين صورت به نتيجه ی زير می رسيم«(. بانک آلمان»بانک های کوچک تر به 

 

وابستگی درجه   

1 

وابستگی درجه 

2 

وابستگی درجه 

3 

بانک »

در « آلمان

اين بانک 

ها اشتراک 

 :دارد

از اين بانک ها  بانک 17در  گیبه طور هميش

 34بانک در  9

 بانک

از اين بانک ها 

 7بانک در  4

 بانک

 - - بانک 5در  برای مدت نامعلوم

از اين بانک ها  بانک 8در  گاه به گاه

 14بانک در  5

 بانک

از اين بانک ها 

 2بانک در  2

 بانک

         ً  9در  6ميان  ؛ از آن48در  14بانگ؛ از آن جمله  30در ... جمعا

                                                 
 - (und  –R. Liefmann: „Beteilligungs 

Finanzierungsgesellschaften. Eine Studie über den modernen Kapitalismus 

und das Effektenwesen“. I. Aufl, Jena.1909 )212 -ص. 
 - (Alfred Lansburgh: „Das Beteiligungssystem im deutschen 

Bankwesen“, „Die Bank“ 1910,1( )سيستم اشتراک در امور بانکی : »آلفرد النسبورگ

 .500، ص (مترجم -«بانک»، «آلمان
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بانک »وابسته به « گاه گاه»که « وابستگی درجه ی اول»بانک دارای  8در بين 

اتحاديه ی         )»يک بانک اتريشی : بانک خارجی وجود دارد 3هستند « آلمان

بانک بازرگانی سيبری و )و دو بانک روسی “( Bankverein„وين « بانک های

، به طور «بانک آلمان»رفته در گروه  روی هم(. بانک روسی بازرگانی خارجی

بانک اشتراک دارد و مبلغ کل  87مستقيم و غيرمستقيم و يک جا و به طور جزئی، 

ميليارد  3تا  2سرمايه خودی و سرمايه های غيری که در اختيار اين گروه است به 

 .مارک بالغ می شود

يلی از       واضحست بانکی که در رأس چنين گروهی قرار دارد و با عده ی قل

بانک های ديگری که چندان دست کمی از آن ندارند به منظور اجرای معامالت مالی 

ديگر نقش  -بسيار بزرگ و پر سود، از قبيل قرضه های دولتی، وارد سازش می شود

 .نداشته و به اتحاديه مشتی از صاحبان انحصار مبدل شده است« ميانجی»

و آغاز قرن بيستم با چه  19نا در پايان قرن اين که معامالت بانک های آلمان هما

سرعتی تمرکز می يافت از پيکره های زيرينی که ريسر نقل کرده و ما آن ها را به 

 :طور خالصه ذکر می نمائيم، ديده می شود

 

  شعب و سازمان های شش بانک بزرگ برلنشعب و سازمان های شش بانک بزرگ برلن

شعب موجوده  سال

 در آلمان

صندوق پذيرش 

سپرده ها و 

 شعب صرافی

ئمی اشتراک دا

در بانک های 

 سهامی آلمان

مجموع 

 مؤسسات

1895 16 14 1 42 

1900 21 40 8 80 

1911 104 276 63 450 

 

می بينيم که چگونه شبکه متراکمی از کانال ها به سرعت توسعه می يابد و سراسر 

کشور را فرا می گيرد، تمام سرمايه ها و درآمدهای پولی را متمرکز می نمايد، 

پراکنده را به يک اقتصاد واحد ملی سرمايه داری در سراسر کشور و  هزارها اقتصاد
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آن . سپس به يک اقتصاد واحد ملی سرمايه داری در سراسر جهان مبدل می سازد

که شولتسه گورنيتس در قسمتی که فوقاً از کتاب وی نقل کرديم به « فقدان تمرکزی»

عمالً عبارت از اين است که  نام علم اقتصاد بورژوازی ايام ما از آن صحبت می کند،

نسبی بوده و يا « استقالل»تعداد روز افزونی از واحدهای اقتصادی که سابقاً دارای 

اين . تابع يک مرکز واحد می گردند -به عبارت صحيح تر در يک محل محدود بودند

يعنی افزايش نقش و اهميت و قدرت غول های  تمرکزموضوع در ماهيت امر معنايش 

 .انحصاريست

از اين هم متراکم تر « شبکه بانکی»در کشورهای کهنسال تر سرمايه داری اين 

، تعداد شعب کليه ی بانک ها به 1910در انگلستان، به اضافه ايرلند، در سال . است

تا  447از مجموع )شعبه  400چهار بانک بزرگ هر يک بيش از . بالغ بود 151/7

بانک هر يک بيش  11و  200يش از و سپس چهار بانک ديگر هر يک ب( شعبه 689

 .شعبه داشتند 100از 

و ( Credit Lyonnais)بانک کالن يعنی بانک های  سهدر فرانسه 

(Comptoir, Notianal ) و(Societe Generale)  دامنه ی معامالت و شبکه

 :شعب خود را به ترتيب ذيل توسعه می دادند

              

برحسب )سرمايه ها  ميزان تعداد شعب و صندوق ها 

 (ميليون فرانک

 غير خصوصی جمعاً  در پاريس در شهرستان ها سال

1870 47 17 64 200 427 

1890 192 66 258 265 1245 

1909 1033 196 1229 887 4363 

 

                                                 
 - «مترجم -«شرکت کل»، «بروات دفتر ملی خريد»، «بانک استقراضی ليون. 
(Eugen Kaufmann: „Das französische Bankwesen -( ).“ اوژن

 .362و  356 -، ص1911، سال (مترجم -، توبين گن«معامالت بانکی در فرانسه: »کائوفمان
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بانک های بزرگ کنونی ارقامی را درباره ی تعداد « روابط»ريسر برای توصيف 

-Disconto)„« خريد برواتشرکت »نامه های رسيده و فرستاده 

Gesellschaft)“     که يکی از بزرگ ترين بانک های آلمان و جهان است ،

 :ذکر می نمايد( ميليون مارک می رسيد 300به  1914سرمايه ی آن در سال )

 

  تعداد نامه هاتعداد نامه ها

 فرستاده رسيده 

1852.... 6135 6292 

1870.... 85800 87513 

1900.... 533102 626043 

 

، که يکی از بانک های بزرگ پاريس «بانک استقراضی ليون»داد حساب های تع

 .می رسد 1912در سال  539/633به  1875در سال  535/28است از 

اين ارقام ساده شايد واضح تر از استدالل های طوالنی نشان بدهد چگونه با تمرکز 

روی می دهد و از سرمايه و رشد معامالت بانک ها در اهميت آن ها تغييرات اساسی 

هنگامی که . سرمايه داران منفرد و پراکنده يک سرمايه دار کلکتيو به وجود می آيد

بانک برای چند سرمايه دار حساب جاری نگاه می دارد گوئی يک عمل صرفاً فنی و 

ولی هنگامی که اين معامالت توسعه می پذيرد و دامنه عظيمی . فرعی انجام می دهد

وقت مشتی صاحب انحصار، معامالت بازرگانی و صنعتی تمام به خود می گيرد آن 

جامعه سرمايه داری را تابع خود می نمايند، و امکان می يابند از طريق ارتباط های 

ابتدا از چگونگی امور        -بانکی و حساب های جاری و ساير معامالت مالی

ت کنترل خود قرار تحو سپس آن ها را  دقيقاً با خبر شوندسرمايه داران گوناگون 

و از طريق توسعه يا تحديد اعتبارات و ايجاد اشکاالت يا تسهيالت در اين زمينه  دهند

از هر جهت تعيين در امور آن ها اعمال نفوذ نمايند و باالخره سرنوشت آن ها را 

                                                 
 - (Jean Lescure: „L epargne en France“P, 1914( )ژان لسکور :

 .52 –، ص (مترجم -، پاريس«اندوخته ها در فرانسه»
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، ميزان درآمد آن ها را معين کنند و آن ها را از سرمايه محروم سازند و يا اين نمايند

آن ها امکان دهند سريعاً و به ميزان هنگفتی بر کميت سرمايه خود بيفزايند و  که به

 .غيره و غيره

 300در برلن سرمايه اش به « شرکت خريد بروات»ما هم اکنون متذکر شديم که 

يکی از فصول « شرکت خريد بروات»اين افزايش سرمايه ی . ميليون مارک می رسد

دت، بين دو بانک از بزرگ ترين بانک های برلن مبارزه ای بود که برای احراز سيا

بانک اول  1870در سال . روی داد« شرکت خريد بروات»و « بانک آلمان»يعنی 

ميليون می رسيد ولی سرمايه دومی به  15هنوز تازه کار بود و سرمايه اش جمعاً به 

بود و  ميليون بالغ 200سرمايه ی اولی به  1908در سال . ميليون بالغ می گرديد 30

 250اولی سرمايه خود را به  1914در سال . ميليون 170سرمايه ی دومی به 

ميليون و دومی از طريق در هم آميختن با بانک بزرگ درجه ی اول ديگر يعنی 

بديهيست . ميليون ارتقاء داد 300سرمايه اش را به « بانک متحده ی شافها ئوزن»

بين اين دو بانک نيز « سازش هائی» اين مبارزه که هدف آن احراز سيادت است، با

اينک ببينيم اين سير تکامل    . توأم است که همواره افزون تر و محکم تر می گردد

چه نتيجه گيری هائی را به کارشناسان امور بانکی که به مسائل اقتصادی کامالً      

ل    تحمي -از نقطه ی نظر معتدل ترين و محتاط ترين رفرميزم بورژوائی می نگرند

 :می نمايد

و « شرکت خريد بروات»در خصوص افزايش سرمايه ی « بانک»مجله آلمانی 

بانک های ديگر هم همين راه را : »ميليون چنين نوشته است 300رسيدن آن به مبلغ 

نفری که اکنون چرخ امور اقتصادی آلمان را می گردانند به  300خواهند پيمود و از 

نبايد انتظار داشت که جنبش . از اين باقی خواهند ماند و يا کمتر 25يا  50مرور زمان 

ارتباط . نوينی که در راه تمرکز به پيش می رود تنها به امور بانکی محدود گردد

نزديکی که بين بانک های گوناگون وجود دارد سنديکاهای کارخانه دارانی را نيز که 

در يکی از ... اهد نمودتحت حمايت اين بانک ها هستند طبيعتآً به يکديگر نزديک خو
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روزها هنگامی که از خواب بر می خيزيم فقط يک عده ی تراست در برابر چشمان 

حيرت زده ی خود خواهيم ديد و با ضرورت تبديل انحصارهای خصوصی به 

معهذا ما اصوالً، جز اين که پديده هائی را در . انحصارهای دولتی مواجه خواهيم شد

اندکی آن را تسريع نموده است آزاد گذارده ايم موجب  سير تکامل خود که سهام فقط

 .«ديگری برای سرزنش خود نداريم

اين نمونه ای از عجز و زبونی نشريه نگاری بورژوايست که علم بورژوازی تنها 

فرقی که با آن دارد اين است که دارای صداقت کمتريست و می کوشد ماهيت قضيه را 

از عواقب تمرکز، « حيرت. »ن جنگل را پنهان داردپرده پوشی نمايد و به کمک درختا

، «(ما»از طرف )سرمايه داری « جامعه ی»دولت آلمان سرمايه داری يا « سرزنش»

به همان گونه که چيرشکی   -تمرکز در اثر جريان انداختن سهام« تسريع»ترس از 

و از تراست های آمريکائی می ترسد « در امور کارتل»نام يک آلمانی کارشناس 

مانند تراست ها تا اين حد سير پيشرفت »کارتل های آلمانی را به اين علت که گويا 

مگر اين ها همه  -«ترجيح می دهد»بر آن ها  «فنی و اقتصادی را تسريع نمی نمايند

 دال بر عجز و زبونی نيست؟

« فقط»در آلمان تراست نيست و . ولی واقعيات هم چنان واقعيات باقی می مانند

در دست سالطين سرمايه است که عده ی آن ها  اداره امور آنوجود دارد، ولی کارتل 

بانک ها در . و اين تعداد هم دائماً رو به کاهش می رود. نفر تجاوز نمی کند 300از 

هر حالت و در همه ی کشورهای سرمايه داری و اعم از هرگونه اختالف شکلی در 

انحصارها را چندين بار تشديد کرده و  سير تمرکز سرمايه و تشکيل -قوانين بانکی،

 .آن را تسريع می نمايند

بانک ها در يک مقياس : »نوشت« کاپيتال»مارکس نيم قرن پيش از اين در 

حسابداری عمومی و توزيع عمومی وسائل توليد را  -ولی فقط شکل -اجتماعی شکل

                                                 
 - (A, Lansburgh: „Die Bank mit den 300 Millionen“, „Die Bank“ 

1, 1914 p. 420( )مترجم -«بانک»، «ميليونی 300بانک : »النسبورگ.آ.) 
 - (S. Tschierschky) 128، نگارش نامبرده، ص. 
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 -، صرجوع شود به ترجمه ی روسی؛ جلد سوم، قسمت دوم« )به وجود می آورند

پيکره هائی که ما درباره ی رشد سرمايه ی بانکی و افزايش تعداد دفاتر و (. 144

حسابداری »شعب بانک های کالن و حساب ها و غيره ی آن ها نقل نموديم اين 

ضمناً . تمام طبقه ی سرمايه داران را به طور مشخصی به ما نشان می دهد« عمومی

هم نيست، زيرا بانک ها ولو به طور  اين موضوع تنها منحصر به سرمايه داران

موقت هم شده هرگونه درآمد پولی را، اعم از درآمد صاحبکاران کوچک و کارمندان 

 -«توزيع عمومی وسائل توليد. »و قشر ناچيز فوقانی کارگران، جمع آوری می نمايند

بانک های کنونی حاصل     رشداز لحاظ جنبه صوری قضيه اين نتيجه ايست که از 

بانک کالن در فرانسه و شش تا  6تا  3شود، همان بانک هائی که از بين آن ها می 

ولی اين توزيع . هشت بانک از اين نوع در آلمان ميلياردها در اختيار خود دارند

بلکه خصوصی . نبوده« عمومی»خود به هيچ وجه  مضمونوسائل توليد از لحاظ 

اول با منابع بزرگ ترين    و در درجه ی -است يعنی با منافع سرمايه ی بزرگ

مطابقت دارد و اين سرمايه در شرايطی عمل    -سرمايه ها يعنی سرمايه انحصاری

می کند که توده ی اهالی در گرسنگی به سر می برد و کشاورزی در تمام سير تکامل 

خود به طور يأس آوری از سير تکامل صنايع عقب مانده است و در صنايع هم 

 .تمام رشته های ديگر صنايع باج می ستانداز « صنايع سنگين»

در امر اجتماعی شدن اقتصاد سرمايه داری، صندوق های پس انداز و مؤسسات 

هستند يعنی عده ی بيشتری از مناطق و تعداد زيادتری « فاقد تمرکز»پستی که بيشتر 

با  -از نقاط دورافتاده و محافل وسيع تری از اهالی را در دايره ی نفوذ خود دارند

اينک ارقامی چند که يک کميسيون آمريکائی . بانک ها شروع به رقابت می نمايند
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درباره ی رشد نسبی سپرده ها در بانک ها و صندوق های پس انداز جمع آوری 

  .نموده است

  ((بر حسب ميليارد مارکبر حسب ميليارد مارک))سپرده ها سپرده ها 

  آلمانآلمان  فرانسهفرانسه  انگليسانگليس 
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 6/2 4/0 5/0 9/0 ؟ 6/1 4/8 1880

1888 4/12 0/2 5/1 1/2 1/1 4/0 5/4 

1908 2/23 2/4 7/3 2/4 1/7 3/2 9/13 

 

و يک چهارم  4تا  4نظر به اين که صندوق های پس انداز در مقابل سپرده ها از 

« پر درآمدی»زول می پردازند، لذا مجبورند برای سرمايه ی خود محل درصد ن

جستجو نمايند و به معامالتی از قبيل خريد و فروش سفته و رهن اموال غيرمنقول و 

روز به روز »مرزهای بين بانک ها و صندوق های پس انداز . غيره دست بزنند

وم و ارفورت طلب می کنند مثالً اطاق های بازرگانی در بوخ«. بيشتر زدوده می شود

ً »از معامالتی که « قدغن شود»به صندوق های پس انداز  مربوط به        « صرفا

« بانکی»بانک هاست، نظير خريد سفته، خودداری ورزند و نيز طلب می کنند فعاليت 

گوئی آس های بانکی در هراسند که مبادا از جانبی . مؤسسات پستی محدود گردد

ولی . ند انحصار دولتی به طور مشهودی به پای آن ها به پيچندکه انتظار ندار

بديهيست اين هراس آن ها از حدود رقابت بين دو نفر به اصطالح پشت ميز نشين 

                                                 
 -  آمار(National Monetary Commission ) آمريکا مندرجه در„(die 

nkBa( )“ ص  -1، شماره 1910، (مترجم« بانک»آمار کميسيون ملی پول مندرجه در مجله ی

1200. 
-  713 -، ص1914، سال 1022، 811 -، ص1913همان جا، سال. 
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زيرا از يک طرف سرمايه های چند ميلياردی صندوق . يک دفتر اداری خارج نيست

يه بانکی است و از سالطين سرما همانهای پس انداز در ماهيت امر عمالً در اختيار 

طرف ديگر انحصار دولتی در جامعه ی سرمايه داری فقط وسيله ايست برای افزايش 

و تحکيم درآمدهای ميليونرهای فالن يا بهمان رشته ی صنعت که در شرف 

 .ورشکستگی هستند

يکی از مظاهر تبديل سرمايه داری سابق، که رقابت آزاد در آن حکم فرما بود، به 

نوين که انحصار در آن حکم فرماست عبارت است از کاهش اهميت سرمايه داری 

بورس که سابقاً يعنی زمانی که بانک ها : »می نويسد« بانک»مجله ی . بورس ها

هنوز نمی توانستند قسمت اعظمی از اوراق بهاداری را که منتشر نموده بودند بين 

هاست اين جنبه ی مشتريان خود پخش کنند ميانجی ضروری مبادله بود اکنون مدت 

 .«خود را از دست داده است

اين از کلمات قصار عصر کنونی است که هر قدر بانک «. هر بانکی بورس است»

بزرگ تر باشد و هر قدر امر تمرکز در امور بانکی با موفقيت بيشتری رو به رو شود 

اگر در سابق يعنی سال های هفتاد، » .«به همان نسبت بيشتر صادق می گردد

است به ورشکستگی « ظريفی»اشاره « )ورس با زياده روی های دوران جوانيشب

عصر صنعتی کردن آلمان ( »و غيره 7و به افتضاحات گروندر 1873بورس در سال 

مستقالً کارها »را آغاز نهاد، در عوض اکنون ديگر بانک ها و صنايع می توانند خود 

چيزی نيست جز مظهر ... بورسسيادت بانک های بزرگ ما بر «. را اداره نمايند

اگر بدين طريق ميدان عمل قوانين خود کار . دولت صنعتی کامالً متشکل آلمان

                                                 
 - (Die Bank, 1914 )316 -ص. 
Dr. Oscar Stillich«Geld und Bankwesen»(, Berlin 1907 -( ): دکتر

 .169 -ص( مترجم. ، برلن«مور بانکپول و ا: »اسکار استيليخ
قرن گذشته در دوره ی رشد شديد  70در آغاز سال های  -افتضاحات گروندر - 7

يعنی  Gründerکروندريسم از کلمه ی آلمانی )تأسيس   شرکت های سهامی در آلمان روی داد 

توأم بود  گروندريسم با يک سلسله کالهبرداری های شيادانه ایجريان (. تأسيس مشتق شده است

که به    وسيله ی احتکار و فروش فوق العاده گران اراضی و سفته بازی در بورس انجام می 

 .گرفت و در نتيجه آن معامله گران بورژوا کيسه های خود را انباشته می کردند
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اقتصادی محدود می گردد و تنظيم آگاهانه امور از طريق بانک ها دامنه فوق العاده ی 

در عوض مسئوليت عده ی معدود رهبری کنندگان نيز از  -وسيعی به خود می گيرد

اين ها مطالبی است که  -.«ملی به ميزان عظيمی افزايش می پذيردلحاظ اقتصاد 

نامبرده که مدافع آتشين امپرياليزم . شولتسه گورنيتس پرفسور آلمانی می نويسد

آلمان و در بـين امپرياليست های تمام کشورها بسيار متنفذ است می کوشد يک    

از طريق « انه ی امورتنظيم آگاه»يعنی اين موضوع را که « بی اهميت»نکته ی 

کامالً »بانک ها عبارت است از چپاول مردم به دست مشتی صاحبان انحصارات 

زيرا وظيفه ی پرفسور بورژوا پرده برداشتن از روی . پرده پوشی نمايد -«متشکل

تمام نيرنگ ها و افشای کليه ی دوز و کلک های صاحبان انحصارات بانک نيست 

 .بلکه آرايش آن هاست

بانکی « رجال»گونه نيز، ريسر که اقتصاددانی از اين هم متنفذتر و از  به همين

است، با استعمال عباراتی عاری از مضمون گريبان خود را از چنگ واقعياتی که 

بورس خاصيتی را که برای : »او می گويد. انکار آن ها غيرممکن است رها می سازد

د به طور روزافزونی از دست تمام اقتصاد و گردش اوراق بهادار ضرورت مسلم دار

اين خاصيت عبارت از اين است که بورس عالوه بر دقيق ترين آلت سنجش . می دهد

بودن برای زندگی اقتصادی نيز که جريان آن از خالل بورس می گذرد تنظيم کننده 

 .«تقريباً خود کاری باشد

آزاد به  سرمايه داری سابق يعنی سرمايه داری دوران رقابت: به عبارت ديگر

اتفاق تنظيم کننده ای که وجودش برای آن ضرورت مسلم دارد يعنی به اتفاق بورس 

جای آن را سرمايه داری نوين می گيرد که عالئم آشکار . از اين ديار رخت بر می بندد

به طور طبيعی اين . پديده ای انتقالی و مخلوطی از رقابت آزاد و انحصار را دربر دارد

                                                 
 - (Schulze Gaevernitz „Die deutsche Kreditbank )“ در 

 (Grundriss der Sozialökonomik“ Tüb.1915 ).101 -ص. 
- چاپ چهارم629 -کتاب نامبرده، ص. ريسر ،. 
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، ولی چه چيزيستبه « انتقال»که اين سرمايه داری نوين سؤال پيش می آيد 

 .دانشمندان بورژوازی از طرح اين سؤال بيم دارند

سی سال پيش کارفرمايانی که آزادانه امکان رقابت داشتند نه دهم تمام کارهای »

در حال . تعلق نداشت انجام می دادند« کارگران»اقتصادی را که به حيطه کار جسمانی 

امور بانکی . نه دهم اين کار فکری اقتصادی را انجام می دهند ندان دولتکارمحاضر 

اين اعتارف شولتسه  .در اين سير تکامل نقش درجه ی اول را بازی می کند

گورنيتس باز و باز به اين مسأله برخورد می کند که سرمايه داری نوين يعنی   

 .ه چيزيستسرمايه داری در مرحله ی امپرياليستی خود انتقال به چ

در بين عده ی قليلی از بانک هائی که به حکم پروسه تمرکز در رأس تمام اقتصاد 

تراست سرمايه داری باقی می مانند، طبيعتاً تمايل به سازش انحصارطلبانه و تشکيل 

تعداد بانک هائی که در آمريکا . بيش از پيش مشهود بوده و شدت می يابد بانک ها

بانک  دوزده ميليارد مارک تسلط دارند نه بانک نبوده؛ بلکه بر سرمايه ای بالغ بر يا

در آلمان بلعيده . کالن است که به ميلياردر رکفلر و ميلياردر مرگان تعلق دارند

که ما فوقاً متذکر « شرکت خريد بروات»به توسط « بانک متحد شافهائوزن»شدن 

بورس دفاع می نمايد که از منافع « روزنامه ی فرانکفورت»شديم موجب گرديد که 

 :موضوع را اين طور ارزيابی نمايد

به موازات رشد تمرکز بانک ها عده ی مؤسساتی که به طور کلی برای دريافت »

اعتبار می توان به آن ها مراجعه نمود محدود می گردد و در نتيجه بر ميزان 

باط وجود ارت. وابستگی صنايع بزرگ به گروه های معدود بانکی افزوده می شود

نزديک بين صنايع و جهان فينانسيست ها، آزادی عمل شرکت های صنعتی را که به 

بدين جهت صنايع بزرگ به تراستيفيکاسيون . سرمايه بانکی نيازمندند محدود می کند

که به طور روزافزونی تشديد  ( يعنی متحد شدن يا تبديل آن ها به تراست)بانک ها 

                                                 
 -(Schulze Gaevernitz „Die deutsche Kreditbank )“ در 

 (Grundriss der Sozialökonomik“ Tüb.1915 ).151 -ص. 
(Die Bank, 1912, 1 -)435 -، ص. 
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رند؛ در حقيقت هم تا کنون به کرات نمودارهائی می گردد با احساسات مختلطی می نگ

. از سازش های معينی بين بعضی از کنسرن های بانک های بزرگ مشاهده شده است

 .«اين سازش ها به محدود شدن رقابت منجر می گردد

 -باز هم آخرين کالمی که ما در سير تکامل امور بانکی به آن برخورد می نمائيم

 .انحصار است

ورد ارتباط نزديک بين بانک ها و صنايع بايد گفت که همانا در اين رشته و اما در م

وقتی بانک، . آن چه تقريباً آشکارتر از همه متظاهر می گردد نقش نوين بانک هاست

سفته ی کارفرمای معينی را قبول می نمايد، برای وی حساب جاری باز می کند و 

انه  در نظر گرفته شود، ذره ای هم غيره غيره، اين معامالت، چنان چه به طور جداگ

از استقالل اين کارفرما نمی کاهد و بانک هم از دائره نقش ساده ميانجيگری خود 

ولی وقتی اين معامالت افزايش می پذيرد و قوت می گيرد، وقتی . گامی فراتر نمی نهد

، وقتی بانک با نگاه «جمع می نمايند»بانک سرمايه های عظيمی را در دست خود 

و اين امکان در حقيقت هم وجود )اشتن حساب جاری بنگاه معينی امکان می يابد د

به طور روزافزون و هر چه کامل تری از جزئيات اوضاع اقتصادی مشتری ( دارد

خود مطلع گردد، آن وقت در نتيجه اين امر سرمايه دار صاحب کارخانه بيش از پيش 

 .نسبت به بانک در وابستگی کامل قرار می گيرد

در عين حال بين بانک ها و بنگاه های کالن صنايع و بازرگانی، عمل به اصطالح 

اتحاد شخصی توسعه می پذيرد و اين دو به وسيله ی به چنگ آرودن سهام و         

(     هيئت های مديره)به وسيله ی شرکت رؤسای بانگ ها در شوراهای نظارت 

ايدلس اقتصاددان . هم يکی می شوندبنگاه ها ی صنعتی و بازرگانی و بالعکس، با 

آلمانی مفصل ترين مدارک را درباره ی اين نوع تمرکز سرمايه ها و بنگاه ها      

شرکت  344شش بانک کالن برلن از طريق رؤسای خود در . جمع آوری نموده است

شرکت ديگر يعنی جمعاً در  407صنعتی و از طريق اعضاء هيئت مديره ی خود در 

                                                 
 -  نقل قول از شولتسه گورنيتس در(«Oek-Grdr. D.s.»)155 -، ص. 
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يا دو عضو از هر شورای نظارت و يا  -شرکت 289در . ايندگی داشتندشرکت نم 751

در بين اين شرکت های بازرگانی و صنعتی . رياست اين شوراها متعلق به آن ها بود

ما با متنوع ترين رشته های صنايع و هم چنين با شرکت های بيمه؛ طرق و شوراع، 

از سوی . ره برخورد می کنيمرستوران ها، تأترها و صنايع توليد ابزار هنری و غي

کارخانه دار کالن  51( 1910در سال )ديگر در شوراهای نظارت همان شش بانک 

«Hapag » وجود داشت که رئيس بنگاه کروپ و رئيس شرکت عظيم کشتی رانی

(Hamburg-Amerika )هر يک از شش بانک . و غيره و غيره جزو آن ها بودند

شار سهام و برگ های وام برای صدها شرکت در انت 1910تا سال  1895از سال 

 .بود اشتراک داشت 419تا  281صنعتی که تعداد آن ها از 

فالن يا بهمان « اتحاد شخصی»بانک ها با صنايع به وسيله ی « اتحاد شخصی»

عضويت در شوراهای نظارت : »ايدلس می نويسد. شرکت با دولت تکميل می گردد

و رسم و نيز به کارمندان عالی رتبه سابق که در  داوطلبانه به اشخاص دارای اسم

زيادی فراهم نمايند واگذار      )!!( صورت تماس با مقامات دولتی قادرند تسهيالت 

در شورای نظارت بانک بزرگ معموالً با نماينده ی مجلس يا عضو «... »می شود

 «.شهرداری برلن می توان برخورد نمود

اصطالح قوام يافتن انحصارهای بزرگ سرمايه داری بنابر اين به وجود آمدن و به 

بين . به پيش می رود« مافوق طبيعی»و « طبيعی»با تمام سرعت از تمام راه های 

چند صد پادشاه مالی جامعه ی کنونی سرمايه داری به طور منظم تقسيم کار معينی 

 :انجام می گيرد

که در     « )ر بزرگمرادف با اين توسعه ی حيطه فعاليت عده ای کارخانه دا»

و با واگذاری فقط يک منطقه ی ( »هيئت های مديره ی بانک ها و غيره شرکت دارند

صنعتی معين در اختيار هر يک از رؤسای بانک در هر شهرستان، تخصص مديران 

                                                 
 - «مترجم(. آمريکا -هامبورگ« )هاپاگ. 
- کتاب های نامبرده -ايدلس و ريسر 
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اين نوع تخصص به طور کلی فقط در . بانک های بزرگ به ميزان معينی ترقی می کند

نکی و به خصوص وسعت دامنه ارتباط های صنعتی صورت بزرگ بودن مؤسسه با

از يک طرف تماس با : اين تقسيم کار از دو جهت انجام می گيرد. آن امکان پذير است

صنايع من حيث المجموع به يکی از رؤسا بر حسب تخصصی که دارد واگذار        

از  می شود، از طرف ديگر هر رئيسی نظارت در امور بنگاه های مختلف يا گروهی

.«... بنگاه هائی را که از لحاظ حرفه يا منافع با يکديگر نزديکند، بر عهده می گيرد

سرمايه داری ديگر به حدی رشد کرده است که می تواند در امور بنگاه های مختلف )

يکی تخصصش مربوط به صنايع آلمان و گاهی حتی (... »متشکلی داشته باشد نظارت

آلمان غربی صنعتی ترين قسمت های آلمان « )يستفقط مربوط به صنايع آلمان غرب

ديگری تخصصش در رشته ی ارتباط با دولت ها و صنايع خارجی و اطالع »، (است

از شخصيت کارخانه داران و غيره و در رشته ی امور مربوط به بورس و غيره 

عالوه بر اين چه بسا به هر يک از رؤسای بانک ها مأموريت اداره ی     . است

يکی به طور . ی مخصوص و يا رشته ی مخصوصی از صنايع واگذار می شود منطقه

عمده در شوراهای نظارت شرکت های برق کار می کند، ديگری در فابريک های 

شيميائی، آبجوسازی و يا کارخانه ی قند و سومی در عده ی کمی از بنگاه های منفرد 

خالصه شکی نيست ... ندو در عين حال در شورای نظارت شرکت های بيمه کار می ک

که در بانک های بزرگ به نسبتی که دامنه ی معامالت وسعت می پذيرد و تنوع آن ها 

و )به اين منظور  -بيشتر می شود، تقسيم کار بين مديران آن ها نيز بيشتر می گردد

که بتوان کار مديران را از معامالت به اصطالح صرفاً بانکی ( برای حصول اين نتيجه

تر برد، بر توانائی آن ها به هنگام قضاوت در امور افزود، نکته سنجی آن ها کمی باال

را در مسائل عمومی مربوط به صنعت و نيز در مسائل تخصصی مربوط به رشته های 

جداگانه ی صنعت بيشتر کرد و برای فعاليت در منطقه ی نفوذ صنعتی بانک 

ه که بانک ها می کوشند در اين سيستم بانک ها ضمناً از اين را. حاضرشان نمود

شوراهای نظارت خود اشخاصی را که با صنايع به خوبی آشنا هستند و نيز 
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کارفرمايان و کارمندان عالی رتبه سابق و به خصوص کارمندان ادارات راه آهن و 

 .«تکميل می گردد -معادن و غيره را انتخاب نمايند

، سازمان هائی از همين نوع در بانک های فرانسه نيز ما با اندکی اختالف شکل

« بانک استقراضی ليون»مثالً يکی از سه بانک کالن فرانسه يعنی . مشاهده می کنيم

 service des« )شعبه جمع آوری اطالعات مالی»شعبه ی مخصوصی به نام 

ètudes financières )در اين شعبه بيش از پنجاه مهندس، . دائر نموده است

هزينه ی . حقوق دان و غيره به طور دائمی کار می کنند کارشناس آمار، اقتصاددان،

اين . نگاهداری اين شعبه در سال بالغ بر شش صد تا هفت صد هزار فرانک است

يکی اطالعات مخصوص به : شعبه به نوبه ی خود به هشت دائره تقسيم شده است

بنگاه های صنعتی را جمع آوری می کند، ديگری به بررسی آمار عمومی مشغول 

است، سومی امور مربوط به شرکت های راه آهن و کشتی رانی را مطالعه می نمايد، 

چهارمی در اطراف اوراق بهادار و پنجمی درباره گزارش های مالی تحقيق می نمايد 

 .و قس عليهذا

نتيجه ای که حاصل می شود از يک طرف آميختگی روزافزون يا به اصطالح      

به مورديست، جوش خوردن سرمايه های بانکی و بوخارين، که اصطالح . ای. ن

صنعتی است و از طرف ديگر رشد بانک ها و تبديل آن ها به مؤسساتی است که در 

در مورد اين مسأله ما ذکر اصطالحات دقيق . دارند« جنبه ی اونيورسال»حقيقت 

 -ايدلس يعنی نويسنده ای را که در اين قضيه بهتر از هر کس مطالعه کرده است

 :وری می دانيمضر

با بررسی ارتباطات صنعتی من حيث المجموع ما به اين نتيجه می رسيم که »

برخالف    . دارند جنبه ی اونيورسالمؤسسات مالی که برای صنايع کار می کنند 

شکل های ديگر بانک ها و برخالف خواست هائی که گاهی در مطبوعات مطرح     
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يد در رشته ی معينی از امور يا بخش معينی می گردد و طلب می شود که بانک ها با

بانک های بزرگ می کوشند  -از صنايع تخصص حاصل نمايند تا دچار تزلزل نگردند

از لحاظ محل و نوع توليد حتی المقدور    -ارتباطات خود را با بنگا های صنعتی

و يا متنوع تر سازند و آن ناموزونی هائی را که در توزيع سرمايه بين مناطق مختلف 

رشته های گوناگون صنايع وجود دارد و ريشه ی آن در تاريخ تأسيس بنگاه های 

يک تمايل عبارت از اين است که ارتباط با «. »بر طرف سازند -مختلف نهفته است

صنايع به يک پديده ی عمومی مبدل شود، و تمايل ديگر اين است که اين ارتباط 

شش بانک بزرگ به طور ناقص ولی به  محکم تر و شديدتر گردد؛ اين دو تمايل در

 «.ميزان قابل مالحظه و به طور يکسانی عملی شده است

و   . بانک ها شکايت می کنند« تروريسم»محافل بازرگانی و صنعتی اغلب از 

تعجب آور نيست که اين قبيل شکايات وقتی می شود که بانک های بزرگ آن طور که 

در تاريخ نوزدهم نوامبر سال «. می کنند فرمانروائی»مثال زيرين نشان می دهد 

به ( آغاز می شود دنام چهار بانک کالن با حرف )برلن  ديکی از بانک های  1901

باختری و مرکز آلمان نامه ای به شرح زير  -هيئت مديره سنديکای سيمان شمال

 ماه جاری در روزنامه ی فالن منتشر  کرده 18از اطالعی که شما روز : »تسليم نمود

ايد، معلوم می شود ما بايد اين موضوع را ممکن بدانيم که در جلسه ی عمومی 

سنديکای شما که قرار است سی ام ماه جاری تشکيل گردد، تصميماتی اتخاذ خواهد 

شد که ممکن است در بنگاه شما تغييراتی را که برای ما قابل پذيرفتن نيست موجب 

اعتباری را که شما از آن استفاده       بدين جهت ما با نهايت تأسف مجبوريم. گردد

ولی اگر در اين جلسه ی عمومی تصميماتی که برای ما ... می کرديد قطع نمائيم

غيرقابل پذيرفتن است اتخاذ نگردد و به ما در اين مورد از لحاظ آتيه تضمينات الزمه 

داخل  داده شود، آن گاه حاضر خواهيم بود درباره ی صدور اعتبار جديدی برای شما

 .«مذاکره شويم

                                                 
 -.DR. Oscar Stillich en»und Bankwes-«GeldBerlin, 1907. P. 148 : 
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در حقيقت اين ها همان شکاياتی است که سرمايه ی کوچک از فشار سرمايه ی 

بزرگ دارد، فقط با اين فرق که ما در اين جا يک سنديکای تمام و کمال را در رديف 

مبارزه ی قديمی سرمايه ی کوچک و بزرگ در مرحله ی ! می بينيم« کوچک ها»

واضح است که بنگاه های ميلياردی    . جديد می شودجديد و به مراتب باالتری ت

بانک های بزرگ، ترقيات فنی را نيز می توانند با وسائل که به هيچ وجه با وسائل 

مثالً بانک ها شرکت های خاصی را برای . سابق قابل قياس نيست به جلو سوق دهند

های صنعتی  پژوهش های فنی تشکيل می دهند که از نتايج آن ها البته فقط بنگاه

شرکت مأمور بررسی مسائل مربوط به »از اين قبيل است . استفاده می کنند« دوست»

 .و غيره« دفتر مرکزی پژوهش های علمی و فنی»و « راه آهن های برقی

خود مديران بانک های بزرگ نيز نمی توانند به اين نکته پی نبرند که يک نوع 

د، ولی آن ها در برابر اين شرايط شرايط جديدی در اقتصاد ملی به وجود می آي

 .ناتوانند

کسانی که در جريان سال های اخير در تغيير و تبديل مقام های : »ايدلس می نويسد

رياست و عضويت شوراهای نظارت بانک های بزرگ دقت کرده باشند، ممکن نيست 

 متوجه اين موضوع نشده باشند که چگونه اين مقامات به تدريج به دست افرادی   

می افتد که دخالت فعال در تکامل عمومی صنايع را وظيفه ی ضروری و بيش از پيش 

مبرم بانک های بزرگ می شمارند و ضمناً بين اين افراد و رؤسای سابق بانک ها از 

اين جا اختالفاتی در زمينه کار که اغلب نظرهای شخصی در آن دخالت دارد بروز   

است که آيا بانک ها که مؤسسات اعتباردهنده  مطلب اصلی در اين جا اين. می نمايد

هستند از اين دخالت بانک ها در پروسه صنعتی توليد آسيب نمی بينند و آيا اين     

کار که هيچ وجه مشترکی با ميانجی گری در واگذاری اعتبار ندارد و بانک را به 

ار صنايع  حيطه ای می کشاند که در نتيجه بيش از پيش تابع سيادت کورکورانه باز

می گردد پرنسيپ های معتبر را خدشه دار نمی سازد و سودهای مطمئن را از بين 

اين ها مطالبی است که عده ی زيادی از مديران سابق بانک ها اظهار     . نمی برد
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می دارند و حال آن که اکثريت مديران جوان بر آنند که ضرورت دخالت فعال در 

ن ضرورتيست که بانک های بزرگ و بنگاه های کارهای مربوط به صنعت نظير هما

تنها . بانکی صنعتی نوين را به موازات صنايع بزرگ کنونی به وجود آورده است

نکته ای که هر دو طرف در آن با يکديگر توافق دارند اين است که برای کار جديد 

 «.بانک های بزرگ نه پرنسپ های استواری وجود دارد و نه هدف مشخص

سرمايه داری نوين عبارت است    . ری سابق دورانش سپری شده استسرمايه دا

برای    « پرنسيپ های استوار و هدف مشخص"جستجوی . از انتقال به چيزی

اعترافات پراتيسين ها . انحصار با رقابت آزاد، البته، کاريست بيهوده« آشتی دادن»

آتشين سرمايه داری  به هيچ وجه با مديحه سرائی های مبتذلی که به توسط مدافعين

نظير آن ها درباره ی « تئوريسين هائی»از قبيل شولتسه گورنيتس، ليفمان و 

 .می شود، شباهتی ندارد« متشکل»محسنات سرمايه داری 

بانک های بزرگ به چه « کار جديد»در مورد اين مسأله ی مهم که تثبيت قطعی 

 :می شنويم زمانی مربوط می شود ما جواب نسبتاً دقيق را از ايدلس

مشکل بتوان گفت ارتباط بين بنگاه های صنعتی با مضمون جديد و شکل های »

بانک های بزرگ که دارای سازمانی در عين : جديد و ارگان های جديد آن ها يعنی

قبل  -به مثابه يک پديده ی مشخص اقتصاد ملی -حال هم متمرکز و هم غيرمتمرکزند

باشد؛ از لحاظ معينی حتی می توان اين نقطه برقرار شده  1900 -1890از سال های 

مقارن دانست که در آن، بنگاه هائی که برای اولين بار به  1897ی مبداء را با سال 

خاطر مالحظات سياست صنعتی بانک ها، شکل جديد سازمان غيرمتمرکز را وضع 

بتوان  اين نقطه مبداء را شايد هم«. در آميختند»به مقياس وسيعی با يکديگر  -کردند

بود که پروسه ی تمرکز  1900با زمان ديرتری مقارن دانست، زيرا فقط بحران سال 

را هم در صنايع و هم در امور بانکی به ميزان بس عظيمی تسريع نمود و   اين 

پروسه را تحکيم کرد و برای اولين بار تماس با صنايع را به انحصار واقعی  بانک 
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را به طور قابل مالحظه ای نزديک تر و شديدتر  های بزرگ تبديل نمود و اين تماس

 .«کرد

بنابر اين قرن بيستم نقطه ی تحولی است که در آن سرمايه داری قديم به     

سرمايه داری نوين و سيادت سرمايه به طور کلی به سيادت سرمايه ی مالی تبديل  

 .می شود
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  ی مالی و اليگارشی مالیی مالی و اليگارشی مالی  سرمايهسرمايه  --۳۳

  

بخش روزافزونی از سرمايه ی صنعتی به کارخانه دارانی : »يلفردينگ می نويسده

آن ها فقط از طريق بانک، سرمايه به دست . که آن را به کار می برند متعلق نيست

از . می آورند و بانک نسبت به آنان در حکم نماينده ی صاحبان اين سرمايه است

از سرمايه های خود را در صنايع  طرف ديگر بانک هم مجبور است بخش روزافزونی

در نتيجه ی اين امر بانک به نسبت روزافزونی جنبه ی سرمايه دار . جايگير سازد

بنابر اين من يک چنين سرمايه ی بانکی يعنی سرمايه به . صنعتی را به خود می گيرد

شکل پولی را که بدين وسيله در حقيقت امر به سرمايه ی صنعتی مبدل شده است 

سرمايه ای است که در اختيار بانک ها : سرمايه مالی«. »ی مالی می نامم سرمايه

 .«بوده و به توسط کارخانه داران به کار می افتد

به رشد تمرکز : اين تعريف کامل نيست، زيرا در آن به يکی از مهم ترين نکات يعنی

کنون توليد و سرمايه که شدت آن به حديست که به انحصار منجر می گردد و هم ا

ولی در تمام رساله ی هيلفردينگ عموماً و در دو . منجر گرديده، اشاره ای نمی شود

انحصار های فصل مقدم بر فصلی که اين تعريف از آن نقل گرديد، خصوصاً روی نقش 

 .تکيه شده است سرمايه داری

تمرکز توليد؛ : تاريخ پيدايش سرمايه ی مالی و مضمون اين مفهوم عبارتست از

انحصارهائی که در نتيجه ی رشد اين تمرکز به وجود می آيند؛ در آميختن يا تشکيل 

 . جوش خوردن بانک ها با صنعت

« فرمانروائی»اکنون ما بايد به توصيف اين موضوع بپردازيم که چگونه 

انحصارهای سرمايه داری در شرايط عمومی توليد کاالئی و مالکيت خصوصی به 

اين نکته را متذکر   . اليگارشی مالی مبدل می شود طور اجتناب ناپذيری به سيادت

                                                 
- 339 - 338 -، ص1912، مسکو، سال «سرمايه ی مالی: »هيلفردينگ. ر. 



 والديمير ايليچ لنينوالديمير ايليچ لنين::  امپرياليزم به مثابه باالترين مرحله ی سرمايه داری

 

 61 

نظير ريسر، شولتسه و ( و نه تنها آلمان)می شويم که نمايندگان علم بورژوازی آلمان 

آن ها . گورنيتس، ليفمان و غيره مدافعين آتشين امپرياليزم و سرمايه ی مالی هستند

حالل يا »ی آن، اعم از پيدايش اليگارشی، شيوه های آن، ميزان درآمدها« مکانيسم»

، ارتباط آن را با پارلمان ها و غيره و غيره آشکار نساخته بلکه پرده پوشی «حرام

آن ها به وسيله ی استعمال عبارات مطنطن . می نمايند و آن را زيب و زينت می دهند

« وظيفه شناسی»و ستايش « احساس مسؤليت»و مبهم و دعوت رؤسای بانک ها به 

پروس و به وسيله ی تجزيه و تحليل جدی جزئيات طرح های قانونی  کارمندان دولتی

و نيز « وضع مقرارت تنظيم کننده»و درباره ی « نظارت»کامالً بی اهميت درباره ی 

زيرين پرفسور « علمی»به وسيله ی مهمل بافی های تئوريک، نظير، مثالً تعريف 

پرفسور ليفمان . می نمايندخالص « مسائل لعنتی»ليفمان، گريبان خود را از شر اين 

بازرگانی فعاليتی است پيشه ورانه که هدف آن جمع آوری نعمات و : .... »می گويد

در کتاب پرفسور روی اين کلمات . )«محافظت آن ها و در اختيار گذاردن آن هاست

از اين جا چنين نتيجه می شود که (... تکيه شده و با حروف برجسته نوشته شده است

انسان های اوليه هم که از مبادله خبری نبود بازرگانی وجود داشته و در در دوران 

 !جامعه ی سوسياليستی نيز وجود خواهد داشت

ولی واقعيات دهشتناکی که به سيادت دهشتناک اليگارشی مالی مربوط است چنان 

آشکار و عيان است که در همه ی کشورهای سرمايه داری خواه در آمريکا، خواه در 

، خواه در آلمان نشرياتی به وجود آمده که گرچه در آن ها از نظريات فرانسه

پيروی می شود ولی با اين حال اليگارشی مالی را به طور تقريباً صحيحی  بورژوائی

تصوير می کند و آن را به نحوی که البته جنبه ی خرده بورژوائی دارد مورد انتقاد 

 .قرار می دهد

را قرار داد که فوقاً چند کلمه ای « يستم اشتراکیس»در رأس تمام مسائل بايد آن 

مثآلً هايمان اقتصاددان آلمانی که تقريباً می توان گفت . درباره ی آن صحبت شد

                                                 
 - (R. Liefmann :)476 -کتاب نامبرده، ص. 
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زودتر از ديگران به اين موضوع توجه کرده است ماهيت قضيه را چنين توصيف   

 :می کند

وسط يکی از به ت( است« مادر -شرکت»که ترجمه تحت اللفظی آن )شرکت اصلی »

مديران کنترل می شود؛ اين شرکت به نوبه ی خود بر شرکت های وابسته به خود 

و قس عليهذا تسلط « شرکت های نوه»و شرکت های اخير بر «( شرکت های دختر)»

بدين طريق با داشتن سرمايه ای که آن قدرها هم هنگفت نباشد می توان بر . دارند

درصد  50در حقيقت هم وقتی داشتن . ترشته های عظيمی از توليد تسلط داش

سرمايه هميشه برای کنترل شرکت سهامی کافی باشد، در اين صورت مدير شرکت 

را تحت کنترل خود قرار « شرکت های نوه»ميليون سرمايه ی  8برای اين که بتواند 

از اين هم « آميختگی»و اگر اين . دهد، کافيست فقط يک ميليون سرمايه داشته باشد

را ميليون و بيشتر  32ميليون،  16رود، آن گاه می توان با يک ميليون سرمايه  فراتر

 .«تحت کنترل قرار داد

در حقيقت هم تجربه نشان می دهد برای اداره ی امور يک شرکت سهامی در 

زيرا قسمت معينی از سهامداران  درصد سهام کافی است، 40اختيار داشتن 

امکانی برای شرکت در جلسات عمومی و غيره پراکنده و جزء عمالً هيچ گونه 

به اصطالح »سهام داری که سفسطه جويان بورژوا و « شدن دموکراسی. »ندارند

يا وانمود می کنند که )اپورتونيست از آن انتظار دارند « سوسيال دموکرات های

و بر نقش و اهميت توليد « سرمايه جنبه ی دموکراتيک بدهد»به ( انتظار دارند

يفزايد و قس عليهذا، در ماهيت امر چيزی نيست جز يکی از شيوه های کوچک ب

ضمناً به همين جهت است که در کشورهای سرمايه . تشديد قدرت اليگارشی مالی

تر قانون، انتشار سهام های کوچک تر را «مخرب»داری مترقی تر يا قديمی تر و 

مارکی را نمی  1000از در آلمان قانون، اجازه انتشار سهام کمتر . مجاز می شمارد

                                                 
 - (tschen Hans Gideon Heymann: „Die gemischten Werke im deu

Grosseisengewerbe“, St. 1904 ).269تا  268 -ص. 
(Liefmann, Beteiligungsges, etc - ).از روی چاپ اول 258 -ص. 
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دهد و سالطين مالی آلمان به انگلستان که در آن قانون، انتشار سهام يک پوند 

. را هم اجازه می دهد با حسرت می نگرند( روبل 10مارک، قريب  20)= استرلينگ 

آلمان در « سالطين مالی»زيمنس يکی از بزرگ ترين کارخانه داران و بزرگ ترين 

سهام يک پوندی پايه ی : »در ريشتاگ اظهار داشت 1900ژوئن سال  7تاريخ 

اين تاجر چگونگی امپرياليزم را عميق . «امپرياليزم انگلستان را تشکيل     می دهد

تر از آن نويسنده ی بی نزاکتی درک کرده که بانی مارکسيزم «مارکسيستی»تر و 

اصيت و در عين حال بر آن است که امپرياليزم فقط خ 8روس محسوب می شود

 ...نکوهيده يکی از ملت هاست

نه تنها موجب افزايش عظيم قدرت انحصار طلبانست، بلکه « سيستم اشتراک»ولی 

عالوه بر آن به آن ها اجازه می دهد بدون مجازات به هر عمل مظنون و کثيفی 

رسماً يعنی به موجب « مادر -شرکت»مبادرت ورزند و مردم را بچاپند، زيرا رهبران 

آن ها  به توسطمحسوب شده و « مستقل»که « شرکت دختر»مقابل اعمال قانون در 

اينک نمونه ای که . هيچ گونه مسئوليتی ندارند« از پيش برد» هر کاری رامی توان 

 :به دست آورده ايم« بانک»مجله ی آلمانی  1914ما از شماره ی ماه مه سال 

پر درآمدترين      در کاسل چند سال قبل يکی از « شرکت سهامی پوالد فنری»

ولی در نتيجه ی سوء اداره کار را به جائی رساند . بنگاه های آلمان به شمار می رفت

به طوری که معلوم شد . درصد به صفر درصد تنزل نمود 15که بهره ی سهام از 

شرکت های »به يکی از  ميليون مارک 6هيئت مديره بدون اطالع سهامداران مبلغ 

که سرمايه ی اسمی آن فقط چند صد هزار مارک بود، « سياها»خود به نام « دختر

 -شرکت»درباره ی اين وام که تقريباً سه بار بيش از سرمايه ی سهامی . وام داد

است، در ترازنامه ی شرکت، هيچ گونه اشاره ای نشد؛ از نقطه نظر حقوقی « مادر

انجامد، زيرا هيچ اين سکوت کامالً قانونی بود و ممکن بود دو سال تمام هم به طول 

                                                 
 -  „Oek,“ V. 2, P. 110-Grdr. D.s.   درGaevernitz-Schlze   
 . پلخانف را در نظر دارد. و. لنين گ - 8
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رئيس شورای نظارت    . يک از مقررات قانون بازرگانی بدين وسيله نقض نمی شد

که به سمت مسئول، ترازنامه های جعلی را امضاء می کرد رياست اطاق بازرگانی 

سهامداران از اين وامی که به . کاسل را عهده دار بود و هنوز هم عهده دار است

د فقط مدت ها بعد مطلع شدند يعنی هنگامی که معلوم   داده شده بو« هاسيا»شرکت 

نويسنده می بايستی کلمه اشتباه را در گيمه      «... )شد اين عمل اشتباه بوده است

در نتيجه ی اين که « پوالد فنری»و فقط هنگامی که سهام شرکت (... »می گذاشت

باً صددرصد تنزل افراد آگاه از جريان قضايا، شروع به فروش آن ها نمودند تقري

 ...کرد

شرکت های  اين نمونه ی تيپيک تردستی با ترازنامه ها که از امور عادی...»

سهامی است برای ما روشن می سازد چرا هيئت های مديره ی شرکت های سهامی  

با آرامش خاطری به مراتب بيش از کارفرمايان خصوصی به معامالت توأم با ريسک 

وين تنظيم ترازنامه ها نه فقط به آن ها امکان می دهد تکنيک ن. مبادرت می ورزند

معامالت توأم با ريسک را از سهام داران متوسط پوشيده دارند بلکه عالوه بر آن    

به کسانی که بيش از همه در کار ذی نفع اند اجازه می دهد در صورت عدم موفقيت 

دن خود دور سازند     در اين اقدام از طريق فروش به موقع سهام مسئوليت را از گر

و حال آن که کارفرمای منفرد در مقابل تمام کارهای خود بايد شخصاً حساب پس 

 ...بدهد

ترازنامه های عده ی زيادی از شرکت های سهامی شبيه به آن پاليمپسست های »

مشهور قرون وسطائيست که ابتدا می بايست تمام آن چه را که روی آن ها نوشته 

عالئمی که زير آن نوشته شده و مضمون واقعی آن ها را تشکيل  شده بود زدود تا 

پاليمپسست کاغذ مخصوصی از پوست حيوانات بود که    « )می داد واضح گردد

روس متن نوشته اصلی آن را با ماده ای می پوشاندند و متن ديگری روی آن       

 (.می نوشتند
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م ماندن چگونگی   ساده ترين و به همين جهت متداول ترين وسيله مکتو»

يا از « شرکت های دختر»ترازنامه ها اين است که يک بنگاه واحد از طريق تأسيس 

فوائد اين . طريق ملحق ساختن يک چنين شرکت هائی به چند قسمت تقسيم شود

سيستم از نقطه ی نظر هدف های گوناگون خواه مشروع و خواه نامشروع به قدری 

ضر شرکت های بزرگی که چنين سيستمی را واضح و آشکار است که در حال حا

 .«نپذيرفته باشند صرفاً در حکم استثناء هستند

نويسنده به عنوان نمونه ی بزرگ ترين شرکت انحصاری که به وسيع ترين شکلی 

را که دارای شهرت به « شرکت کل الکترنيک»از اين سيستم استفاده می نمايد 

در . ، نام می برد(اش صحبت خواهيم کرد که بعداً هم درباره.( A. E. G)سزائيست 

شرکت اشتراک دارد و  200تا  175بر اين عقيده بودند که اين شرکت در  1912سال 

يک ميليارد و بديهيست که بر آن ها سيادت داشته و سرمايه ای را که جمعاً بالغ بر 

 .می شود در قبضه خود دارد نيم مارک

نامه و تنظيم طرح معين برای آن ها و انواع مقررات بازرسی و انتشار تراز

برقراری نظارت و غيره يعنی تدابيری که پرفسورها و مأمورين دولتی دارای حسن 

توجه مردم را  -که حسن نيت شان متوجه دفاع از سرمايه داری و تزئين آنست -نيت

زيرا . بدان معطوف می دارند، هيچ يک نمی تواند حائز کوچک ترين اهميتی باشد

ت خصوصی مقدس است و هيچ کس را نمی توان از خريد و فروش و مبادله مالکي

 .سهام و گرو گذاشتن آن ها منع نمود

آگاد ذکر نموده می توان قضاوت کرد که . در اين باره از روی پيکره هائی که ی

. در بانک های بزرگ روس چه دامنه ای به خود گرفته است« سيستم اشتراک»

                                                 
 - („Die Bank“ 1914, 1,  L. Eschwege: „Tochtergesellschaften“,

P.545( )مترجم -«بانک»، «شرکت های دختر: »اشوه گه. ل) 
(Kurt Heinig: „Der Weg des Elektrotrusts“, „Neue Zeit“ 1912,  -

30 Jahrag, 2, P. 484( ).سال «زمان نو»، «راه تراست الکتريک: »کورت هاينيگ ،

 (مترجم -.، سی امين سال انتشار1912
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کتابی تحت  1914بانک روس و چين بود و در ماه مه سال سال کارمند  15نامبرده 

که چندان عنوان دقيقی نيست منتشر « بانک های بزرگ و بازار جهانی»عنوان 

:     نويسنده بانک های بزرگ روس را به دو گروه اساسی تقسيم می نمايد. نموده

، ولی «قلندمست»آن هائی که ( کار می کنند و ب« سيستم اشتراک»آن هائی که با ( آ

را به معنای استقالل در مقابل بانک های « استقالل»نويسنده پيش خود کلمه ی 

اشتراک ( 1: گروه فرعی تقسيم می کند 3می فهمد؛ نويسنده گروه اول را به  خارجی

و سيادت بزرگ ترين  بانک « اشتراک»فرانسه، و در اين جا ( 3انگليس و ( 2آلمان، 

نويسنده سرمايه های بانک ها را به . ه را در نظر داردهای خارجی مليت های نامبرد

به کار ( يعنی در بازرگانی و صنايع« )محصول آور»سرمايه هائی که در رشته های 

يعنی در معامالت « )اسپکوالسيون»می رود و به سرمايه هائی که در رشته ی 

بورژوائی و به کار می رود تقسيم می نمايد و از نقطه ی نظر خرده ( بورسی و مالی

رفرميستی خود که از خصوصيات اوست بر اين عقيده است که گويا با وجود   

سرمايه داری می توان سرمايه گذاری نوع اول را از نوع دوم جدا کرده و دومی را از 

 . بين برد

رجوع شود به صفحه ی : )پيکره هائی که نويسنده ذکر می کند بدين قرار است

 (.مترجم، 573

جدول ديده می شود که از مبلغ تقريباً چهار ميليارد روبل سرمايه ی  از روی اين

ميليارد روبل سهم  بانک  3يعنی بيش از  بيش از سه چهارمبانک های بزرگ « فعال»

بانک های خارجی و در « شرکت های دختر»هائی است که در ماهيت امر در حکم 

اد پاريس؛ بانک پاريس و اتح: يعنی سه بانک مشهور)نوبه ی اول بانک های پاريس 

                                                 
 - (ahd: „Grossbanken und Weltmarkt. Die wirtschaftliche E. Ag

und politische Bedeutung der Grossbanken im Weltmarkt unter 

Berücksichtigung ihres Einflusses auf Russlands Volkswirtschaft und die 

deutsch-russischen Beziehungen“, Berlin, 1914( )و  بانک های بزرگ: »آگاد. ی

اهميت اقتصادی و سياسی بانک های بزرگ در بازار جهانی و نفوذ آن ها در . بازار جهانی

 (مترجم. ، برلن«اقتصاد ملی روسيه و مناسبات آلمان و روسيه
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( به خصوص بانک آلمان و شرکت خريد بروات)و بانک های برلن ( هلند؛ شرکت کل

بانک « )»بانک روس»دو بانک از بزرگ ترين بانک های روس يعنی . هستند

بانک بازرگانی بين المللی سن « )»بانک بين المللی»و «( بازرگانی خارجی روس

 44از  1912تا  1906در فاصله ی بين سال های سرمايه های خود را «( پطربورگ

ميليون روبل  39ميليون به  15ميليون روبل و ذخيره ی خود را از  98ميليون به 

در حالی که سه ربع از سرمايه ای که در جريان بود سرمايه آلمانی »ترقی دادند 

ريد شرکت خ»در برلن و بانک دوم به « بانک آلمان« »کنسرن»؛ بانک اول به «بود

آگاد نيک فطرت، بسی برآشفته است از اين که بانک های . برلن تعلق دارد« بروات

. آلمان اکثريت سهام را قبضه کرده اند و بدين سبب سهام داران روس ناتوانند

مثالً : بديهيست کشور صادرکننده ی سرمايه، سر گل منافع را دست چين می کند

بانک بازرگانی سيبری در برلن اين سهام  در برلن پس از انتشار سهام« بانک آلمان»

يعنی تقريباً دو  100بابت  193را يک سال در کيف خود نگاه داشت و سپس به نرخ 

عايدش »ميليون روبل نفع  6برابر بهای اوليه به فروش رساند و بدين طريق قريب 

 .ناميده است« نفع حق التأسيس»اين نفع را هيلفردينک « شد

ميليون  8235بزرگ ترين بانک های پطربورگ را به مبلغ « قدرت»نويسنده تمام 

يا به عبارت « اشتراک»ميليارد برآورد می کند و ضمناً  25/8روبل يعنی تقريباً 

بانک های : صحيح تر سيادت بانک های خارجی را بدين طريق تقسيم می کند

از . صددر 35 -درصد؛ بانک های آلمان10 -درصد؛ بانک های انگلستان 55 -فرانسه

ميليون روبل سرمايه ی در جريان طبق حساب نويسنده  8235اين مبلغ يعنی از 

پروداوگل، : درصد به سنديکاهای زير می رسد 40ميليون يعنی متجاوز از  3687

بنابر اين آميختگی     . پرودآمت، سنديکاهای صنايع نفت و فلزسازی و سيمان

انحصارهای سرمايه داريست، در  سرمايه ی بانکی و صنعتی که نتيجه ی پيدايش

 .روسيه نيز گام های عظيمی به جلو برداشته است
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  ( ( 11991133نوامبر سال نوامبر سال   --از روی گزارش های اکتبراز روی گزارش های اکتبر))موجودی بانک ها موجودی بانک ها 

  برحسب ميليون روبلبرحسب ميليون روبل

 مبالغ سرمايه گذاری                        

 :گروه بانگ های روس
در رشته های 

 محصول آور

در رشته 

 ی احتکار
 جمعاً 

 (1الف 
بازرگانی سيبری؛ : بانک 4  

 8/1272 1/859 7/413 ...روس؛ بين المللی؛ خريد بروات

 (2الف 
بازرگانی و صنعتی؛ : بانک 2    

 4/408 1/169 3/239 ......................روس و انگليس

 

 (3الف 

روس و آسيا؛ خصوصی : بانک 5

دن؛  -سن پتربورگ؛ آزوف

روس و اونيون مسکو؛ بازرگانی 

 .................................فرانسه

 

 

 

8/711 

 

 

 

2/661 

 

 

 

0/1372 

 

 

 

 (ب

 2/3054 4/1689 8/1364 .....................جمع( بانک 11)

 -تجارت مسکو؛ ولگا: بانک 8

کاما؛ يونکر و شرکاء؛ بازرگانی 

سن پتربورگ، واولبرگ سابق؛ 

مسکو ريابوشينسکی سابق؛ 

سکو؛ بازرگانی خريد بروات م

مسکو و خصوصی 

 .....................مسکو

 

 

 

 

 

2/504 

 

 

 

 

 

1/391 

 

 

 

 

 

3/895 

 5/3949 5/2080 0/1869 .....................جمع( بانک 19)

 

سرمايه ی مالی که در دست های معدودی متمرکز شده و از انحصار واقعی 

بهادار و از محل وام های  برخوردار است از بابت حق التأسيس و انتشار اوراق

دولتی و غيره سودهای هنگفت و روزافزونی به چنگ می آورد و بدين طريق سيادت 

اليگارشی مالی را تحکيم می نمايد و تمام جامعه را خراج گذار صاحبان انحصارات 

تراست های آمريکائی « فرمان فرمائی»اينک يکی از نمونه های بی شمار . می کند

 15هاوه مه ير از طريق درهم آميختن  1887در سال : کر می کندکه هيلفردينگ ذ

هزار دالر بود  500ميليون و  6کمپانی کوچک که مجموع سرمايه ی آن ها بالغ بر 

با آب »تراست قند را تأسيس نمود، و اما سرمايه ی تراست بنا به اصطالح آمريکائی 

« سرمايه گذاری متورم»اين  .ميليون دالر تعيين شده بود 50و به مبلغ « مخلوط شده
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به حساب تحصيل سودهای انحصاری آينده انجام گرفته بود، همان گونه که تراست 

فوالد نيز در همان آمريکا به حساب تحصيل سودهای انحصاری آينده به طور 

در حقيقت هم تراست . روزافزونی زمين های دارای کان آهن را خريداری می نمايد

ی انحصاری چنان درآمدهای هنگفتی به دست آورد که با آن قند با تعيين قيمت ها

ده درصد بهره سهام « با آب مخلوط شده بود» هفت بارتوانست بابت سرمايه ای که 

درصد سرمايه ايست که هنگام تأسيس تراست واقعاً پرداخت  70که تقريباً بپردازد 

ی بيست و دو سال ط. ميليون دالر بود 90سرمايه ی تراست  1909در سال  !شده بود

 .سرمايه بيش از ده برابر شد

رجوع شود به کتاب مشهور ليزيس که چاپ « )اليگارشی مالی»در فرانسه سيادت 

بر ضد اليگارشی : »عنوان اين کتاب چنين است. منتشر شد 1908پنجم آن در سال 

چهار بانک از   . فقط اندکی شکل ديگری به خود گرفته است«( مالی در فرانسه

گ ترين بانک های آن جا در مورد انتشار اوراق بهادار از انحصاری برخوردارند بزر

تراست بانک های »در واقع اين خود، . است« انحصار مطلق»که نسبی نبوده بلکه 

اين انحصار، سودهای انحصاری حاصله از انتشار اوراق بهادار را . است« بزرگ

درصد بيشتر  90از کل مبلغ وام کشوری که وام می گيرد معموالً . تأمين می کند

سود   . عايدش نمی شود؛ ده درصد آن عايد بانک ها و ساير ميانجی ها می شود

درصد و از وام  8ميليون فرانک بود  400بانک ها از وام روس و چين که مبلغ آن 

که ( 1904)ميليون بود، ده درصد و از وام مراکش  800که مبلغ آن ( 1904)روس 

سرمايه داری که . درصد را تشکيل می داد 75/18ليون و نيم بود مي 62مبلغ آن 

تکامل خود را از سرمايه ی تنزيلی کوچک شروع می کند اين تکامل را با سرمايه ی 

فرانسوی ها تنزيل خواران اروپا : »ليزيس می گويد. تنزيلی عظيم به پايان می رساند

تغيير ماهيت سرمايه داری  تمام شرايط زندگی اقتصادی در نتيجه ی اين«. هستند

می تواند از طريق تنزيل سرمايه در شرايط « کشور. »دچار تغييرات عميقی می گردد

نفر با سرمايه  50. »رکود اهالی و صنايع و بازرگانی و حمل و نقل دريائی، غنی شود
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را در چهار بانک تحت  دو ميليارد فرانکميليون فرانک می توانند  8ای به مبلغ 

نيز که اکنون ديگر ما با آن آشنا هستيم همين « اشتراک»سيستم «. خود گيرنداختيار 

 Sociètè« )شرکت کل»يکی از بزرگ ترين بانک ها يعنی : عواقب را در برابر دارد

Gènèrale) 64000  کارخانه های »خود موسوم به« دختر -شرکت»برگ وام به نام

درصد است يعنی اين که  150نرخ هنگام انتشار . منتشر می سازد« قند در مصر

به طوری که معلوم شد بهره ی سهام اين . کپک سود می برد 50بانک از هر روبل 

ميليون فرانک متضرر شدند؛  100تا  90در حدود « مردم»شرکت، جعلی بود و 

شگفتی «. بود« کارخانه های قند»عضو هيئت مديره « شرکت کل»يکی از رؤسای »

جمهوری فرانسه يک : »ه است چنين استنتاج نمايد کهنيست که نويسنده مجبور شد

سيادت کامل اليگارشی مالی است؛ اين اليگارشی، هم بر »و « مونارشی مالی

 «.مطبوعات مسلط است و هم بر حکومت

بهره دهی سرشار نشر اوراق بهادار که يکی از معامالت عمده ی سرمايه ی    

. الی نقش بسيار مهمی ايفاء می نمايدمالی است، در تکامل و استحکام اليگارشی م

در درون کشور حتی يک معامله را نيز       : »می نويسد« بانک»مجله ی آلمانی 

نمی توان نام برد که ولو به طور تقريب متضمن آن سود کالنی باشد، که از     

 .«ميانجی گری در دادن وام به کشورهای خارجی حاصل می آيد

را نيز نمی توان نام برد که مانند نشر اوراق بهادار  حتی يک معامله ی بانکی»

اکونوميست »بنابر آماری که در مجله ی «. متضمن يک چنين سود هنگفتی باشد

مندرج است سود حاصله از نشر اوراق بهادار بنگاه های صنعتی به طور « آلمان

 :متوسط در سال از اين قرار است

 

                                                 
 - (Lysis. „Contre lòligarchie financière en France“, 5èd. P. 1908 

pp. 11; 12; 26; 39; 40; 48( ).چاپ پنجم، « رشی مالی در فرانسهبر ضد اليگا. »ليزيس

 (.مترجم -.48، 40، 39، 26، 12، 11 -، ص1908پاريس، سال 
 - „Die Bank“, 1913, No 7, P. 630 
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 درصد 6/38 1895

 درصد 1/36 1896

 درصد 7/66 1897

 درصد 7/67 1898

 درصد 9/66 1899

 درصد 2/55 1900

 

حاصله از انتشار اوراق بهادار « درآمد» 1900تا  1891در جريان ده سال، از »

 .بوده است بيش از يک ميلياردبنگاه های صنعتی آلمان 

اگر به هنگام اعتالی صنعتی سود سرمايه ی مالی بس هنگفت است، در عوض 

نحطاط، بنگاه های کوچک و نااستوار از بين می روند و آن گاه بانک های هنگام ا

اين    « شفای»بزرگ در خريد به بهای ارزان اين بنگاه ها يا در عمل پر منفعت 

بنگاه های « شفای»هنگام «. اشتراک می ورزند»آن ها « تجديد سازمان»بنگاه ها و 

عنی درآمد حاصله به نسبت  سرمايه ی سهامی تنزل داده می شود ي»زيان آور 

. سرمايه ی کمتری تقسيم می شود و در آينده از روی همين سرمايه حساب می شود

به عبارت ديگر هر گاه ميزان درآمد به صفر تنزل کند، آن گاه سرمايه ی جديدی به 

کار جلب می شود که پس از الحاق آن با سرمايه ی کم درآمدتر سابق، درآمد کافی 

ضمناً بايد گفت که تمام اين : »هيلفردينگ سپس چنين اضافه می کند .«خواهد داشت

اوالً : شفا دادن ها و تجديد سازمان ها برای بانک ها دارای دو جنبه ی دوگانه است

جنبه ی معامله ی سودمندی را دارد و ثانياً فرصت مناسبی است که با استفاده از آن 

 .«تبعيت خود در آوردمی توان اين گونه شرکت های نيازمند را به 

در دورتموند در سال « اونيون»شرکت سهامی صنايع معدنی : اينک يک مثال

ميليون مارک  40اين شرکت سرمايه ای سهامی به مبلغ تقريباً . تأسيس يافت 1872

                                                 
(Stillich -)و  143 -، اثر نامبرده، ص(W. Sombart: „Die deutsche 

Volkswirtschaft im 19 Jahrhundert“, 2 Aufe 1090, Anlage 8( )زومبارت، . و

 -. 8 ی ، ضميمه526 -، ص1909، چاپ دوم، سال «اقتصاد ملی آلمان، در قرن نوزدهم»

 (مترجم
 - «172 -، ص«سرمايه ی مالی. 
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نرخ سهام تا . درصد رسيد 12اعالم نمود و هنگامی که بهره سهام آن در سال اول به 

مايه ی مالی سر گل منافع را دست چين کرد و مبلغ ناچيزی سر. درصد ترقی کرد 170

در تأسيس اين شرکت نقش عمده را همانا بزرگ . ميليون عايدش شد 28در حدود 

ايفاء می کرد که سرمايه ی خود را « شرکت خريد بروات»ترين بانک آلمان يعنی 

به صفر « اونيون»سپس بهره سهام . ميليون مارک رساند 300تندرست و سالم به 

سرمايه رضايت می دهند يعنی راضی می « کسر»سهام داران ناچار به . تنزل می کند

باری در نتيجه ی . شوند قسمتی از سرمايه را از دست بدهند تا تمام آن از ميان نرود

ميليون مارک از دفاتر  73سال بيش از  30در جريان « شفا دادن ها»يک سلسله 

در حال حاضر سهام داران اوليه ی اين شرکت فقط . »محو می گردد« اونيون»شرکت 

، و اما بانک ها کماکان از «درصد ارزش معين شده سهام خود را در دست دارند 5

 «.عايداتی داشتند« »شفادادنی»هر 

احتکار قطعه زمين های واقع در اطراف شهرهای بزرگی که به سرعت در حال 

انحصار  . د سرمايه ی مالی استتوسعه هستند نيز يکی از معامالت بسيار پرسو

بانک ها اين جا با انحصار حق االرض و انحصار طرق مواصالتی توأم می گردد، زيرا 

ترقی بهای قطعات زمين و امکان فروش مقرون به صرفه ی آن ها به طور قطعه 

قطعه و غيره بيش از همه منوطست به خوبی آن طرق مواصالتی که به مرکز شهر 

حال آن که اين طرق در دست کمپانی های بزرگی است که به  منتهی می شود و 

وسيله ی سيستم اشتراک و نيز تقسيم مقامات مديريت باز هم به همان بانک ها 

اشوه گه نويسنده ی آلمانی، . نتيجه ی حاصله همان چيزی می شود که ل. مربوطند

و فروش  که به ويژه معامالت مربوط به خريد« بانک»يکی از کارکنان مجله ی 

: می نامد« گندکاری»قطعات زمين و برهن گذاردن آن ها را بررسی کرده است آن را 

احتکار افسارگسيخته ی زمين های اطراف شهر، ورشکستگی شرکت های ساختمانی 

معتبرترين و        »در برلن که با وساطت « بوس وائو و کنائوئر»نظير شرکت 

                                                 
 - (Stillich)و  138 -، اثر نامبرده، ص(Liefmann)51 -، ص. 
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صد ميليون مارک ( Deutsche Bank« )بانک آلمان»بانک ها يعنی « بزرگ ترين

يعنی مخفيانه و پشت پرده عمل « اشتراک»اين بانک طبعاً طبق سيستم . اخاذی کرد

ميليون مارک توانست خود را از معرکه نجات  12« فقط»می کرد و با از دست دادن 

سپس ورشکستگی کارفرمايان کوچک و نيز کارگران که چيزی از شرکت های  -دهد،

توخالی عايدشان نمی شود و باالخره بند و بست های شيادانه با پليس و  ساختمانی

برلن به منظور تسلط بر امور مربوط به ثبت اسناد زمين ها و « درستکار»ادارات 

 .تحصيل اجازه نامه ی شهرداری برای ساختمان و غيره و غيره

ديش با  که پرفسورهای اروپائی و بورژواهای خيران« آداب و رسوم آمريکائی»

در دوران سرمايه ی مالی به تمام معنی به آداب  -اين همه سالوسی آن را می ستايند

 .و رسوم کليه ی شهرهای بزرگ در کليه ی کشورها مبدل شده است

اشتراک »يعنی « تراست حمل و نقل»در برلن راجع به تشکيل  1914در آغاز سال 

راه آهن : بنگاه ها عبارت بودند از اين. سه بنگاه حمل و نقل برلن گفتگو بود« منافع

در اين باره   « بانک»مجله ی . برقی شهری، شرکت تراموای و شرکت اومنيبوس

از همان هنگامی که معلوم شد اکثريت سهام شرکت اومنيبوس به دست : »می نويسد

. ...  دو شرکت حمل و نقل ديگر افتاده است ما می دانستيم چنين قصدی وجود دارد

به گفته ی اشخاصی که اين هدف را تعقيب می کنند کامالً باور داشت؛ آن ها می توان 

می گويند از طريق تنظيم متحدالشکل امور حمل و نقل اميدوارند آن چنان اندوخته ای 

ولی آن چه موجب بغرنج . به دست آورند که قسمتی از آن سرانجام عايد مردم گردد

ر اين تراست حمل و نقل که در شرف شدن مسأله می گردد اين است که در عقب س

تشکيل است بانک هائی ايستاده اند که اگر اراده کنند می توانند طرق مواصالتی را که 

برای . در انحصار آن هاست تابع منافع خريد و فروش قطعه ی زمين های خود نمايند

يم که ايقان به اين موضوع که تا چه اندازه اين فرضيه طبيعی است کافيست يادآور شو

در تأسيس شرکت راه آهن برقی شهری نيز منافع همان بانک بزرگی مستتر بود که 

                                                 
 - „(Die Bank“, 1913, 952, L. Eschwege: „Der Sumpf( )“ يعنی

 . و صفحات بعدی 223 -، ص1، شماره 1912همان جا، سال «( گندکاری»
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منافع اين بنگاه حمل و نقل با : يعنی اين که. تأسيس اين شرکت را ترغيب می کرد

مطلب بر سر اين بود که قسمت شرقی . منافع خريد و فروش قطعات زمين توأم بود

ی را در بر گيرد که اين بانک بعدها يعنی اين راه می بايستی آن قطعه زمين هائ

هنگامی که ديگر موجبات ساختمان اين راه فراهم شده بود، آن ها را با قيمتی فروخت 

 ...«که برای او و چند نفر از شرکت کنندگان سود هنگفتی به بار آورد

ه انحصار پس از آن که به وجود آمد و با ميلياردها سر و کار پيدا کرد بدون توجه ب

ديگر با ناگزيری مطلقی در « خصوصيات»نظام سياسی و بدون توجه به هيچ گونه 

در مطبوعات اقتصادی آلمان مدح و ستايش برده . جوانب زندگی نفوذ می کند تمام

يا به  9وار شرافت و درستکاری کارمندان دولتی پروس و اشاره به پانامای فرانسه

 حتیولی واقعيت اين است که . عاديستمزدور صفتی سياسی آمريکائی ها، از امور 

آن مطبوعات بورژوازی هم که به امور بانکی آلمان اختصاص دارند دائماً مجبورند 

کشش به سوی »از حدود معامالت صرفاً بانکی پا را بسی فراتر گذارند و مثآلً از 

يعنی از موارد روزافزون انتقال کارمندان دولت به خدمت در بانک ها صحبت « بانک

پس تطميع نشدنی بودن کارمندان دولتی که تمايل باطنی آن ها متوجه کرسی : »کنند

برنشتراسه نام خيابانی است در برلن  «های گرم و نرم برنشتراسه است کجا رفت؟

آلفرد النسبورگ ناشر مجله ی بانک در سال . در آن واقع است« بانک آلمان»که 

نوشت و در آن مسافرت « ی بيزانتينيزماهميت اقتصاد»مقاله ای تحت عنوان  1909

نتيجه ی بالواسطه اين مسافرت يعنی ساختمان راه آهن »ويلهلم دوم به فلسطين و 

و « نتيجه ی عظيم»نامبرده ساختمان اين راه آهن را . بغداد را مورد بحث قرار داد

                                                 
 - „(Verkehrstrust“, „Die Bank“ 1914, P. 89«( )تراست حمل و نقل» ،

 (مترجم -«.بانک»
به مناسبت ا          1893-1892اين اصطالح در فرانسه در سال های  -پانامای فرانسه - 9

کارمندان دولت و  فشاء سوءاستفاده های فراوان و رشوه خواری رجال سياسی دولتی و 

رواج  -روزنامه هائی که از طرف کمپانی فرانسوی مأمور حفر کانال پاناما خريده شده بودند

 .يافت
(„Der Zug zur Bank“. „Die Bank“ 1909 P. 79 -«( ) کشش به سوی

 (مترجم -«.بانک»، «بانک
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در  شمرده و آن را بيش از تمام خطاهای سياسی آلمان ها« کاريابی آلمانی»شومی از 

منظور از محاصره، سياست ادوارد هفتم است ) -«مقصر می داند« محاصره»امر 

که  می کوشيد آلمان را مجزا و منفرد ساخته و آن را با حلقه ای از اتحاد امپرياليستی 

اشوه گه کارمند همان مجله که ذکر آن گذشت در سال (. ضد آلمانی محاصره نمايد

نوشت و در آن منجمله « کراسی و کارمندان دولتپلوتو»مقاله ای تحت عنوان  1911

فلکر نامبرده عضو . واقعه مربوط به فلکر يکی از کارمندان دولتی آلمان را افشا نمود

کميسيون کارتل ها و از لحاظ جديت و انرژی ممتاز بود، پس از مدتی معلوم شد وی 

به دست آورده  در يکی از بزرگ ترين کارتل ها يعنی سنديکای فوالد شغل پرمداخلی

همان نويسنده ی . نظير اين وقايع که به هيچ وجه جنبه ی تصادفی ندارد. است

آزادی اقتصادی که قانون »بورژوا را وادار نمود به اين موضوع معترف شود که 

اساسی آلمان آن را تضمين نموده است در رشته های مختلفی از زندگی اقتصادی به 

حتی »و باوجود سيادت پلوتوکراسی « ه استعبارتی عاری از مضمون مبدل شد

وسيع ترين آزادی سياسی نيز نمی تواند مانع آن گردد که ما به ملتی مرکب از افراد 

 .«غيرآزاد تبديل شويم

چند سال قبل در همه ی : و اما در مورد روسيه ما تنها به يک مثال اکتفا می کنيم

يداف مدير دفتر اعتبارات، خدمت روزنامه ها خبری منتشر شد حاکی از اين که داو

دولتی را ترک گفته و در يکی از بانک های بزرگ با حقوقی که به موجب قرارداد  

می بايست در عرض چند سال مبلغی بيش از يک ميليون روبل را تشکيل دهد به کار 

متحد نمودن فعاليت »دفتر اعتبارات مؤسسه ايست که وظيفه اش . مشغول می شود

 100تا  800است و به بانک های پايتخت مبلغی از « اعتبارات کشور تمام مؤسسات

 ...ميليون روبل مساعده ی مالی می پردازد

                                                 
 -  301همان جا ص. 
-  962 -، ص2ماره ،ش1913؛ 825 -، ص2،شماره 1911همان جا، سال. 
 - (E. Agahd )202 -ص 
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خصوصيت سرمايه داری به طور کلی عبارت است از جدائی مالکيت بر سرمايه از 

سرمايه گذاری در توليد، جدائی سرمايه ی پولی از سرمايه ی صنعتی يا توليدی، 

ير که فقط از محل درآمد سرمايه ی پولی زندگی می کند از کارفرما و جدائی تنزيل بگ

امپرياليزم يا سيادت . کليه ی کسانی که مستقيماً در اداره ی سرمايه شرکت دارند

سرمايه ی مالی عبارت است از آن مرحله ی عالی سرمايه داری که در آن اين جدائی 

مالی بر کليه ی اشکال ديگر تفوق سرمايه ی . دامنه ی عظيمی به خود می گيرد

سرمايه معنايش موقعيت تسلط آميز تنزيل بگيران و اليگارشی مالی و نيز به معنای 

مالی از ساير کشورها متمايز « قدرت»آن است که عده ی قليلی از کشورهای دارای 

در اين باره که اين پروسه در چه مقياسی انجام می گيرد، می توان از روی . می شوند

های مندرجه در آمار مربوط به اميسيون يعنی آمار انتشار انواع اوراق بهادار  پيکره

 .قضاوت نمود

درباره ی انتشار اوراق بهادار  «بولتن پژوهشگاه بين المللی آمار»نيمارک در . آ

اين . در سراسر جهان، مشروح ترين و کامل ترين آمار قياسی را منتشر ساخته است

اينک نتايجی که . جزء در مطبوعات اقتصادی نقل شده است آمار بعدها به کرات جزء

 :  در ظرف چهل سال به دست آمده است

 

  مجموع انتشار اوراق بهادارمجموع انتشار اوراق بهادار

  برحسب ميليارد فرانک طی هر دوره ی ده سالهبرحسب ميليارد فرانک طی هر دوره ی ده ساله  

1871-1880 1/76 

1881-1890 5/64 

1891-1900 4/100 

1901-1910 8/197 

 

                                                 
 - (Bulletin l,Institut International de statistique. T. XIX, livr.I I. 

La Haye 1912( )پيکره  -(مترجم. الهه. 2، جزوه 19جلد . بولتن پژوهشگاه بين المللی آمار

قتباس گرديده و ا 1902های مربوط به کشورهای کوچک به طور تقريب از شماره های سال 

 . درصد بزرگ شده و در ستون دوم مندرج است 20
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اوراق بهادار در سراسر جهان افزوده شد بر مبلغ کل  1880-1870طی ده ساله ی 

و اين به خصوص نتيجه ی وام های مربوط به جنگ فرانسه و پروس و دوران ما بعد 

و اما سرعت اين افزايش در جريان سه . آن يعنی دوران گروندريزم در آلمان بود

دوره ی ده ساله ی آخر قرن نوزدهم از لحاظ نسبی چندان زياد نيست و فقط در 

ن ده سال قرن بيستم افزايش عظيمی حاصل می شود که تقريباً دو بار زيادتر از نخستي

کارتل ها، )بنابر اين آغاز قرن بيستم نه تنها از لحاظ رشد انحصارها . سابق است

ًً درباره ی آن صحبت کرديم، بلکه از لحاظ رشد ( سنديکاها، تراست ها ً که فوقا

 .سرمايه ی مالی نيز دوران تحول است

ميليارد  815تقريباً  1910رک مبلغ کل اوراق بهادار را در جهان در سال نيما

فرانک برآورد می نمايد و پس از کسر تقريبی مبالغی که تکرار شده است اين مبلغ را 

به )اينک تقسيم آن بين کشورهای مختلف . ميليارد کاهش می دهد 600-575تا 

 (:ميليارد 600حساب 

 

 

 

 

  ((به ميليارد فرانکبه ميليارد فرانک))  11991100ال ال جمع اوراق بهادار در سجمع اوراق بهادار در س

  142 انگلستان

479 

 

 132 اياالت متحده

 110 فرانسه

 95 آلمان

  31 روسيه

 24 هنگری -اتريش

 14 ايتاليا

 12 ژاپن

 5/12 هلند

 5/7 بلژيک

 5/7 اسپانيا

 25/6 سوئيس
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 75/3 دانمارک

 5/2 سوئد، نروژ، رومانی و غيره

  600 جمع
 

ی اين پيکره ها فوراً ديده می شود چگونه چهار کشور از ثروتمندترين از رو

ميليارد فرانک اوراق  150تا  100کشورهای سرمايه داری که تقريباً هر يک از 

از اين چهار کشور دو کشور از         . بهادار در اختيار دارند از ديگران متمايزند

که خواهيم ديد از لحاظ  کهن سال ترين کشورهای سرمايه داری و به طوری

اين دو کشور عبارتند از انگلستان و فرانسه؛ دو : مستعمرات غنی ترين آن ها هستند

کشور ديگر از لحاظ سرعت تکامل و ميزان بسط و توسعه انحصارهای سرمايه داری 

اين دو عبارتند از اياالت متحده . در توليد، از کشورهای سرمايه داری پيشرو هستند

درصد سرمايه  80ميليارد فرانک يعنی تقريباً  479اين چهار کشور مجموعاً . و آلمان

بقيه ی جهان تقريباً تماماً به نحوی از انحاء نسبت . ی مالی جهانی را در اختيار دارند

سرمايه ی مالی جهانی « ستون»به اين کشورها يعنی بانک دارهای جهانی و چهار 

 .ندنقش بدهکار و خراجگذار را بازی می کن

روی نقشی که صدور سرمايه در ايجاد شبکه ی بين المللی وابستگی و ارتباط های 

 .سرمايه ی مالی بازی می کند به ويژه بايد مکث نمود
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  صدور سرمايهصدور سرمايه--۴۴

  

صفت مشخصه ی سرمايه داری سابق بود که در آن رقابت آزاد تسلط کاال صدور 

نوين که در آن سيادت با انحصارهاست صفت مشخصه ی سرمايه داری . کامل داشت

 .  است سرمايهصدور 

سرمايه داری عبارتست از توليد کاالئی در عالی ترين مرحله ی تکامل آن، يعنی 

توسعه ی مبادله در داخل . هنگامی که نيروی کارگری نيز به کاال تبديل می شود

ه کشور و به خصوص در عرصه ی بين المللی از خصوصيات مميزه و مشخص

ناموزونی و سير جهشی تکامل بنگاه های جداگانه و رشته های . سرمايه داريست

. جداگانه ی صنعت و کشورهای جداگانه در شرايط سرمايه داری امريست ناگزير

انگلستان ابتدا و مقدم بر ديگران به کشور سرمايه داری مبدل شد و مقارن نيمه ی 

« کارگاه تمام جهان»مدعی ايفای نقش قرن نوزدهم با معمول داشتن بازرگانی آزاد 

يعنی تحويل دهنده ی مصنوعات به همه ی کشورهائی گرديد که می بايست در 

ولی اين موقعيت انحصاری انگلستان . عوض، وی را از لحاظ مواد خام تأمين نمايند

در ربع آخر قرن نوزدهم هم ديگر دچار تزلزل گرديد، زيرا عده ای از کشورهای ديگر 

گمرکی از خود دفاع می کردند تکامل يافته و به « حمايت»وسيله ی مقررات که به 

در آستان قرن بيستم ما به شکل ديگری . کشورهای مستقل سرمايه داری مبدل شدند

اوالً اتحاديه های انحصاری سرمايه داران در تمام . از انحصارها برخورد می نمائيم

افته است؛ ثانياً موقعيت انحصاری کشورهائی که سرمايه داری در آن ها تکامل ي
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معدودی از غنی ترين کشورها که تجمع سرمايه در آن ها به ميزان عظيمی رسيده 

 .عظيمی به وجود آمد« سرمايه ی اضافی»در کشورهای پيشرو . بود

بديهيست اگر سرمايه داری می توانست کشاورزی را که در اين موقع در همه جا 

مانده بود بسط دهد و اگر می توانست سطح زندگی به طور فاحشی از صنعت عقب 

توده های اهالی را که در همه جا با وجود ترقيات سرگيجه آور تکنيک در حال     

نيمه ی گرسنگی و فقر به سر می برند ارتقاء دهد، آن گاه از سرمايه ی اضافی 

 را منقدين خرده بورژوای« برهان»اين . سخنی هم نمی توانست در ميان باشد

ولی در چنين صورتی         . سرمايه داری نيز چپ و راست به ميان می کشند

سرمايه داری ديگر سرمايه داری نبود، زيرا هم ناموزونی تکامل و هم زندگی نيمه 

. گرسنه ی توده ها از شرايط اساسی و ناگزير و از موجبات اين طرز توليد است

باقيست سرمايه ی اضافی به مصرف  مادامی که سرمايه داری به حالت سرمايه داری

زيرا اين امر موجب تنزل سود )ارتقاء سطح زندگی توده های کشور معين نرسيده 

بلکه به مصرف ترقی سود از طريق صدور سرمايه به خارجه ( سرمايه داران می شد

در اين کشورهای عقب مانده سطح سود . يعنی به کشورهای عقب مانده خواهد رسيد

ست زيرا سرمايه ها اندک است، بهای زمين نسبتاً نازل است و سطح معموالً باال

آن چه امکان صدور سرمايه را فراهم  . دستمزد پائين است و مواد خام ارزان است

می سازد اين است که يک سلسله از کشورهای عقب مانده اکنون ديگر به دايره ی 

در آن ها احداث گرديده سرمايه داری جهانی داخل شده اند، خطوط عمده ی راه آهن 

و يا شروع به احداث شده و موجبات اوليه برای تکامل صنعت فراهم گرديده است و 

آن چه ضرورت صدور سرمايه را به وجود می آورد اين است که . غيره و غيره

و عرصه به کار « بيش از حد نضج يافته»سرمايه داری در معدودی از کشورها 

( در شرايط عقب ماندگی کشاورزی و فقر توده ها)« سودآور»انداختن سرمايه ی 

 .تنگ شده است
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اينک آمار تقريبی درباره ی ميزان سرمايه ای که سه کشور عمده در خارجه به 

 :کار انداخته اند

  سرمايه ای که در خارجه به کار انداخته شدهسرمايه ای که در خارجه به کار انداخته شده

  ((به ميليارد فرانکبه ميليارد فرانک))

 آلمان فرانسه انگليس سال

1862 6/3 - - 

1872 15 (1869 )10 - 

 ؟ 15( 1880) 22 1882

 ؟ 20( 1890) 42 1893

1902 62 37 – 27 5/12 

1914 100 - 75 60 44 
 

از روی اين جدول مشاهده می کنيم صدور سرمايه فقط در آغاز قرن بيستم    

پيش از جنگ سرمايه ای که سه کشور عمده در خارجه . توسعه ی عظيمی يافته است

سود حاصل از اين مبلغ . ميليارد فرانگ می رسيد 200-175ه به کار انداخته بودند ب

                                                 
 - (Hobson: „Imperialism“ L. 1902, p.58( )امپرياليزم: »هوبسن»،.-

در ( P.Arndt)؛ 404و  395-، اثر نامبرده، ص( Riesser)؛(مترجم

„(Weltwirtschaftliches Archiv“ Bd. 7. 1916 S. 35( )ارندت در . نگارش پ

در  (Bulletin)؛(مترجم–. 35-، ص1916، سال 7، جلد «اقتصاد جهانی آرشيو»

(Neymarck) (مترجم-.نگارش نيمارک در بولتن)؛ 492 -سرمايه مالی، ص: ؛ هيلفردينگ

(George-Lloyd()مترجم-للويد جرج) 1915ماه مه سال  4، نطق در مجلس عوام در تاريح ،

„(Dily Telegraph)“ ؛1915مه سال  5، به تاريخ(B. Harms: „Probleme der 

Weltwirtschaft“. Jena 1912. S.235 ). مسائل اقتصاد : »هارمس. ب)و صفحه ی ديگر

 Dr. Siegmund)؛ (مترجم–. و صفحه ی ديگر 2350-، ص1912سال ، ينا، «جهانی

Schilder: „Entwicklungstendenzen der Weitwirtschaft“ Berlin 1912. Band 

I, S.150( ) ؛ (مترجم–. ، برلن«تمايالت تکامل اقتصاد جهانی: »زيگموند شيلدردکتر

(George Paish: Great Britain’s Capital Investments ect. „Journal of the 

Royal Statistical Society“,vol. LXXIV( ).سرمايه گذاری بريتانيای کبير : »جرج پيش

و  167-، ص1911-1910، 74، جلد «اانجمن پادشاهی آمار بريتاني ی مجله»در « و غيره

 Georges Diouritch: „L’Expansion des banques)، (مترجم–. صفحات بعدی

allemandes l’ètranger, ses rapports avec le dèveloppement èconomique de 

l’Allemagne P. 1909, p.84( )توسعه طلبی بانک های آلمان در خارجه : »جرج ديوريچ

 (.مترجم–. پاريس« کامل اقتصادی آلمانبه مناسبت ت
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ميليارد فرانک در سال بالغ   گردد  10-8درصد، ساليانه می بايستی به  5با نرخ نازل 

و اين خود اساس محکمی است برای ستم گری امپرياليستی و استثمار اکثريت ملل و 

 !رين دولت هاکشورهای جهان و طفيلی گری سرمايه داری مشتی از غنی ت

و اما اين که سرمايه که در خارجه به کار انداخته شده چگونه بين کشورهای 

به کار انداخته شده پرسشی است که فقط به طور  در کجامختلف تقسيم می شود و 

تقريب می توان به آن پاسخ داد ولی اين پاسخ به هر حال می تواند برخی از مناسبات 

 :اليزم کنونی را روشن سازدمتقابل و روابط عمومی امپري

 

  قاره های جهان که سرمايه های خارجی ميان آن ها قاره های جهان که سرمايه های خارجی ميان آن ها 

  تقسيم شده استتقسيم شده است( ( به طور تقريببه طور تقريب))

 (1910در حدود سال )

 (به ميليارد مارک)

 جمعاً  آلمان فرانسه انگلستان 

 45 18 23 4 ...........اروپا

 51 10 4 37 .........آمريکا

آسيا، آفريقا و 

 ........استراليا

 

29 

 

8 

 

7 

 

44 

 140 35 35 70 ........جمع کل
 

اين . در سرمايه گذاری خارجی انگلستان، مستعمرات آن مقام اول را احراز می کند

و البته در آسيا و غيره ( مثالً کانادا)مستعمرات حتی در آمريکا نيز بسيار عظيم است 

ر با مستعمرات ميزان عظيم صدور سرمايه در اين کشو. که ديگر جای خود دارد

عظيمی که درباره ی اهميت آن برای امپرياليزم بعداً هم صحبت خواهيم کرد، ارتباط 

اين جا سرمايه ی خارجی به . در فرانسه وضع بر منوال ديگريست. محکم تری دارد

به کار ( دست کم ده ميليارد فرانک)طور عمده در اروپا و مقدم بر همه در روسيه 

، و استقراضیين سرمايه به طور عمده عبارتست از سرمايه ی انداخته شده، ضمناً ا

امپرياليزم . وام های دولتی، نه سرمايه ای که در بنگاه های صنعتی به کار رفته باشد
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فرانسه را برخالف امپرياليزم مستعمراتی انگلستان می توان امپرياليزم تنزيل بگير 

ات آن وسيع نيست و      مستعمر: در آلمان نوع سومی مشاهده می شود. ناميد

سرمايه ای را که در خارجه به کار انداخته بين اروپا و آمريکا به طور کامالً موزونی 

 . تقسيم شده است

صدور سرمايه به کشورهای ديگر در تکامل سرمايه داری آن ها تأثير بخشيده و 

ا  بدين جهت اگر اين عمل صدور سرمايه ت. بسی بر سرعت اين تکامل می افزايد

اندازه ای در کشورهای صادرکننده مختصر وقفه ای ايجاد می کند، در عوض موجبات 

بسط دامنه ی تکامل روزافزون سرمايه داری را در تمام جهان فراهم ساخته و بر 

 .عمق اين تکامل می افزايد

معينی که چگونگی « منافع»برای کشورهای صادرکننده ی سرمايه امکان تحصيل 

 -دوران سرمايه ی مالی و انحصارها را مشخص می سازد آن، خصوصيت ويژه

 1913چاپ برلن در اکتبر سال « بانک»مثالً ببينيد مجله ی . تقريباً هميشه وجود دارد

 :در اين باره چه می نويسد

از چندی پيش در بازار بين المللی سرمايه ها کمدی مخصوصی بازی می شود که »

يک سلسله از کشورهای بيگانه از . است وصف آن برازنده ی خامه ی آريستوفان

اسپانيا گرفته تا بالکان، از روسيه گرفته تا آرژانتين و برزيل و چين آشکارا يا پنهانی 

از بازارهای بزرگ پول، مطالبه وام می نمايند و گاهی در اين موضوع بی اندازه 

رند و بازارهای پول اکنون وضع چندان درخشانی ندا. اصرار و ابرام می ورزند

دورنمای سياسی هم نشاط آور نيست ولی هيچ يک از بازارهای پولی جرئت نمی کند 

زيرا می ترسد همسايه بر او سبقت جويد و با دادن وام . از دادن وام امتناع ورزد

موافقت نمايد و بدين طريق خدمت معينی را در ازاء خدمت انجام شده برای خود 

ن المللی تقريباً هميشه چيزی نصيب وام دهنده  در يک چنين معامالت بي. تأمين کند

از قبيل دريافت گذشت در قرارداد بازرگانی، تحصيل اجازه برای احداث : می شود
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پايگاه های زغال، ساختمان بندر، دريافت امتيازات پر مداخل و سفارشات تهيه 

 .«توپ

ر همه جا و انحصارها د. سرمايه مالی دوران انحصارها را به وجود آورده است 

برای انجام يک « ارتباط ها»استفاده از : اصول انحصاری را با خود همراه دارند

متداول تر از همه اين است . معامله ی سودمند جايگزين رقابت در بازار آزاد می شود

که هنگام دادن وام شرط می کنند قسمت معينی از آن به مصرف خريد محصوالتی 

وليد می شود، به ويژه خريد تسليحات و کشتی و برسد که در کشوراعتباردهنده ت

به کرات به اين وسيله دست زده ( 1910-1890)فرانسه طی بيست سال اخير . غيره

. صدور سرمايه به خارجه وسيله ی تشويق صدور کاال به خارجه می گردد. است

معامالت بين بنگاه های بسيار بزرگ در اين مورد طوری است که همان طور که 

کروپ در آلمان، «. ارتشاء هم مرز است»بيان نموده با « ماليمی»به طور  شيلدر

نمونه هائی از اين بنگاه ها هستند که  -شنيدر در فرانسه، آرمسترونگ در انگلستان

ناديده »با بانک های عظيم و دولت ارتباط محکمی دارند و هنگام عقد قرارداد وام 

 . آن ها آسان نيست« گرفتن

سپتامبر  16دادن وام به روسيه، ضمن قرارداد بازرگانی مورخه ی  فرانسه هنگام

گذشت های معينی  1917و تا سال « تحت فشار قرار داد»اين کشور را  1905سال 

با ژاپن  1911اوت سال  19برای خود تحصيل نمود؛ در قرارداد بازرگانی مورخه ی 

ماهه  7با يک فاصله  جنگ گمرکی اتريش با صربستان که. نيز همين معامله را کرد

ادامه داشت تا اندازه ای نتيجه ی رقابت اتريش و فرانسه در مورد  1911تا  1906از 

در  1912پل دشانل در ژانويه سال . فروش ساز و برگ جنگی به صربستان بود

به  1911 -1908مجلس نمايندگان اظهار داشت که بنگاه های فرانسه طی سال های 

 .مهمات جنگی به صربستان تحويل دادندميليون فرانک  45مبلغ 

                                                 
 -  ,1913  ,2 ,P. 1024.«Die Bank» 
 - Schilder371، 350، 346 -، اثر نام برده، ص. 
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: ذکر شده است( برزيل)هنگری در سائو پائولو  -در گزارش کنسول اتريش

قسمت اعظم ساختمان راه آهن های برزيل با سرمايه های فرانسوی، بلژيکی و »

بريتانيائی و آلمانی انجام می گيرد؛ اين کشورها در معامالت مالی مربوط به ساختمان 

 «.ط می کنند مصالح ساختمانی راه آهن از آن ها خريداری شودراه ها شر

بدين طريق می توان گفت سرمايه ی مالی دام خود را به تمام معنی کلمه در سراسر 

در اين مورد بانک هائی که در مستعمرات تأسيس     . کشورهای جهان می گستراند

رياليست های آلمان به امپ. می شوند و شعب آن ها، نقش بزرگی را ايفاء می نمايند

احراز »که خود را به ويژه از اين لحاظ با « کهنسالی»کشورهای مستعمراتی 

دارای  1904خاصی تأمين کرده اند با غبطه می نگرند؛ انگلستان در سال « موفقيت

؛ (شعبه 5449با  72: 1910در سال )شعبه بود  2279بانک مستعمراتی با  50

 70با  13« فقط و فقط»شعبه ولی آلمان  68با  16-دشعبه؛ هلن 136با  20-فرانسه 

سرمايه داران آمريکائی نيز به نوبه ی خود به سرمايه داران انگليسی و  .شعبه

در آمريکای : »آن ها شکايت می کردند 1915در سال . آمريکائی رشک می برند

... تشعبه اس 70بانک انگليسی دارای  5شعبه و  40بانک آلمانی دارای  5جنوبی 

بيليون  4سال اخير در آرژانتين و برزيل و اوروگوئه تقريباً  25انگلستان و آلمان در 

درصد تمام بازرگانی اين  46دالر سرمايه به کار انداخته اند و در نتيجه از ( ميليارد)

 .«سه کشور استفاده می کنند

ود تقسيم کشورهای صادرکننده ی سرمايه، جهان را، به معنای مجازی کلمه، بين خ

 .کلمه، جهان را تقسيم نموده است حقيقیولی سرمايه ی مالی به معنای . کردند

                                                 
Riesser -چاپ چهارم و 375 -، کتاب نام برده، ص ،Diouritch283-، ص. 
 - (The Annals of the American Academy of Political and Social 

science vol. LIX, May 1915,p.301.«( ) سالنامه های فرهنگستان علوم سياسی و

همين جلد ما می  331در صفحه ی ( مترجم-.1915، ماه مه سال 59، جلد «اجتماعی آمريکا

مبلغ سرمايه  Statistمجله مالی  ی آماردان مشهور در آخرين شماره( پيش) Paishخواهيم که 

ميليارد دالر،  40فرانسه، بلژيک و هلند صادر شده است به ای را که توسط انگلستان، آلمان، 

 .ميليارد فرانک، تخمين زده است 200يعنی 
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  دارانداران  های سرمايههای سرمايه  تقسيم جهان بين اتحاديهتقسيم جهان بين اتحاديه--۵۵
  

اتحاديه های انحصاری سرمايه دارن، کارتل ها، سنديکاها و تراست ها قبل از هر 

عين را به طور کم يا بيش چيز بازار داخلی را بين خود تقسيم می کنند و توليد کشور م

ولی در دوران سرمايه داری بازار داخلی ناگزير . کامل به تصاحب خود در می آورند

سرمايه داری مدت هاست که بازاری در مقياس جهانی . با بازار خارجی مربوط است

و به ميزانی که صدور سرمايه افزايش می يافت و روابط . به وجود آورده است

بزرگ ترين اتحاديه های انحصار به انواع « منطقه ی نفوذ»ی و خارجی و مستعمرات

ً »اقسام توسعه می پذيرفت به همان نسبت هم  کار به سازش جهانی بين آن ها « طبيعتا

 .و تشکيل کارتل های جهانی کشيده می شد

اين مرحله ی نوينی از تمرکز جهانی سرمايه و توليد است که به طور غيرقابل 

حال ببينيم اين مافوق انحصار چگونه به . له ی پيشين باالتر استمقايسه ای از مرح

 . وجود می آيد

قرن  پايانبرای کاميابی های نوين تکنيک و برای سرمايه داری  -صنعت الکتريک

اين صنعت در دو . نوزدهم و آغاز قرن بيستم از همه بيشتر جنبه ی مشخصه دارد

ين يعنی اياالت متحده و آلمان از کشور از پيشروترين کشورهای سرمايه داری نو

به ويژه در رشد تمرکز  1900در آلمان بحران سال . همه جا بيشتر ترقی کرده است

بانک ها که تا اين موقع ديگر به حد کافی با صنايع . در اين رشته تأثير شديد داشت

جوش خورده بودند در دوران اين بحران به منتهی درجه موجب تسريع نابودی   
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های نسبتاً کوچک و بلع آن ها به توسط بنگاه های بزرگ گرديده و آن را   بنگاه

بانک ها دست کمک خود را درست از سر آن : »ايدلس می نويسد. تشديد نمودند

بنگاه هائی برمی داشتند که بيش از همه به اين کمک نيازمند بودند و بدين طريق 

ی آن شرکت هائی گرديدند ابتدا موجب اعتالی سرسام آور و سپس ورشکستگی قطع

 .«که به حد کافی با بانک ها ارتباط محکم نداشتند

تا   سال . عمل تمرکز گام های عظيمی به پيش برداشت 1900در نتيجه پس از سال 

وجود داشت، ضمناً هر يک از اين « گروه»در صنعت الکتريک هشت يا هفت  1900

و در پشت هر يک ( بود 28ها مجموع آن )گروه ها از چندين شرکت تشکيل می شد 

تمام اين گروه ها  1912-1908مقارن سال های . بانک ايستاده بود 11تا  2از آن ها 

 : اينک چگونگی اين جريان. در دو يا يک گروه متحد شدند

 

  گروه های موجود در صنعت الکتريکگروه های موجود در صنعت الکتريک

قبل از سال 

1900....... 

فلتن و 

هيليوم 

 الماير

 اونيون

A.E.G 

زيمنس و 

ه هالسک

شوکرت و 

 شرکاء

 کومر برگمان

فلتن و 

 الماير

A.E.G. 

شرکت )

ژنرال 

 الکتريک

زيمنس 

 -وهالسکه

 شوکرت

در سال  برگمان

1900 

ورشکست 

 شد

مقارن سال 

1912....... 

A.E.G. 

 (شرکت ژنرال الکتريک)

 شوکرت -زيمنس وهالسکه

 1908به هم پيوسته از سال « کئوپراسيون»

 

که بدين طريق به وجود آمده ( شرکت ژنرال الکتريک) .A. E. Gشرکت مشهور 

سيادت دارد و مبلغ کل سرمايه ی «( اشتراک»مطابق سيستم )شرکت  200-175بر 

تنها تعداد نمايندگی های مستقيم . می رسد ميليارد و نيم تحت اختيار وی تقريباً به يک

                                                 
 - 232 -ايدلس، کتاب نام برده، ص. 
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تای از آن ها  12می رسد که در بيش از ده کشور دائرند و  34آن در خارجه به 

سرمايه هائی که در آن  1904حتی مطابق حساب سال . شرکت های سهامی هستند

ميليون  233موقع به توسط صنعت الکتريک آلمان در خارجه به کار انداخته شده بود 

حاجتی . ميليون آن در روسيه به کار انداخته شده بود 62مارک را تشکيل می داد که 

عظيمی است که « مرکب»بنگاه « ال الکتريکشرکت ژنر»به تذکر نيست که 

محصوالت کامالً گوناگونی را از سيم و عايق گرفته تا اتومبيل و هواپيما توليد        

 .می رسد 16تنها تعداد شرکت های توليد مصنوعات آن به  -می کند

ولی تمرکز در اروپا در عين حال يکی از اجزاء متشکله ی پروسه تمرکز در 

عجيب و »رجوع شود به مقاله : )اين جريان بدين طريق انجام گرفت .آمريکا بود

 (.مترجم-589در منتخب آثار تک جلدی لنين صفحه « مدهش

هاينينگ در مقاله ی خود تحت : الکتريک به وجود آمد« دولت» دوبدين طريق 

 به کلیشرکت های الکتريک ديگری که : »می نويسد« راه تراست الکتريک»عنوان 

پيکره های زيرين می تواند «. اين دو باشند در روی زمين يافت نمی شوند مستقل از

را تا اندازه ای که البته به « تراست»ميزان گردش کاال و عظمت بنگاه های هر دو 

 :هيچ وجه کامل نيست، تصوير نمايد

 

 

گردش کاال  

به ميليون )

 (مارک

تعداد 

 کارمندان

به )سود خالص 

 (ميليون مارک

: آمريکا

مپانی ژنرال ک»

« الکتريک

G.E.C. 

1907: 252 28000 4/35 

1910: 298 23000 6/45 

شرکت : »آلمان

ژنرال 

1907: 216 30700 5/14 
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« الکتريک

A.E.G. 

1911: 362 60800 7/21 

 

 

 

 (°General Electric C« )کمپانی ژنرال الکتريک»
هائوستون -کمپانی تومپسون آمريکا 

تجارتخانه ای مخصوص 

 پا تأسيس می کندارو

کمپانی اديسون تجارتخانه ای 

کمپانی »مخصوص اروپا به نام 

تأسيس می نمايد « فرانسوی اديسون

که اختراعات را در اختيار تجارتخانه 

 آلمانی می گذارد

 .A.E.G« شرکت ژنرال الکتريک» «اونيون کمپانی الکتريک» آلمان

 .A.E.G« شرکت ژنرال الکتريک»

 

ن تراست آمريکائی و آلمانی قراردادی درباره ی تقسيم جهان بي 1907در سال 

اياالت .( G.E.C« )کمپانی ژنرال الکتريک. »رقابت از بين می رود. منعقد می شود

؛ آلمان، اتريش، روسيه، هلند، دانمارک، «دريافت می نمايد»متحده و کانادا را 

.(      A.E.G)« شرکت ژنرال الکتريک»سوئيس، ترکيه و کشورهای بالکان به 

منعقد می گردد که مربوط است  -البته سری–قراردادهای مخصوصی هم «. می رسد»

« تازه ای»که در رشته های جديد صنعت و نيز در کشورهای « شرکت های دختر»به 

قرار مبادله ی اختراعات و تجربيات . نفوذ کرده اند -که هنوز رسماً تقسيم نشده اند

 .نيز گذاشته شد

خود واضح است که رقابت با اين تراست جهانی که در واقع منحصر به  به خودی

فرد است و سرمايه ای بالغ بر چند ميليارد در اختيار دارد و در تمام اطراف و اکناف 

، نمايندگی ها، دائره ی اطالعات و ارتباط و غيره است «شعب»جهان از خود دارای 

                                                 
 - Riesserنام برده؛  ی ، مقالهDioritsch؛ 239-، نگارش نام برده، صKurt 

Heinigمقاله نام برده ،. 



 militaant.com نشر ميليتانت

 

 90 

قسيم جهان بين دو تراست نيرومند، ولی بديهيست ت. تا چه اندازه دشوار می باشد

آن را در صورتی که تناسب قوا به علت ناموزنی تکامل يا  تجديد تقسيممسأله ی 

 .جنگ و ورشکستگی و غيره دچار تغيير گردد، از بين نمی برد

صنعت نفت نمونه ی آموزنده ای از تالش برای يک چنين تجديد تقسيم يا مبارزه 

 .ست می دهددر راه تجديد تقسيم را به د

بازار جهانی نفت هنوز هم بين دو گروه مالی بزرگ : »نوشت 1905ايدلس در سال 

در آمريکا و ( Standard oil C-y)راکفلر « تراست نفت: »تقسيم شده است

هر دو گروه با يکديگر ارتباط . باکو و روتشيلد و نوبل –کارفرمايان نفت روس 

قعيت انحصاری آن ها از طرف پنج  محکمی دارند، ولی اکنون چند سال است مو

بنگاه ( 2تحليل رفتن منابع نفت آمريکا؛ ( 1:  «دشمن مورد تهديد قرا گرفته است

( 5در رومانی؛        ( 4منابع نفت در اطريش و ( 3رقابت کننده ی مانتاشف در باکو؛ 

ه غنی ترين    بنگا)منابع نفت در ماوراء اقيانوس، به خصوص در مستعمرات هلند 

سه (. های متعلق به ساموئل و شل که هم چنين با سرمايه ی انگليسی مربوط اند

بانک »رشته بنگاه اخير با بانک های بزرگ آلمان که بزرگ ترين بانک ها يعنی 

اين بانک ها مستقالً و طبق نقشه، صنعت نفت را . در رأس آنانست مربوطند« آلمان

ميزان . نقطه ی اتکائی داشته باشند« خود برای»مثالً در رومانی ترقی داده اند تا 

ميليون  185بالغ بر  1907سرمايه ی خارجی را در صنعت نفت رومانی در سال 

 .ميليون آن را سرمايه آلمانی تشکيل می داد 74فرانک می دانستند که 

« تقسيم جهان»مبارزه ای آغاز گشت که در مطبوعات اقتصادی به مبارزه در راه 

به چنگ  هر چه هستراکفلر که می خواست « تراست نفت»ز يک سو ا. موسوم است

تأسيس کرد و منابع نفتی را در هند، « شرکت دختر»هلند يک  خودخود آورد، در 

هلند خريداری نمود تا بدين طريق بر دشمن عمده ی خود يعنی تراست هلند و انگليس 

                                                 
 - 193 -ايدلس، ص. 
Diouritch - ،245 -ص. 
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و ديگر بانک های برلن « بانک آلمان»از سوی ديگر . ضربه وارد نمايد« شل»به نام 

و آن را با روسيه « دفاع نموده« »به خاطر منافع خودشان»می کوشيدند از رومانی 

راکفلر سرمايه اش به طور غيرقابل مقايسه ای هنگفت تر . بر ضد راکفلر متحد سازند

بود و سازمانی عالی برای حمل و نقل و رساندن نفت به مصرف کنندگان در اختيار 

تمام شود و در سال « بانک آلمان»ی می بايستی به شکست کامل  مبارزه. داشت

يا از : يکی از اين دو راه باقی می ماند« بانک آلمان»برای . همين طور هم شد 1907

خود دست بکشد و متحمل ميليون ها خسارت شود و يا تن به اطاعت « منافع نفتی»

« بانک آلمان»شد که برای  بسته« تراست نفت»راه اخير انتخاب و قراردادی با . دهد

به هيچ »موظف می شد    « بانک آلمان»به موجب اين قرارداد . بسی زيانبخش  بود

ولی ضمناً پيش بينی شده بود هر « گونه اقدامی به زيان منافع آمريکائی دست نزدند

گاه قانون انحصار دولتی نفت آلمان از تصويب بگذرد اين قرارداد از درجه ی اعتبار 

 .گرددساقط 

يکی از سالطين نفت آلمان به نام فون گوينر، . آغاز می گردد« کمدی نفت»آن گاه 

انحصار  برلهبه توسط منشی مخصوص خود به نام اشتائوس « بانک آلمان»رئيس 

تمام دستگاه عظيم بزرگ ترين بانک برلن و تمام . نفت دست به تبليغات می زند

مطبوعات بر ضد « ميهن پرستانه»يادهای وسيع به جنبش می آيد، از فر« ارتباطات»

تراست آمريکائی گوش فلک کر شده بود و رايشتاگ تقريباً به اتفاق آراء در « يوغ»

قطعنامه ای تصويب می نمايد که در آن از دولت دعوت      می  1911مارس سال  15

را « مقبول عامه»دولت اين نظريه . شود طرح اليحه ی انحصار نفت را تنظيم کند

که می خواست طرف « بانک آلمان»دستاويز قرار داد و چنين به نظر می رسيد 

آمريکائی قرارداد خود را فريب دهد و از طريق انحصار دولتی به کارهای خويش 

پادشاهان آلمانی نفت از پيش از مزه ی سودهای . بهبودی بخشد بازی را برده است

صاحبان کارخانه های قند در  هنگفتی که می بايستی به چنگ آورند و از سودهای

ولی اوالً بين بانک های بزرگ آلمان بر ... روسيه دست کمی نداشت لذت می بردند
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بانک »از روی منافع حريصانه « شرکت خريد بروات»سر تقسيم غنيمت نزاع افتاد و 

پرده برداشت؛ ثانياً دولت از مبارزه با راکفلر به هراس افتاد، زيرا بسی « آلمان

قدرت )ه نظر می رسيد آلمان بتواند سوای وی از جائی نفت به دست آورد مشکوک ب

 1913؛ ثالثاً يک حواله ی يک ميلياردی در سال (توليدی رومانی چندان زياد نيست

. لذا اليحه ی انحصار را معوق گذاشتند. برای تدارکات جنگی آلمان واصل گشت

 .يرون آمده استراکفلر عجالتاً از مبارزه پيروزمند ب« تراست نفت»

چاپ برلن در اين باره نوشت، آلمان فقط در صورتی می تواند با « بانک»مجله 

مبارزه کند که نيروی برق را انحصار نمايد و نيروی آب را به برق « تراست نفت»

انحصار برق هنگامی عملی خواهد شد که برای : »ولی اضافه کرد. ارزان مبدل کند

ويژه هنگامی که ورشکستگی بزرگ آتی صنايع برق مولدين آن ضروری گردد و به 

در شرف وقوع باشد و هنگامی که آن ايستگاه های عظيم و گران قيمت برق که 

خصوصی صنعت برق ساخته می شود و « کنسرن های»اکنون در همه جا از طرف 

از شهرها و دولت ها و غيره برای اين ايستگاه ها « کنسرن ها»اکنون اين 

ديگر قادر نباشند با نفع کار کنند، آن گاه  -گانه ای تحصيل می کنندانحصارهای جدا

بايد نيروی آب را به کار انداخت؛ ولی نيروی آب را نمی شود به حساب دولت به برق 

انحصار خصوصی تحت کنترل »ارزان تبديل کرد، بلکه باز هم بايد آن را به يک 

سلسله معامالت منعقد کرده،  واگذار کرد، زيرا صنايع خصوصی هم اکنون يک« دولت

وضع انحصار پطاس چنين بود، .... و پاداش های کالنی برای خود منظور نموده اند

اکنون ديگر . وضع انحصار نفت چنين است و وضع انحصار برق نيز چنين خواهد بود

موقعيست که سوسياليست های دولتی ما که يک پرنسيپ ظاهر فريب، ديده ی بصيرت 

کرده است، باالخره به اين موضوع پی برند که در آلمان انحصارها هيچ آن ها را کور 

گاه چنين هدفی را تعقيب نکرده و نيل به اين نتيجه را در نظر نداشته اند که به 

مصرف کنندگان سود رسانده يا اين که الاقل قسمتی از منافع کارفرمائی را به دولت 
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بوده است که به حساب دولت صنايع  واگذار کنند، بلکه تمام همشان مصروف بر اين

 .«خصوصی را که به سرحد  ورشکستگی رسيده است شفا بخشند

اين ها اقتصاددانان بورژوای آلمانند که به ناچار دست به يک چنين اعترافات    

ما در اين جا برای العين می بينيم چگونه انحصارهای خصوصی . گران بهائی زده اند

ه ی مالی درهم می آميزند و يکی می شوند و چگونه هر دو و دولتی در دوران سرماي

اين ها در حقيقت امر فقط حلقه های جداگانه ی مبارزه ای امپرياليستی هستند که بين 

 . بزرگ ترين انحصارها برای تقسيم جهان جريان دارد

در کشتی رانی بازرگانی هم رشد عظيم تمرکز کار را به تقسيم جهان منجر نموده 

ر آلمان دو شرکت که از بزرگ ترين شرکت ها هستند از ديگران متمايز    د. است

سرمايه ی هر يک از آنان به «. للويد آلمان شمالی»و « آمريکا -هامبورک: »شده اند

می رسد و هر دو کشتی هائی در اختيار ( سهام و برگ های وام)ميليون مارک  200

از طرف ديگر در آمريکا . بالغ است ميليون مارک 189-185دارند که بهای آن ها به 

کمپانی بين المللی بازرگانی »تراست مرگان به نام  1903روز اول ژانويه سال 

شرکت کشتی رانی آمريکائی و انگليسی را متحد می کرد  9تشکيل گرديد که « بحری

در . در اختيار داشت( ميليون مارک 480)ميليون دالر  120و سرمايه ای بالغ بر 

بين شرکت های عظيم آلمانی و اين تراست آمريکائی و انگليسی  1903ل همان سا

شرکت های .   قراردادی درباره ی تقسيم جهان بر زمينه تقسيم منافع منعقد گشت

دقيقاً . آلمانی از رقابت در امر حمل و نقل بين انگلستان و آمريکا صرف نظر کردند

،    کميته ی مشترکی «اگذار می گرددو»معين شدن که کدام بنادر به کداميک از آن ها 

سال منعقد گشت و در آن  20قرارداد برای مدت . برای بازرسی تشکيل شد و غيره

 .دور انديشانه قيد شد در صورت جنگ قرارداد اعتبار خود را از دست خواهد داد

                                                 
  -  ,1912,Die Bank«I p.1036; 1912, 2, p.629; 1913, I, p.388.» 
  - 125 -ريسر، کتاب نام برده، ص. 
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 1884در سال . تاريخچه ی تشکيل کارتل بين المللی ريل نيز بسی آموزنده است

ه امور صنعتی دچار شديدترين انحطاط ها بود کارخانه های ريل سازی هنگامی ک

انگلستان، بلژيک و آلمان برای اولين بار در صدد تأسيس يک چنين کارتلی بر  

توافق يافتند که در بازار داخلی کشورهائی که در اين توافق داخل شده اند . آمدند

انگلستان : بت بين خود تقسيم کنندرقابت ننمايند و اما بازارهای خارجی را به اين نس

هندوستان تماماً به انگلستان واگذار . درصد 7درصد و بلژيک  27درصد، آلمان  66

بر ضد يکی از شرکت های انگليسی که در اين توافق داخل نشده بود به جنگ . شد

مشترکی مبادرت گرديد که مخارج آن به نسبت معين از محل فروش مشترک تأمين 

اين اتحاديه در نتيجه ی خروج دو شرکت انگليسی از آن،  1886در سال  ولی. می شد

اين که در دوره های بعدی اعتالی صنعتی حصول توافق ميسر نگرديد . منحل گرديد

 . موضوع شاخصی است

 1904در نوامبر سال . در آلمان سنديکای پوالد تأسيس شد 1904در آغاز سال 

 83/28درصد، آلمان  5/53انگلستان : ديد شدکارتل بين المللی ريل بدين نسبت تج

درصد، سپس فرانسه در سال اول و دوم و سوم به ترتيب با  67/17درصد، بلژيک 

 8/104درصد به آن ملحق شد و اين مافوق صد درصد يعنی  4/6و  8/5و  8/4نسبت 

کورپوراسيون )»اياالت متحده « تراست پوالد» 1905در سال . درصد و غيره بود

: نوشت 1910فوگلشتين در سال . و سپس اتريش و اسپانيا به آن پيوستند«( پوالد

اکنون تقسيم کره زمين به پايان رسيده و مصرف کنندگان بزرگ و در درجه اول راه »

 -چون ديگر جهان تقسيم شده و منافع آنان را به حساب نياورده اند-آهن های دولتی، 

 .«نندبايد مانند شاعر در عرش ژوپيتر زندگی ک

تأسيس شد     1909سنديکای بين المللی روی را نيز يادآور می شويم که در سال 

:     و ميزان توليد را دقيقاً بين پنج گروه از کارخانه ها بدين ترتيب تقسيم کرد

سپس تراست بين المللی  -کارخانه های آلمان، بلژيک، فرانسه، اسپانيا و انگلستان؛ 

                                                 
«Organisationsformen»Vogelstein -   :100 -، ص. 
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اتحاد کامالً نوين و محکمی بين »م که بنا به گفته ی ليفمان باروت را يادآور می شوي

تمام فابريک های توليد مواد منفجره آلمان است که بعدها به اتفاق فابريک های 

ديناميت سازی فرانسه و آمريکا که به همين طريق تشکيل شده بودند به اصطالح 

 «.تمام جهان را بين خود تقسيم کردند

کارتل بين المللی با شرکت آلمان  40ليفمان جمعاً در حدود  به حساب 1897در سال 

 .می رسد 100اين تعداد ديگر به  1910وجود داشت، ولی برای سال 

که کارل کائوتسکی هم که نسبت به خط مشی )برخی از نويسندگان بورژوازی 

ه بر اين عقيد( خود کامالً خيانت ورزيده به آنان پيوست 1909مارکسيستی مثالً سال 

بودند که کارتل های بين المللی يعنی يکی از برجسته ترين مظاهر بين المللی شدن 

سرمايه اميد برقراری صلح بين ملت ها را در دوران سرمايه داری امکان پذير      

اين عقيده از لحاظ تئوريک به کلی باطل و از لحاظ عملی چيزی نيست   . می نمايند

 .دفاع بی شرمانه از بدترين نوع اپورتونيزم جز سفسطه جوئی و وسيله ای برای

کارتل های بين المللی نشان می دهند که انحصارهای سرمايه داری اکنون تا چه  

نکته ی . بر سر چيستدرجه ای رشد يافته و مبارزه بين اتحاديه های سرمايه داران 

دی آن اخير از مهم ترين نکات است؛ فقط اين نکته است که مفهوم تاريخی و اقتصا

مبارزه ممکن است به  شکلچه را که روی می دهد برای ما روشن می سازد، زيرا 

علل گوناگونی که از لحاظ نسبی جنبه ی جزئی و موقتی دارند همواره تغيير کند و 

طبقاتی آن، مادامی که طبقات وجود  مضمونمبارزه،  ماهيتتغيير هم می کند، ولی 

واضح است که مثالً بورژوازی آلمان که . نمايدتغيير  ممکن نيستدارند به هيچ وجه 

در باره ی اين )کائوتسکی در استدالالت تئوريک خود ماهيتاً به آن گرويده است 

مبارزه اقتصادی  مضموننفعش در اين است که ( موضوع بعداً هم صحبت خواهد شد

روی اين مبارزه و گاه  شکلرا پرده پوشی نموده گاه روی يک ( تقسيم جهان)کنونی 

البته در اين جا . همين اشتباه را کائوتسکی مرتکب می شود. ديگر آن تکيه کند شکل

                                                 
  -  ,2 .A.«Kartelle und Trusts» Liefmann :161-، ص. 
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اگر می بينيم . صحبت بر سر بورژوازی آلمان نبوده بلکه بر سر بورژوازی جهانيست

سرمايه داران جهان را تقسيم می کنند علتش کينه توزی خاص آنان نبوده بلکه اين 

ها را وادار می کند برای تحصيل سود در اين راه  است که مرحله کنونی تمرکز آن 

تقسيم      « به نسبت نيرو»، «به نسبت سرمايه»گام گذارند؛ ضمناً آن ها جهان را 

می کنند، زيرا در سيستم توليد کاالئی و سرمايه داری شيوه ديگری برای تقسيم    

سياسی تغيير      نيرو نيز به نسبت تکامل اقتصادی و. نمی تواند وجود داشته باشد

برای درک آن چه که به وقوع می پيوندد بايد دانست چه نوع مسائلی در . می کند

ً »نتيجه ی تغيير نيرو حل می شود و اما اين که اين تغيير جنبه ی  اقتصادی « صرفا

مسأله ايست فرعی که در نظريات اساسی مربوط ( مثالً جنگی)اقتصادی غيردارد يا 

تعويض   . ه داری نمی تواند هيچ گونه تغييری وارد نمايدبه دوران نوين سرماي

بند و بست هائی که بين اتحاديه های سرمايه داران      مضمونمسأله ی مربوط به 

که امروز )به عمل می آيد با مسأله ی مربوط به شکل مبارزه و بند و بست ها 

ت آميز نخواهد مسالمت آميزست، فردا مسالمت آميز نيست و پس فردا باز هم مسالم

 . معنايش تنزل تا حد سفسطه جوئيست( بود

دوران سرمايه داری نوين به ما نشان می دهد بين اتحاديه های سرمايه داران بر 

به موازات اين جريان . تقسيم اقتصادی جهان مناسبات معينی به وجود می آيد زمينه

زمينه تقسيم ارضی  و به مناسبت آن بين اتحاديه های سياسی يعنی دولت ها نيز بر

« مبارزه در راه تحصيل سرزمين اقتصادی»جهان و مبارزه بر سر مستعمرات يعنی 

 . مناسبات معينی به وجود می آيد
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  تقسيم جهان بين دول معظمتقسيم جهان بين دول معظم  --۶۶
  

توسعه ی ارضی مستعمرات »سوپان، جغرافی دان در کتاب خود موسوم به . آ

 :ر پايان قرن نوزدهم به شرح زير خالصه می نمايدنتايج اين توسعه را د «اروپا

 

  نسبت مساحت سرزمين های متعلق به کشورهای استعماری اروپانسبت مساحت سرزمين های متعلق به کشورهای استعماری اروپا

 (و منجمله اياالت متحده)

 مقدار افزايش 1900 1876 

 درصد+  6/79 درصد  4/90 درصد  8/10 ..........در آفريقا

 درصد+  1/42 درصد  9/98 درصد  8/56 .......در پولينزی

 درصد+  1/5 درصد  6/56 درصد  5/51 ...........در آسيا

                                                 
 - europaischen  A. Supan: „Die territoriale Entwicklung der

kolonien“     (مترجم«. توسعه ی ارضی مستعمرات اروپا: »سوپان. آ )654، ص 1906. 
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 - درصد  0/100 درصد  0/100 .......در استراليا

 درصد -3/0 درصد  2/27 درصد  5/27 .........در آمريکا

 

بنابر اين صفت مشخصه ی اين دوره تقسيم : »وی از اين جا چنين نتيجه می گيرد

ين که در آسيا و آمريکا سرزمين های اشغال نشده نظر به ا.« آفريقا و پولينزی است

يعنی سرزمين هائی که متعلق به هيچ کشوری نباشد وجود ندارد، لذا نتيجه گيری 

سوپان را بايد توسعه داد و گفت صفت مشخصه ی دوران مورد بررسی عبارتست از 

ن پذير امکا تجديد تقسيممنظور از قطعی در اين جا اين نيست که . تقسيم قطعی جهان

نيست، برعکس تجديد تقسيم امکان پذير و ناگزير است، منظور از قطعی اين است  

که سياست استعماری کشورهای سرمايه داری تصرف اراضی اشغال نشده را در 

جهان برای نخستين بار کامالً تقسيم شده است و . به پايان رسانده استسياره ی ما 

به دست ديگری « صاحب»يعنی از دست يک  تجديد تقسيم شود فقطبعد از اين بايد 

 .بيفتد« صاحب»برسد نه اين که از بی صاحبی به دست 

بنابر اين ما دوران مخصوص به خودی را می گذرانيم که دوران سياست 

مرحله ی نوين در تکامل         »مستعمراتی جهانی يعنی، سياستی است که با 

بدين . کم ترين طرزی مربوط استو با سرمايه داری مالی به مح« سرمايه داری

جهت بايد قبل از همه با تفصيل بيشتری روی مدارک واقعی مکث نمود تا بتوان با 

دقت هر چه بيشتری هم تفاوت اين دوره را از دوره های پيشين و هم اوضاع و احوال 

در نخستين وهله در اين مورد دو سئوال واقعی پيش می آيد . کنونی را روشن ساخت

آيا در دوران سرمايه ی مالی تشديد سياست مستعمراتی و نيز حدت : ين کهو آن ا

مبارزه بر سر مستعمرات مشاهده می شود يا خير و آيا در حال حاضر جهان به ويژه 

 .از اين لحاظ چگونه تقسيم شده است
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سعی می کند  موريس نويسنده ی آمريکائی در کتاب خود درباره ی تاريخ استعمار

ربوط به وسعت اراضی مستعمراتی انگلستان، فرانسه و آلمان را در پيکره های م

اينک خالصه ی نتايجی که او به دست . دوره های مختلف قرن نوزدهم تلخيص نمايد

 :آورده است

 

  ::وسعت اراضی مستعمراتیوسعت اراضی مستعمراتی

 

  آلمان فرانسه  انگلستان
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 - - 5/0 02/0 4/126 ؟ 1830 -1815

1860 5/2 1/145 2/0 4/3 - - 

1880 7/7 9/267 7/0 5/7 - - 

1899 3/9 0/309 7/3 4/56 0/1 7/14 

 

تی با سال های برای انگلستان دوران تشديد فوق العاده اشغالگری های مستعمرا

مصادف است که در بيست سال آخر قرن نوزدهم نيز هنوز شدت آن  1860-1880

فوقاً . برای فرانسه و آلمان نيز درست با همين بيست سال مصادف است. بسيار است

ديديم که دوران منتهای درجه تکامل سرمايه داری ما قبل انحصار که رقابت آزاد در 

همانا پس از اکنون می بينيم . است1870-1860های آن تفوق داشت مقارن با سال 

عظيم اشغالگری های مستعمراتی آغاز می شود و « اعتالی»است که  اين دوران

لذا در اين واقعيت . مبارزه بر سر تقسيم ارضی جهان به منتهای درجه شدت می يابد

                                                 
 - (Henry C. Morris: „The history of colonization“ N. Y. 1990, 

Vol. 2, p.88; I, p.419; 2, p.304.( )نيويورک، «تاريح استعمار: »موريس. گ. هانری ،

 (مترجم–. 304-، ص2؛ جلد 419-، ص1جلد ، 88-، ص2، جلد 1900سال 
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ترديدی نيست که انتقال سرمايه داری به مرحله ی سرمايه داری انحصاری و  

 .مربوط استسرمايه ی مالی با تشديد مبارزه بر سر تقسيم جهان 

را به مثابه ی  1900-1884هوبسن در تأليف خود راجع به امپرياليزم، دوره ی 

کشورهای عمده ی اروپا متمايز     ( توسعه اراضی« )توسعه طلبی»دوران تشديد 

 57ميل مربع با ميليون  7/3طبق محاسبه ی وی انگلستان طی اين مدت . می نمايد

 5/36ميليون ميل مربع با جمعيت  6/3ميليون جمعيت به دست آورده است؛ فرانسه 

هزار ميل مربع با  900ميليون؛ بلژيک  7/14ميليون ميل مربع با  1ميليون؛ آلمان 

تقالی تمام دول سرمايه داری . ميليون 9هزار ميل مربع با  800ميليون؛ پرتقال  30

به بعد يکی  1880ت در پايان قرن نوزدهم و به ويژه از سال برای تحصيل مستعمرا

 .از واقعيات بر همه معلوم تاريخ ديپلماسی و سياست خارجی است

در دورانی که رقابت آزاد در انگلستان بحد اعالی نشو و نمای خود رسيده بود 

سياستمداران رهبری کننده بورژوازی اين کشور با  1860-1840يعنی در سال های 

بودند و آزادی مستعمرات و جدائی کامل آن ها را از  مخالفياست استعماری س

بر در مقاله ی خود درباره ی . م. انگلستان امری ناگزير و مفيد می دانستند

منتشر شده بود بدين نکته اشاره  1898که در سال  «امپرياليزم نوين انگلستان»

يسرائيلی که به طور کلی به رجلی دولتی نظير د 1852می کند که چگونه در سال 

مستعمرات به مثابه ی سنک آسيايی به گردن ما : »امپرياليزم متمايل بود می گفت

در پايان قرن نوزدهم قهرمانان روز در انگلستان سسيل رودس و «. آويزان است

ژوزف چمبرلن بودند که آشکارا امپرياليزم را موعظه می کردند و سياست 

 !ت وقاحت به کار می بستندامپرياليستی را با نهاي

جالب توجه است که رابطه بين ريشه های به اصطالح صرفاً اقتصادی و ريشه های 

اجتماعی و سياسی امپرياليزم نوين از همان هنگام برای اين سياستمداران رهبری 

سياست »چمبرلن امپرياليزم را به مثابه ی يک . بورژوازی انگلستان واضح بود

                                                 
  -  ,XVI,1898, S.302.«Die Neue Zeit» 
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موعظه می نمود و به خصوص به آن رقابتی « صرفه جويانه واقعی و مدبرانه و

اشاره می کرد که آلمان و آمريکا و بلژيک اکنون انگلستان را در بازار جهانی با آن 

سرمايه دارانی که به تأسيس کارتل ها و سنديکاها و تراست ها . رو به رو نموده اند

يان سياسی بورژوازی که پيشوا. مشغول بودند می گفتند راه نجات در انحصار است

راه نجات در : برای اشغال مناطق تقسيم نشده جهان شتاب داشتند تکرار می کردند

ولی سسيل رودس به طوری که دوست صميميش استد روزنامه نگار . انحصار است

: درباره ی نظريات امپرياليستی خود به وی گفته بود 1895حکايت می کرد، در سال 

لندن بودم و در يکی از جلسات بيکاران ( کوی کارگری)ند ا -من ديروز در ايست»

در آن جا يک سلسله ی فريادهای دهشتناکی شنيدم که تماماً درباره ی . حضور يافتم

هنگام بازگشت به خانه درباره ی آن چه شنيده بودم می انديشيدم و در ! نان، نان بود

انديشه ای که دير بازيست مرا .... نتيجه بيش از پيش به اهميت امپرياليزم معتقد شدم

نجات چهل : به خود مشغول داشته عبارت است از حل يک مسأله ی اجتماعی يعنی

ميليون سکنه ی پادشاهی متحده از جنگ خانمانسوز داخلی، ما سياستمداران کشور 

صاحب مستعمره بايد اراضی جديدی در اختيار داشته باشيم تا بتوانيم سکنه ی اضافی 

ی دهيم و مناطق جديدی برای فروش کاالهائی که در فابريک ها و معادن را در آن جا

. من هميشه گفته ام امپراطوری مسأله ی شکم است. توليد می شود به دست آوريم

 .«اگر شما خواهان جنگ داخلی نيستيد، بايد امپرياليست شويد

سال بوئر در -سسيل رودس ميليونر و سلطان مالی و مسبب عمده ی جنگ انگليس

چنين گفت؛ ولی دفاع وی از امپرياليزم که خشن و بی شرمانه است از لحاظ  1895

آقايان ماسلف، زوده کوم، پوترسف، داويد و بانی « تئوری»ماهيت خود دست کمی از 

سسيل رودس فقط اندکی سوسيال شوينيست . مارکسيزم روس و غيره و غيره ندارد

 ....شرافتمندتری بود

                                                 
  - 304 -همان جا، ص. 
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ارضی جهان و تغييراتی را که ده ها سال اخير از اين لحاظ روی برای آن که تقسيم 

داده است حتی المقدور دقيق تر تصوير کنيم از مجموعه ی آماری که سوپان در کتاب 

نام برده ی خود درباره ی اراضی مستعمراتی کليه ی کشورهای جهان ذکر نموده 

می گيرد؛ ما سال را در نظر  1900و  1876سوپان سال های . استفاده می کنيم

را در نظر می گيريم که بسيار به جا انتخاب شده است، زيرا همانا در اين  1876

هنگام است که می توان تکامل سرمايه داری اروپای غربی را در مرحله ی ما قبل 

را در نظر می گيريم و به  1914انحصار به طور کلی پايان يافته دانست، سپس سال 

جدول های آمار »کر کرده است ارقام جديدتری که از جای ارقامی که سوپان ذ

سوپان فقط مستعمرات را در . هيوبنر اقتباس شده است ذکر می نمائيم«  جغرافيائی

نظر می گيرد؛ ما برای تصوير کامل چگونگی تقسيم جهان مفيد می دانيم به طور 

عمراتی که اختصار اطالعاتی نيز درباره ی کشورهای غيرمستعمراتی و نيز نيمه مست

از بين اين سه کشور : ايران و چين و ترکيه را از آن جمله می دانيم اضافه نمائيم

ايران اکنون ديگر تقريباً تماماً به مستعمره مبدل شده و دومی و سومی هم در حال 

 .مستعمره شدن هستند

رجوع شود به منتخب آثار تک جلد لنين صفحه ی : )نتايج زيرين به دست می آيد

 (مترجم-.614

اين جا ما آشکارا می بينيم چگونه در سرحد بين قرن نوزدهم و بيستم تقسيم جهان 

به ميزان عظيمی  1876تصرفات مستعمراتی پس از سال «. به پايان رسيده است»

کشور از بزرگ ترين کشورها بيش از  6متصرفات مستعمراتی : وسعت يافته است

يلومتر مربع وسعت يافته است؛ مساحت ميليون ک 65تا  40يک بار و نيم يعنی از 

ميليون کيلومتر مربع که يک برابر و نيم مساحت  25افزايش يافته عبارت است از 

به کلی و  1876سه دولت در سال . است( ميليون 5/16)کشورهای مستعمره دار 

اين چهار دولت،  1914مقارن سال . چهارمی يعنی فرانسه تقريباً فاقد مستعمره بودند

ميليون کيلومتر مربع يعنی تقريباً  1/14مراتی به دست آوردند که مساحت آن مستع
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. يک برابر و نيم مساحت اروپا بود و جمعيت آن تقريباً به صد ميليون می رسد

مثالً اگر . ناموزونی در امر توسعه ی متصرفات مستعمراتی بسی عظيم است

و جمعيت تفاوتشان چندان کشورهای فرانسه، آلمان و ژاپن را که از لحاظ مساحت 

زياد نيست با يکديگر مقايسه کنيم، خواهيم ديد که مستعمراتی که کشور اول به دست 

بيش از مستعمراتی است که کشور دوم و سوم ( از لحاظ مساحت)آورده است سه بار 

ولی فرانسه از لحاظ ميزان سرمايه ی مالی نيز در آغاز . جمعاً به دست آورده اند

. بحث شايد چند بار غنی تر از مجموع دو کشور آلمان و ژاپن بوده است دوران مورد

در اين مورد شرايط جغرافيائی و غيره نيز عالوه بر شرايط صرفاً اقتصادی و 

 هر قدر هم که. براساس اين شرايط، در وسعت متصرفات مستعمراتی تأثير می بخشند
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فشار صنايع بزرگ و مبادله و سرمايه ی مالی طی ده ساله های اخير در مورد هم 

تراز نمودن جهان و برابر ساختن شرايط اقتصاد و زندگی کشورهای مختلف شديد 

ه از يک بوده باشد، باز هم تفاوت موجوده اندک نيست و در بين شش کشور نام برد

طرف ما ناظر کشورهای سرمايه داری جوانی هستيم که با سرعت شگرفی در ترقی 

؛ از طرف ديگر کشورهای سرمايه داری کهن سالی را (آمريکا، آلمان، ژاپن)هستند 

می بينيم که سرعت ترقيشان در دوره ی اخير بسی کندتر از کشورهای نام برده   

خره کشوری را می بينيم که از لحاظ اقتصادی و باال( فرانسه و انگلستان)بوده است 

و در آن می توان گفت شبکه ی بسيار انبوهی  ( روسيه)از همه عقب مانده تر است 

از مناسبات ما قبل سرمايه داری، امپرياليزم سرمايه داری نوين را در بر گرفته  

 .است

وچکی ما در رديف متصرفات مستعمراتی دول معظم مستعمرات جزئی کشورهای ک

ممکن و محتمل « تجديد تقسيم»را قرار داديم که می توان گفت نزديک ترين هدف 

اين کشورهای کوچک اکثراً مستعمرات خود را فقط در نتيجه ی   . مستعمرات است
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اين امر می توانند حفظ کنند که بين کشورهای بزرگ تضاد منافع و اصطکاک و   

و اما     . باره ی تقسيم غنيمت استغيره ای وجود دارد که مانع حصول سازش در

بايد گفت آن ها نمونه ای از آن شکل های « نيمه مستعمره»در مورد کشورهای 

. انتقالی هستند که در تمام رشته های گوناگون طبيعت و جامعه مشاهده می شود

سرمايه ی مالی در کليه ی مناسبات اقتصادی و کليه ی مناسبات بين المللی آن چنان 

بزرگ و می توان گفت قاطعيست که حتی قادر است دولت هائی را هم که از نيروی 

کامل ترين استقالل سياسی برخوردارند تابع خود سازد و واقعاً تابع می سازد؛ هم 

ولی بديهيست برای سرمايه ی مالی از همه . اکنون نمونه های آن را خواهيم ديد

مودنی است که با از دست رفتن تابع ن آن چنانو از همه پرفايده تر « راحت تر»

صفت مسخصه ی کشورهای نيمه . استقالل سياسی کشورها و ملل تابعه توأم باشد

بديهيست که مبارزه . را دارند« حد وسط»مستعمره اين است که از اين لحاظ جنبه ی 

بر سر اين کشورهای نيمه ی وابسته به خصوص در دوران سرمايه ی مالی که در آن 

 . هان تقسيم شده بود می بايستی حدت يابدباقی مانده ج

سياست استعماری و امپرياليزم قبل از آخرين مرحله ی نوين سرمايه داری و   

روم که بنای آن بر بردگی گذاشته . حتی قبل از سرمايه داری نيز وجود داشته است

.     شده بود سياست استعماری را تعقيب می کرد و امپرياليزم را عملی می ساخت

درباره ی امپرياليزم که در آن اختالف اساسی بين    « کلی»ولی استدالل هائی 

اجتماعی فراموش می شود يا تحت الشعاع قرار         -صورت بندی های اقتصادی

روم  »می گيرد، ناگزير به پوچ ترين مبتذالت و گزافه گوئی هائی نظير مقايسه ی 

تی سياست سرمايه داری استعماری مراحل ح. مبدل می شود «کبير با بريتانيای کبير

 .سرمايه داری نيز با سياست استعماری سرمايه مالی ماهيتاً تفاوت دارد پيشين

                                                 
 -  ,(C. P. Lucas «Greater Rome and Greater Britain»Oxf., 1912. :        )

                         يا( مترجم-. 1912، اکسفورد، سال «روم کبير و بريتانيای کبير: »لوکاس. پ. ک)

 ,(L. , 1910«Ancient and modern imperialism»Earl of Cromer        ):

 (مترجم-. 1910، لندن، سال «امپرياليزم کهن و معاصر: »کرومر)
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خصوصيت اساسی سرمايه داری نوين عبارتست از سيادت اتحاديه های انحصاری 

منابع مواد خام در يک دست  تماماين انحصارها هنگامی که . کارفرمايان بزرگ

ود بيش از هر وقت پايدار و استوارند و ما ديديم اتحاديه های          متمرکز می ش

بين المللی سرمايه داران با چه اشتياقی مساعی خود را در اين راه صرف می نمايند 

که هرگونه امکان رقابت را از حريف سلب نمايند و مثالً اراضی دارای معادن آهن يا 

شتن مستعمره به تنهائی کاميابی انحصار را  دا. منابع نفت و غيره را خريداری کنند

 -در مقابل هرگونه پيش آمدی که در مبارزه با رقيب رخ دهد کامالً تضمين می نمايد

حتی در مقابل اين پيش آمد که حريف بخواهد به وسيله ی وضع قانون انحصار دولتی 

ازه کمبود   هر اندازه تکامل سرمايه داری عالی تر باشد، هر اند. از خود دفاع کند

مواد خام شديدتر احساس شود، هر اندازه رقابت و تالش برای دست يابی به منابع 

مواد خام تمام جهان حادتر باشد به همان اندازه نيز مبارزه در راه به دست آوردن 

 .مستعمرات شديدتر است

می توان نظريه ای را مطرح ساخت که شايد برخی ها آن را : »شيلدر می نويسد

ازدياد نفوس در شهرها و صنايع به مراتب بيشتر : گوئی پندارند و آن اين کهنقيض 

امکان دارد که در آتيه ی کم و بيش نزديک به مانع کمبود موادخام برای صنايع 

مثالً کمبود چوب که روز به روز    . »برخورد کند تا به مانع کمبود مواد خواربار

رای صنعت بافندگی به طور روزافزونی گران تر می شود و کمبود چرم و موادخام ب

اتحاديه های کارخانه داران می کوشند در مقياس تمام اقتصاد جهانی . »شدت می يابد

بين کشاورزی و صنعت توازنی ايجاد کنند؛ به عنوان مثال می توان اتحاديه های    

ی بين المللی صاحبان کارخانه های نخ ريسی را در چند کشور از مهم ترين کشورها

سپس می توان اتحاديه های اروپائی . وجود دارد 1904صنعتی نام برد که از سال 

صاحبان کارخانه های نخ ريسی را ذکر کرد که از روی نمونه ی اتحاديه ی اولی در 

 .«تأسيس شده است 1910سال 

                                                 
 -  42 - 38شيلدر، کتاب نام برده، ص. 
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البته رفرميست های بورژوا و بين آن ها به خصوص کائوتسکيست های کنونی  

يت اين نوع واقعيات بکاهند و استنادشان اين است که مواد خام را می کوشند از اهم

در بازار آزاد به دست « پرخرج و خطرناک»بدون سياست استعماری « ممکن است»

« ساده»به طور کلی از طريق بهبود « ممکن است»آورد و عرضه مواد خام را 

جنبه ی دفاع از ولی اين استنادات . شرايط کشاورزی به ميزان هنگفتی افزايش داد

امپرياليزم و آرايش آن را دارد، زيرا در آن ها مهم ترين خصوصيت سرمايه داری 

بازار آزاد روز به روز بيشتر به حيطه ی . نوين يعنی انحصارها فراموش می شود

گذشته می رود، سنديکاها و تراست های انحصاری هر روز بيشتر عرصه را بر آن 

شرايط کشاورزی منجر به بهبود وضعيت   « ساده ی»و اما بهبود . تنگ می کنند

آيا به جز مغز خيالباف     . توده ها و افزايش دستمزد و تقليل سود می شود

رفرميست های چرب زبان کجا می توان تراست هائی يافت که بتوانند به جای تصرف 

 مستعمرات درباره ی وضع توده ها بيانديشند؟

اهميت است تنها منابع مواد خام کشف شده  آن چه برای سرمايه ی مالی حائز

نبوده بلکه منابعی که احتمال وجود آن ها می رود نيز هست، زيرا تکنيک با سرعت 

شگفت آوری در برابر چشم ما تکامل می يابد و زمينی که امروز بی مصرف است 

بانک های بزرگ از اين لحاظ می توانند )فردا در نتيجه ی کشف شيوه های جديد 

ت مخصوصی از مهندسين و کارشناسان کشاورزی و غيره را برای اکتشاف  هيئ

عين همين موضوع  . و صرف سرمايه های هنگفت قابل استفاده شود( گسيل دارند

نيز در مورد اکتشافات مربوط به ثروت های زيرزمينی و شيوه های جديد برای تبديل 

تمايل ناگزير سرمايه ی . ايدمواد خام و قابل استفاده نمودن آن و غيره صدق می نم

مالی به توسعه سرزمين اقتصادی و حتی به طور کلی به توسعه سرزمين از اين جا 

همان گونه که تراست ها دارائی خود را با در نظر گرفتن تحصيل . سرچشمه می گيرد

و با در نظر گرفتن نتايج آتی انحصار، دو سه ( نه فعلی)آتی « ممکنه ی»سودهای 

گذاری نموده به صورت سرمايه به جريان می اندازند، به همان گونه    برابر قيمت
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نيز سرمايه ی مالی به طور کلی، با در نظر گرفتن استفاده از منابع ممکنه ی مواد 

خام و از ترس اين که مبادا در مبارزه سبعانه ای که هدفش تصرف آخرين قطعات 

ت تقسيم شده است عقب بماند،  مناطق تقسيم نشده ی جهان و يا تجديد تقسيم قطعا

می کوشد اراضی حتی المقدور بيشتری را، هر نوع که باشد، در هر جا که باشد و به 

 .هر نحوی که باشد، به چنگ آورد

      خودسرمايه داران انگليس با تمام قوا می کوشند توليد پنبه را در مستعمره ی 

 6/0ر اراضی زراعتی مصر ميليون هکتا 3/2از  1904در سال  -مصر رواج دهند-

روس ها هم در . ميليون هکتار يعنی بيش از ربع آن به کشت پنبه اختصاص داشت

ترکستان همين عمل را انجام می دهند زيرا بدين طريق با سهولت  خودمستعمره ی 

بيشتری می توانند رقبای خارجی خود را بکوبند و منابع مواد خام را انحصار نمايند 

 تمامو « مرکب»ی کم هزينه تر و پرسودتری تشکيل دهند که توليد آن و تراست بافندگ

 .مراحل توليد و تهيه ی محصوالت پنبه را در يک دست متمرکز سازد

منافع صدور سرمايه نيز کار را به تسخير مستعمرات می کشاند، زيرا در بازار 

انحصار از طريق ( و گاهی فقط در آن جا می توان)مستعمرات آسان تر می توان 

الزمه و « روابط»رقيب را از سر راه دور و دريافت مواد خام را برای خود تأمين و 

 .غيره را استوار ساخت

رو بنای غيراقتصادی که بر پايه ی سرمايه ی مالی نشو و نما می يابد و نيز 

سياست و ايدئولوژی سرمايه ی مالی موجب تشديد کوشش برای تسخير مستعمرات 

سرمايه ی مالی خواستار سيادت : »دينگ به حق و به جا می گويدهيلفر. می گردد

و اما يکی از نويسندگان بورژوای فرانسه، گوئی افکار مذکور در  .«است نه آزادی

را بسط و تکامل می دهد، می نويسد به علل اقتصادی سياست  فوق سسيل رودس

تيجه ی بغرنج شدن در ن. »استعماری کنونی، علل اجتماعی را نيز بايد اضافه نمود

روزافزون زندگی و دشواری هائی که نه تنها توده های کارگر، بلکه طبقات متوسط 

                                                 
 - مترجم -.301ص منتخب آثار تک جلدی« درس های انقالب»مقاله  رجوع شود به 
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بی حوصلگی و »را نيز تحت فشار قرار می دهد، در تمام کشورهای مدنيت کهن يک 

عصبانيت و کينه ای روی هم انباشته شده که آرامش اجتماعی را تهديد می کند؛ برای 

از سرچشمه ی طبقاتی معينی بيرون می جهد بايد مورد آن انرژی مخصوصی که 

استعمالی پيدا کرد و در خارج از کشور آن را به کار انداخت تا در داخل انفجار روی 

 « «. ندهد

حال که از سياست استعماری دوران امپرياليزم سرمايه داری سخن به ميان آمد  

ی و سياست بين المللی مربوط به بايد اين نکته را نيز متذکر گرديد که سرمايه ی مال

آن که شامل مبارزه ی دول معظم در راه تقسيم اقتصادی و سياسی جهان است، يک 

صفت مشخصه ی اين . وابستگی دولتی به وجود می آورد انتقالیسلسله شکل های 

دوران تنها وجود دو گروه اصلی از کشورها يعنی گروه کشورهای مستعمره دار و 

يست، بلکه وجود شکل های گوناگونی از کشورهای وابسته نيز گروه مستعمرات ن

هست که در صورت ظاهر استقالل سياسی دارند ولی عمالً در دام وابستگی مالی و 

ما به يکی از شکل ها يعنی نيمه ی مستعمره قبالً اشاره کرده ايم . ديپلماتيک گرفتارند

 .و نمونه ی ديگر آن مثالً آرژانتين است

آمريکای : »يتس در کتاب خود درباره ی امپرياليزم بريتانيا می نويسدشولتسه گورن

جنوبی و به خصوص آرژانتين آن از لحاظ مالی چنان به لندن وابسته است که آن را 

شيلدر با استفاده از گزارش هائی  .«تقريباً بايد مستعمره ی بازرگانی انگليس ناميد

                                                 
 - «rance aux colonies»WahlLa F( :مترجم-« فرانسه در مستعمرات: »وال )

:( P., 1905 p. 165.«Le partage de Ocèanie»Henri Russier), اقتباس از کتاب 

 (مترجم–. ، پاريس«تقسيم اقيانوسيه: »هانری روسيه)
Gaevernitz: „Britischer Imperialismus und englischer -Schulze  -

Freihandel zu Beginn des 20-ten Jahrhunderts“ Lpz(.شولسته گورنيتس :

، 1906، اليپزيک، سال «بيستم ی امپرياليزم بريتانيا و آزادی بازرگانی انگليس در آغاز سده»

 Sartorius. Waltershausen: „Das: عين همين مطلب را می گويد( مترجم–. 318 -ص

volkswirtschaftliche System der Kapitalanlage im Auslandes, Berlin, 

1907, S. 46( .سيستم اقتصاد مالی سرمايه گذاری در : »والترسهائوزن -سارتوريوس فن

 (.مترجم–. 46-، ص1907، برلن، سال «خارجه
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فرستاده سرمايه هائی  1909ر سال هنگری در بوئنوس آيرس د -که کنسول اتريش

را که انگلستان در آرژانتين به کار انداخته است هشت ميليارد و سه چهارم ميليارد 

تصور اين موضوع دشوار نيست که سرمايه ی مالی . فرانک برآورد می نمايد

چه روابط محکمی با بورژوازی  -وفادارش يعنی ديپلماسی« دوست»و –انگلستان 

محافل اداره کننده ی کليه ی شئون اقتصادی و سياسی اين کشور    آرژانتين و با

 .دارد

پرتقال با وجود داشتن استقالل سياسی باز با اندکی تفاوت، نمونه ای از همان  

پرتقال کشوريست مستقل و . شکل وابستگی مالی و ديپلماتيک را به ما نشان می دهد

-1701)ر جانشينی سلطنت اسپانيا دارای حق حاکميت ولی عمالً از هنگام جنگ بر س

انگلستان از . سال است تحت الحمايه انگلستان می باشد 200يعنی بيش از ( 1714

اين کشور و مستعمرات آن به خاطر تحکيم موقعيت خويش در مبارزه با دشمنان خود 

يعنی اسپانيا و فرانسه دفاع می کرد و در عوض مزايای بازرگانی و شرايط بهتری را 

صدور کاال و بخصوص برای صدور سرمايه به پرتقال          و مستعمرات آن برای 

به دست می آورد و امکان می يافت از بنادر و جزائر پرتقال و    سيم های مخابراتی 

اين قبيل مناسبات هميشه    بين هر يک از دول . آن و غيره و غيره استفاده نمايد

وران امپرياليزم سرمايه داری به صورت بزرگ و کوچک وجود داشته است ولی در د

يک سيستم همگانی در می آيد و به مثابه ی جزئی از کل وارد مجموعه ی مناسبات 

می گردد و به حلقه هائی از زنجير معامالت سرمايه ی « تقسيم جهان»مربوط به 

 . مالی جهان مبدل می شود

نيم، بايد نکته ی برای اين که مسأله ی تقسيم جهان را به سرانجام خود برسا

تنها مطبوعات آمريکا و انگلستان نبودند که اولی پس از . زيرين را نيز متذکر گرديم

جنگ اسپانيا و آمريکا و دومی پس از جنگ انگلستان و بوئرها، مسأله ی تقسيم 

جهان را، در آخرين سال های قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم، کامالً آشکار و صريح 

                                                 
  -  161تا  160 -، ص1شيلدر، نگارش نام برده، جلد. 
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بيش از همه « حقد و حسدی»ند و تنها مطبوعات آلمان که با مطرح    می نمود

را تحت نظر داشتند، نبودند که اين موضوع را منظماً مورد « امپرياليزم بريتانيا»

در مطبوعات بورژوازی فرانسه نيز اين مسأله به حد کافی . ارزيابی قرار  می دادند

ست، صريح و وسيع مطرح يعنی در حدودی که از نقطه نظر بورژوازی امکان پذير ا

: در اين باره به دريو مورخ استناد می جوئيم که در کتاب خود موسوم به. شده بود

دول معظم و »در فصل مربوط به « مسائل سياسی و اجتماعی در پايان قرن نوزدهم»

در جريان سال های اخير تمام مناطق آزاد زمين به : »چنين می نويسد« تقسيم جهان

در اين زمينه تا . طرف دول اروپا و آمريکای شمالی اشغال شده است استثنای چين از

کنون چند تصادم و تغيير و تبديل نفوذ روی داده که خود پيش درآمد انفجارهای 

دولی که خود را تأمين : زيرا بايد شتاب نمود. دهشتناک تری در آينده ی نزديک است

فت نکنند و در آن بهره برداری نکرده اند، دستخوش اين خطرند که سهم خود را دريا

( يعنی قرن بيستم)عظيم از کره ی ارض که يکی از مهم ترين پديده های قرن آينده 

به همين جهت بود که تمام اروپا و آمريکا در سال های . خواهد بود، شرکت نورزند

که جالب توجه ترين « امپرياليزم»اخير در تب و تاب توسعه طلبی مستعمراتی يعنی 

سپس نويسنده چنين اضافه می .« شخصه پايان قرن نوزدهم است می سوختندصفت م

در اين جريان تقسيم جهان، در اين تالش ديوانه وار برای دست يافتن به گنج : »کند

ها و بازارهای بزرگ جهان، نيروی نسبی امپراطوری هائی که در اين قرن يعنی قرن 

که دول تشکيل دهنده اين امپراطوری  نوزدهم تشکيل شده اند به هيچ وجه با موقعيتی

دولی که در اروپا تفوق دارند و تعيين . ها در اروپا اشغال می نمايند مطابقت ندارد

و چون قدرت . نيستندکننده مقدرات آنند عين همين تفوق را در تمام جهان دارا 

مستعمراتی و اميد تصاحب ثروت هائی، که هنوز به حساب نيامده است، مسلماً در 

و اگر -نيروی نسبی دول اروپائی انعکاس خواهد بخشيد، لذا مسأله ی مستعمرات 
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که هم اکنون نيز شرايط سياسی خود اروپا را تغيير داده  -«امپرياليزم»خواسته باشيد 

 .«است، در آتيه بيش از پيش اين شرايط را تغيير خواهد داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  امپرياليزمامپرياليزم  --۷۷

  داریداری  ی از سرمايهی از سرمايهی خاصی خاص  به مثابه مرحلهبه مثابه مرحله  

 

                                                 
  -  J. E. Driault: „Problèmes politiques et sociaux“ P( .دريو. ا -.ژ :

 .(مترجم– 299-ص 1907، پاريس، سال «مسائل سياسی و اجتماعی»
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اکنون بايد بگوشيم نتيجه گيری های معينی نموده و مطالبی که فوقاً درباره ی 

امپرياليزم به طور کلی در نتيجه ی تکامل . امپرياليزم گفته شده است تلخيص نمائيم

ولی   . سرمايه داری و ادامه ی مستقيم خواص اساسی آن به وجود آمده است

معينی از تکامل خود و آن هم در مدارج بسيار عالی  سرمايه داری در مرحله ی

تکامل خود به امپرياليزم سرمايه داری مبدل شد و اين هنگامی است که بعضی از 

خواص اساسی سرمايه داری به نقيض خود بدل می شوند و در تمام جهات عالئمی به 

به نظام  وجود می آيد و مشاهده می گردد که مختص دوران انتقال از سرمايه داری

آن چه از نظر اقتصادی در اين جريان جنبه ی . اقتصادی عالی تری است-اجتماعی

اساسی دارد عبارتست از تبديل رقابت آزاد سرمايه داری به انحصارهای        

سرمايه داری رقابت آزاد خصوصيت اساسی سرمايه داری و به طور کلی توليد  

ولی پديده ی اخير در برابر . ت آزاد استکاالئی است؛ انحصار مستقيماً نقيض رقاب

چشم ما تدريجاً به انحصار بدل شد، بدين طريق که توليد بزرگ را به وجود آورد و 

توليد کوچک را از ميدان به در کرد، توليد بزرگ را به بزرگ ترين توليد مبدل نمود  

د و هم اکنون و تمرکز توليد و سرمايه را بدانجا رساند که از آن انحصار به وجود آم

کارتل ها، سنديکاها، تراست ها و سرمايه ی يک چند ده بانکی : نيز به وجود می آيد

در عين حال انحصارها که از . که با آن ها درهم آميخته  با ميلياردها سروکار دارند

درون رقابت آزاد پديد می آيند، اين رقابت را از بين نبرده بلکه مافوق آن و به 

ی می نمايند و بدين طريق يک سلسله ی تضادهای بسيار حاد و موازات آن زندگ

انحصار عبارتست از . پرشدت و اصطکاک ها و تصادماتی را به وجود می آورند

 .انتقال از سرمايه داری به نظامی عالی تر

اگر خواسته باشيم تعريف حتی المقدور کوتاه تری برای امپرياليزم به نمائيم بايد 

يک چنين تعريفی مهم ترين . مرحله ی انحصاری سرمايه داريست بگوئيم امپرياليزم

نکات را دربر دارد، زيرا از يک طرف سرمايه ی مالی عبارتست از درهم آميختن 

سرمايه ی چند بانک از بزرگ ترين بانک های انحصاری با سرمايه اتحاديه های 
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يان آن سياست انحصاری کارخانه داران، از طرف ديگر تقسيم جهان عبارتست از پا

استعماری که بالمانع در مناطقی که از طرف هيچ دولت سرمايه داری اشغال نشده 

بود بسط می يافت و انتقال به سياست استعماری تصاحب انحصاری سرزمين هائی از 

 .جهان که کامالً تقسيم شده است

را ولی تعاريف بسيار کوتاه گرچه فهم مطلب را آسان می کنند، زيرا نکات عمده 

تلخيص می نمايند، مع الوصف کافی نيستند، چون که بايد خصوصيات بسيار مهم 

پديده ای را که به تعريف احتياج دارد از آن ها بيرون کشيد بنابر اين با در نظر گرفتن 

اهميت مشروط و نسبی تمام تعريف های کلی که هرگز نمی توانند روابط همه جانبه 

بايد برای امپرياليزم آن چنان تعريفی  -آن دربر گيرند يک پديده را در تمام سير تکامل

تمرکز توليد و سرمايه که به        ( 1: نمود که متضمن پنج عالمت زيرين آن باشد

آن چنان مرحله ی عالی تکامل رسيده که انحصارهائی را که در زندگی اقتصادی  

سرمايه ی بانکی درهم آميختن ( 2نقش قاطعی بازی می کنند به وجود آورده است؛ 

؛         «سرمايه ی مالی»با سرمايه ی صنعتی و ايجاد اليگارشی مالی بر اساس اين 

صدور سرمايه که از صدور کاال متمايز است اهميتی بسيار جدی کسب می نمايد؛ ( 3

اتحاديه های انحصاری بين المللی سرمايه دارنی که جهان را تقسيم نموده اند  ( 4

تقسيم ارضی جهان از طرف بزرگ ترين دول سرمايه داری به   (5پديد می آيد و 

امپرياليزم آن مرحله ای از تکامل سرمايه داريست که در آن . پايان می رسد

انحصارها و سرمايه ی مالی سيادت به دست آورده، صدور سرمايه اهميت         

لی آغاز فوق العاده ای کسب نموده و تقسيم جهان از طرف تراست های بين المل

گرديده و تقسيم تمام اراضی جهان از طرف بزرگ ترين کشورهای سرمايه داری به 

 .پايان رسيده است

که به )ما قبالً خواهيم ديد اگر تنها مفاهيم اساسی صرفاً اقتصادی امپرياليزم را 

در نظر نگرفته، بلکه موقعيت تاريخی مرحله ی فعلی ( تعريف مزبور محدود می شود

ی را نسبت به سرمايه داری به طور کلی و يا رابطه ی امپرياليزم را با  سرمايه دار
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چگونه می توان و بايد امپرياليزم  -دو جريان اساسی در جنبش کارگری در نظر گيريم

ولی اکنون بايد متذکر شويم که امپرياليزم به مفهوم . را به طور ديگری تعريف نمود

برای اين که خواننده . مايه داريستمذکور بدون شک مرحله خاصی از تکامل سر

بتواند تصور حتی االمکان مستدل تری از امپرياليزم داشته باشد ما عمداً سعی     

که  بورژوازیکرده ايم هر چه ممکن است اظهارنظر بيشتری از اقتصاد دانان 

نقل  -مجبورند واقعيات کامالً مسلم اقتصاديات نوين سرمايه داری را اعتراف نمايد

به همين منظور نيز آمار مفصلی ذکر گرديده که امکان می دهد به اين نکته     . مکني

پی برده شود که سرمايه ی مالی و غيره تا چه درجه ای نشوونما يافته و تبديل  

کميت به کيفيت يعنی انتقال سرمايه داری تکامل يافته به امپرياليزم در چه چيز به 

تی به ذکر اين نکته نيست که در طبيعت و البته حاج. خصوصی متظاهر شده است

جامعه هر حد و مرزی مشروط و متغير است و مثالً نابخردانه است هر آينه در 

امپرياليزم به کدام سال يا کدام « نهائی»اطراف اين موضوع بحث شود که آيا استقرار 

 .ده ساله ای مربوط است

کارل کائوتسکی تئوريسين  ولی درباره ی تعريف امپرياليزم قبل از همه بايد به

ساله  25عمده مارکسيست در دوران به اصطالح انترناسيونال دوم يعنی دوران 

کائوتسکی با ايده های اساسی تعريفی که ما  درباره . به بحث پرداخت 1914 -1889

 1914و هم حتی قبل از آن يعنی در  نوامبر  1915ی امپرياليزم نموده ايم هم در سال 

يا « فاز»ام مخالفت کرده و اظهار داشته است امپرياليزم را نبايد با قطعيت تم

ای از اقتصاد بدانيم بلکه امپرياليزم سياست و آن هم سياست معينی است که «مرحله»

سرمايه داری »می شمرد؛ امپرياليزم را نمی توان با « مرجح»سرمايه ی مالی آن را 

تمام پديده های سرمايه داری »اليزم دانست؛ اگر بخواهيم از امپري« همانند« »کنونی

 -يعنی کارتل ها، حمايت گمرکی، سيادت فينانسيست ها و  سياست استعماری« کنونی

را درک نمائيم آن گاه موضوع ضرورت امپرياليزم برای    سرمايه داری تبديل به يک 

طبيعی است که »می گردد، زيرا در آن صورت « مترادف گوئی کامالً بی مزه ای»
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اگر هم چنين . و   قس عليهذا« رياليزم برای سرمايه داری ضرورت حياتی داردامپ

تعريفی را که کائوتسکی برای امپرياليزم کرده و مستقيماً  بر ضدماهيت ايده هائی 

در اين جا نقل نمائيم، آن گاه فکر وی را با  -است که از طرف ما تشريح شده است

سکی از اعتراضات اردوگاه مارکسيست های زيرا کائوت)منتهای دقت بيان کرده ايم 

آلمانی که طی سال های مديد از يک چنين ايده هائی پيروی می کردند آگاه بود و آن 

 (.را اعتراضات جريان معينی در مارکسيزم می دانست

 :تعريف کائوتسکی چنين است

امپرياليزم محصول سرمايه داری صنعتی دارای تکامل عالی و عبارت است از »

 زراعتیيل هر يک از دول سرمايه دار صنعتی به الحاق مناطق هر چه وسيع تر تما

يا تابع نمودن آن ها به خود بدون توجه به اين ( تکيه روی کلمه از کائوتسکی است)

 .«که چه ملت هائی در آن ها سکونت دارند

اين تعريف مطلقاً به هيچ دردی نمی خورد زيرا به طور يک طرفه يعنی خودسرانه 

گرچه اين مسأله خواه به خودی خود و    )تنها مسأله ی ملی را متمايز می نمايد 

و خودسرانه و ( خواه از لحاظ رابطه اش با امپرياليزم حائز نهايت اهميت است

با سرمايه ی صنعتی کشورهائی که کشورهای ديگر را به خود  فقطآن را  نادرست

سری و نادرستی موضوع الحاق ملحق می کنند، مربوط می سازد و با همان خود

 .مناطق زراعتی را به ميان می کشد

اين است خالصه ی  -امپرياليزم عبارت است از تمايل به الحاق اراضی ديگران

اين صحيح ولی بی نهايت ناقص است، زيرا . تعريف کائوتسکی سياسیقسمت 

عمال زور و امپرياليزم از نقطه ی نظر سياسی به طور کلی عبارت است از تمايل به ا

مسأله است که  اقتصادیولی آن چه در اين جا مورد توجه ماست جنبه ی . ارتجاع

نادرستی هائی که در تعريف . آن را مطرح کرده است خودکائوتسکی در تعريف  خود

                                                 
 - «die Neue Zeit» 11مورخه  909، ص 32، جلد 2، شماره 1914، سال 

 .و صفحات بعدی 107-، ص1915، سال 2؛ رجوع شود به شماره 1914سپتامبر، سال 
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آن چه صفت مشخصه ی امپرياليزم را . کائوتسکی وجود دارد به عيان ديده می شود

تصادفی . سرمايه ی مالی است بلکه، نبودهعتی تشکيل می دهد اتفاقاً سرمايه صن

که با تضعيف سرمايه ی  مالینيست که در فرانسه تکامل بسيار سريع سرمايه ی 

صنعتی توأم بود درست همان عاملی بود که از سال های هشتاد قرن گذشته موجب 

آن چه صفت مشخصه ی . گرديد( استعماری)تشديد فوق العاده سياست الحاق طلبی 

بلکه  نبودهتمايل به الحاق مناطق زراعتی  تنهاياليزم را تشکيل می دهد اتفاقاً امپر

اشتهای آلمان برای بلعيدن بلژيک، و )تمايل به الحاق صنعتی ترين مناطق نيز هست 

زيرا اوالً به پايان رسيدن تقسيم جهان ( اشتهای فرانسوی ها برای بلعيدن لورن

دست دراز شود؛ ثانياً آن چه برای  هر زمينی تجديد تقسيم بهمجبور می کند هنگام 

امپرياليزم جنبه ی اساسی دارد مسابقه ی چند دولت بزرگ برای احراز سيادت يعنی 

 اواشغال اراضی است که بيشتر از لحاظ تضعيف دشمن و متزلزل ساختن سيادت 

ه بلژيک برای آلمان به خصوص از لحاظ تکي)انجام می يابد تا منافع مستقيم خويش 

گاهی بر ضد انگلستان و بغداد برای انگلستان از لحاظ تکيه گاهی بر ضد آلمان و 

 (.غيره اهميت دارد

به انگليسی ها استناد می جويد که گويا معنائی را  -و به کرات-کائوتسکی به ويژه 

که از نظر صرفاً سياسی برای کلمه ی امپرياليزم قائل شده اند با مفهومی که 

در کتاب . هوبسن انگليسی را بر داريم. ده مطابقت داردکائوتسکی قائل ش

 :چنين می خوانيم 1902وی منتشره در سال « امپرياليزم»

وجه تمايز امپرياليزم نوين با کهن اوالً اين است که امپرياليزم  نوين تئوری و »

پراتيک چند امپراطوری را که با يکديگر در مسابقه هستند و همه برای توسعه طلبی 

جايگزين تمايالت يک  -سی و تحصيل سود بازرگانی حرص و ولع يکسانی دارندسيا
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امپراطوری رشد يابنده ی واحد می نمايد؛ ثانياً  اين وجه تمايز عبارت است از سيادت 

 .«بر منافع بازرگانی -منافع مالی يا منافع مربوط به سرمايه گذاری

به تمام انگليس ها می نمايد در ما می بينيم کائوتسکی در استنادی که به طور کلی 

او فقط می تواند به امپرياليست های مبتذل )حقيقت امر به هيچ وجه محق نيست 

ما می بينيم کائوتسکی که (. انگلستان يا به مدافعين آشکار امپرياليزم استناد ورزد

 سوسيال ليبرالمدعيست به دفاع از مارکسيزم ادامه می دهد عمالً نسبت به هوبسن 

دو خصوصيت  به شيوه ی صحيح تریی به پس نهاده است، زيرا هوبسن گام

کائوتسکی اتفاقاً           )امپرياليزم کنونی را در نظر می گيرد « مشخص -تاريخی»

!(:     مشخص را مورد استهزاء قرار می دهد -در تعريف خود خصوصيات تاريخی

ولی اگر به طور عمده . رتفوق فينانسيست بر تاج( 2امپرياليزم و  چندرقابت ( 1

منظور، الحاق کشور زراعتی از طرف کشور صنعتی باشد، آن کاه نقش عمده از آن 

 .تاجر خواهد بود

تعريف کائوتسکی نه تنها نادرست و غيرمارکسيستی است، بلکه عالوه بر آن   

پايه ی سيستم تام و تمامی از نظرياتی است که از هر جهت، هم با تئوری و هم با 

جروبحثی . در اين باره بعداً نيز سخن خواهيم گفت. تيک مارکسيستی مغايرت داردپرا

آيا : او می گويد. که کائوتسکی درباره ی کلمات راه انداخته است به کلی بی معناست

.   مرحله ی نوين سرمايه داری را بايد امپرياليزم ناميد يا مرحله ی سرمايه ی ملی

اصل مطلب در اين . ، اين موضوع علی السويه استهر نامی می خواهيد به آن بدهيد

است که کائوتسکی سياست امپرياليزم را از اقتصاد آن جدا می کند، بدين طريق که 

می شمرد و « مرجع»الحاق طلبی را سياستی می خواند که سرمايه ی مالی آن را 

مان سياست بورژوازی ديگری را در مقابل آن قرار می دهد که گوئی وجود آن بر ه

نتيجه چنين می شود که انحصارها از لحاظ . پايه ی سرمايه ی مالی امکان پذير است

                                                 
  -  Hobson: „Imperialism“ L., 1902, p.324( .مپرياليزما: »هوبسن» ،

 (مترجم، 324-، ص1902لندن، سال 
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اقتصادی با سياستی که شيوه ی عمل آن جنبه ی انحصاری و اعمال زور و 

نتيجه چنين می شود که تقسيم ارضی جهان، که . اشغالگری نداشته باشد هم سازند

ده و مبنائی است که به شکل های کنونی اتفاقاً در عصر سرمايه ی مالی به پايان رسي

مسابقه ی بين بزرگ ترين دولت های سرمايه داری جنبه ی خاصی می دهد، با 

بدين طريق به جای اين که عمق اساسی ترين . سياست غيرامپرياليستی همساز است

تضادهای مرحله ی نوين سرمايه داری آشکار شود اين تضادها پرده پوشی می گردد 

رفرميزم بورژوازی حاصل        -ن کاسته می شود و به جای مارکسيزمو از حدتشا

 .می آيد

کائوتسکی با کونف مدافع آلمانی امپرياليزم و الحاق طلبی که به شيوه ای مبتذل و 

 -امپرياليزم: کونف می گويد. وقيحانه استدالل می نمايد به جروبحث می پردازد

ری ناگزير است و جنبه ی مترقی دارد؛ سرمايه داری معاصر است؛ تکامل سرمايه دا

پس امپرياليزم مترقی است؛ پس بايد در مقابل امپرياليزم جبهه به زمين سائيد و     

 -1894اين شبيه به آن کاريکاتوريست که ناردنيک ها در سال های  ! آن را ثنا خواند

ت ها اگر مارکسيس: عليه مارکسيست های روس رسم می کردند، بدين معنی که 1895

سرمايه داری را در روسيه ناگزير و مترقی می دانند، در اين صورت بايد دکانی باز 

کائوتسکی معترضانه به کونف می . کنند و به رواج سرمايه داری مشغول گردند

خير، امپرياليزم سرمايه داری معاصر نيست، بلکه فقط يکی از اشکال سياست : گويد

انيم و بايد بر ضد اين سياست، بر ضد سرمايه داری کنونی است و ما می تو

 .امپرياليزم و بر ضد الحاق طلبی و غيره مبارزه کنيم

اين اعتراض خيلی ظاهر حق به جانبی دارد ولی در عمل برابر است با موعظه ی 

و به همين جهت    )آشتی با امپرياليزم منتها به شکل ظريف تر و پوشيده تر 

سياست تراست ها و بانک ها به شکلی که دست  با« مبارزه ی»، زيرا، (خطرناک تر

به ترکيب پايه های اقتصاد تراست ها و بانک ها نخورد، چيزی نيست جز رفرميزم   

ناديده گرفتن  . و پاسيفيزم بورژوازی و خيرخواهی های مشفقانه و معصومانه
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اساسی ترين تضادها و فراموش نمودن مهم ترين آن ها به جای آشکار ساختن تمام 

. چنين است تئوری کائوتسکی که هيچ وجه مشترکی با مارکسيزم ندارد -عمق تضادها

فقط به کار دفاع از ايده ی وحدت با کونف ها « تئوری»و بديهی است که يک چنين 

 !می خورد

از نقطه نظر صرفاً اقتصادی بعيد نيست که سرمايه داری : »کائوتسکی می نويسد

عبارت است از منتقل شدن سياست کارتل ها به  فاز جديد ديگری را هم طی کند که

يعنی مافوق امپرياليزم و اتحاد  «صحنه ی سياست خارجی يا فاز اولترا امپرياليزم

امپرياليزم های تمام جهان به جای مبارزه با يکديگر، اين فاز عبارت است از موقوف 

به توسط بهره برداری مشترک از جهان »شدن جنگ ها در دوران سرمايه داری و 

 .«يک سرمايه ی مالی که در مقياس بين المللی متحد شده باشد

تأمل نمائيم تا مغايرت « تئوری اولترا امپرياليزم»ما در پائين مجبوريم روی اين 

همين جا نيز ما بايد به  . قطعی و مسلم آن را با مارکسيزم به تفصيل نشان دهيم

ی دقيقی مراجعه نمائيم که به اين موجب طرح کلی اين رساله به آمارهای اقتصاد

«   اولترا امپرياليزم« »از نقطه ی نظر صرفاً اقتصادی»آيا . مسأله مربوط است

 امکان پذير است يا اين که اين موضوع اولترا مزخرف است؟

باشد آن گاه تمام « صرف»اگر منظور از ذکر نقطه ی نظر صرفاً اقتصادی، تجريد 

تکامل به سوی انحصارها   : اين تز خالصه می شود آن چه را که می توان گفت به

.  می رود و بنابر اين به يک انحصار جهانی و يک تراست جهانی منجر خواهد شد

اين موضوع مسلم است ولی در عين حال کامالً بی معنا و نظير اين تعريف است که 

ز اين لحاظ ا«. می رود»به سوی توليد مواد غذائی در البراتوآرها « تکامل»می گويد 

 «.تئوری اولترا کشاورزی»اولترا امپرياليزم به همان درجه بی معناست که « تئوری»

                                                 
 -  «Die Neue Zeit» 11، مورخه 921، ص (32جلد ) 2، شماره 1914، سال 

 .و صفحات بعدی 107-، ص1915، سال 2؛ مراجعه شود به شماره 1914سپتامبر 
«Die Neue Zeit -» آوريل  30، مورخه 144-، ص1، شماره 1915، سال

1915. 
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دوران سرمايه ی مالی را به مثابه دوران « صرفاً اقتصادی»ولی اگر شرايط 

تاريخی مشخصی که به آغاز قرن بيستم مربوط است، در نظر گيريم، آن گاه بهترين 

يعنی همان تجريدهائی که منحصراً « )ترا امپرياليزماول»پاسخ به تجريدهای بی روح 

، خدمت  موجودهبه ارتجاعی ترين مقصود، يعنی انحراف توجه از عمق تضادهای 

اين خواهد بود که واقعيت اقتصادی مشخص اقتصاد جهانی کنونی را در ( می کند

لترا استدالالت کامالً بی معنای کاتوتسکی درباره ی او. مقابل آن ها قرار دهيم

امپرياليزم، ضمناً مشوق آن فکر سراپا اشتباه آميزی است که آب به آسياب مدافعين 

موجب امپرياليزم می ريزد؛ اين فکر حاکی از آنست که گويا سيادت سرمايه ی مالی 

ناموزونی ها و تضادهای موجوده در درون اقتصاد جهانی می گردد و حال آن  تضعيف

 .اين عوامل می شود دموجب تشديکه اين سيادت عمالً 

مقدمه ای درباره ی اقتصاد »کالور در رساله ی کوچک خود موسوم به . ر

کوششی به عمل آورده است تا از مهمترين مدارک صرفاً اقتصادی که  «جهانی

تصور مشخصی از مناسبات متقابل موجوده در اقتصاد جهانی، در سرحد بين قرن 

بخش عمده »او جهان را به پنج . گيری نمايد نتيجه -نوزدهم و بيستم به دست می دهد

شامل تمام اروپا به جز روسيه  و )بخش اروپای وسطی ( 1: تقسيم می کند« اقتصادی

( 5بخش آسيای خاوری و        ( 4بخش روسيه؛ ( 3بخش انگلستان؛ ( 2؛ (انگلستان

ت دولت هائی که اين مستعمرا« بخش های»ضمناً مستعمرات را جزو . بخش آمريکا

به آن ها تعلق دارند محسوب می نمايد و چند کشور را هم که بين بخش ها تقسيم 

نشده اند نظير ايران، افغانستان، عربستان در آسيا و مراکش و حبشه در  آفريقا و 

 «.کنار می گذارد»غيره را 

اينک خالصه ای از پيکره های اقتصادی که نام برده درباره ی اين بخش ها ذکر 

 (جوع شود به جدول در صفحه ی بعدر: )می کند

                                                 
 - r: „Einführung in die Weltwirtschaft“ Brl. 1906R. Calwe 
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ما در اين جا سه بخش می بينيم که در آن سرمايه داری در مدارج عالی تکامل است 

هم طرق ارتباطی، هم بازرگانی و هم صنايع در اين بخش ها فوق العاده تکامل   )

در بين آن ها سه کشور بر  . بخش اروپای وسطی، بريتانيا، آمريکا(: يافته است

مسابقه ی . آلمان، انگلستان و اياالت متحده ی آمريکا: يادت می نمايندجهان س

امپرياليستی و مبارزه بين آن ها به علت اين که آلمان منطقه ی کوچک و مستعمرات 

امريست « اروپای وسطی»کمی در اختيار دارد فوق العاده حدت يافته است؛ تشکيل 

عجالتاً صفت . به وجود خواهد آمد مربوط  به آينده و در جريان يک مبارزه ی شديد

برعکس در بخش انگلستان و . مشخصه ی تمام اروپا پراکندگی سياسی آن است

آمريکا مرکزيت سياسی در مدارج عاليست ولی بين مستعمرات پهناور اولی و 

سرمايه داری در مستعمرات تازه . مستعمرات ناچيز دومی تفاوت فاحشی وجود دارد

مبارزه بر سر آمريکای جنوبی روز به روز حدت   . استرو به توسعه گذارده 

 .بيشتری می يابد

در . بخش روسيه و آسيای خاوری: در دو بخش تکامل سرمايه داری ضعيف است

بخش اول تراکم جمعيت بسيار ضعيف و در بخش دوم بسيار قوی است؛ در اولی 

را تازه شروع  تقسيم چين. مرکزيت سياسی عظيمی وجود دارد و دومی فاقد آن است

کرده اند و مبارزه بين ژاپن و اياالت متحده و کشورهای ديگر برای دست يافتن به  

 .آن روز به روز بيشتر حدت می يابد

«    مسالمت آميز»افسانه ی سفيهانه ی کائوتسکی را درباره ی اولترا امپرياليزم 

با اين عدم      با اين واقعيت يعنی با اين تنوع عظيم شرايط اقتصادی و سياسی،

 تطابق فوق العاده ای که در سرعت رشد کشورهای گوناگون و غيره وجود دارد و با 
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 .در پرانتزها مساحت و سکنه ی مستعمرات ذکر شده است -*

مگر . مقايسه کنيد -اين مبارزه ی سبعانه ای که بين دولت های امپرياليستی می شود

تجعانه ی يک خرده بورژوای واهمه زده برای گريز از يک واقعيت اين کوشش مر

 -اولترا»مخوف نيست؟ مگر کارتل های بين المللی که کائوتسکی آن ها را نطفه های 
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همان گونه که توليد قرص دارو در البراتوآر را         )تصور می کند « امپرياليزم

جهان و  تجديد تقسيمتقسيم و نمونه ( کشاورزی ناميد -نطفه ی اولترا« می توان»

انتقال از تقسيم مسالمت آميز به تقسيم غيرمسالمت آميز و بالعکس را به ما نشان 

نمی دهد؟ مگر سرمايه ی مالی آمريکا و کشورهای ديگر، که با شرکت آلمان تمام 

جهان را از طريق مسالمت آميز مثالً در شرکت بين المللی ريل يا در تراست          

المللی کشتی رانی بازرگانی تقسيم کرده بود، اکنون جهان را بر اساس تناسب بين 

تجديد تقسيم     -جديد نيروها که از طريق به کلی غيرمسالمت آميز تغيير می نمايد

 ؟نمی کند

سرمايه ی مالی و تراست اختالف بين سرعت تکامل رشته های گوناگون اقتصاد 

و حال که تناسب نيروها تغيير     . ت می دهندجهانی را کاهش نداده بلکه آن را شد

می تواند  نيروچه وسيله ای جز  در دوران سرمايه داریمی نمايد، در اين صورت 

تضاد را حل کند؟ آمار مربوط به راه های آهن مدارک فوق العاده دقيقی را درباره ی 

انی در سرعت های مختلط رشد سرمايه داری و سرمايه ی مالی در تمام اقتصاد جه

طی يکی دو، ده ساله ی اخير توسعه ی امپرياليستی طول     . اختيار ما می گذارد

 :راه های آهن بدين طريق انجام گرفته است

 

 

 

 

 

  ((به هزار کيلومتربه هزار کيلومتر))راه های آهن راه های آهن 

 1890  1913             +  

 +122  346 224 ...................اروپا

 +143 411 268 اياالت متحده آمريکا

                                                 
 -  Stat. Jahrbuch für das deutsche Reich, 1915; Archiv für 

Eisenbahn-wesen 1892( . ؛ آرشيو راه آهن، سال 1915سالنامه ی آمار دولت آلمان، سال

شورهای ؛ خصوصيات چندی که به تقسيمات راه های آهن ميان مستعمرات ک(مترجم-.1892

 .مربوط است، ناگزير به طور تقريب تعيين گشته است 1890گوناگون در جريان سال 
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 82 همه مستعمرات
}125 

210 
}347 

128+ 
دولت های مستقل و  +222{

نيه مستقل آسيا و 

 ..............آمريکا

43 137 94+ 

  1104 617 ................جمع

 

و نيمه )بنابر اين سير توسعه ی راه های آهن در مستعمرات و کشورهای مستقل 

به طوری که می دانيم   . يع تر بوده استآسيا و آمريکا از همه جا سر( مستقل

کشور از بزرگ ترين کشورهای سرمايه داری در اين    5الی  4سرمايه ی مالی 

ساختمان دويست هزار کيلومتر راه آهن . بخش ها سيادت و حکم فرمائی کامل دارد

جديد در مستعمرات و کشورهای ديگر آسيا و آمريکا به معنای سرمايه گذاری جديدی 

ميليارد مارک با شرايط فوق العاده سودمند و تضمين های  40مبلغ متجاوز از به 

مخصوصی از لحاظ بهره دهی و دريافت سفارشی پرسود برای کارخانه های 

 .فوالدريزی و غيره و غيره است

سرمايه داری سريع تر از همه در مستعمرات و کشورهای ماوراء اقيانوس تکامل 

مبارزه ی (. ژاپن)پديد می آيند  جديدیل امپرياليستی در بين آن ها دو. می يابد

خراجی که سرمايه ی مالی از بنگاه های     . امپرياليزم های جهانی حدت می يابد

فوق العاده پرسود مستعمرات و کشورهای ماوراء اقيانوس می گيرد رو به افزايش 

شود که از سهم هنگفتی عايد کشورهائی می « غنيمت»هنگام تقسيم اين . می رود

طول    . لحاظ سرعت تکامل نيروهای مولده هميشه هم مقام اول را احراز نمی کنند

 :راه های آهن در بزرگ ترين کشورها به اضافه ی مستعمرات آن ها بدين قرار بود

 

 

  ((هزار کيلومترهزار کيلومتر))راه های آهن راه های آهن 

  11889900  11991133  ++  

 +145 413 268 ايالت متحده
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 +101 208 107 امپراتوری بريتانيا 

 +46 78 32 روسيه

 +25 68 43 آلمان

 +22 63 41 فرانسه

مجموع پنج 

 ....دولت

491 830 339+ 

 

درصد تمام راه های آهن در پنج کشور از بزرگ ترين کشورها  80بنابر اين قريب 

بر اين راه ها و تمرکز سرمايه ی مالی به  مالکيتولی تمرکز . متمرکز شده است

زيرا مقدار هنگفتی از سهام و برگ های وام راه های آهن مراتب بيش از اين است، 

 .آمريکا، روسيه و غيره متعلق به ميليونرهای مثالً انگليسی و فرانسويست

 100« خود»انگلستان در سايه ی وجود مستعمرات خود، بر شبکه ی راه آهن 

است که  هزار کيلومتر يعنی چهار بار بيش از آلمان افزود و حال آن که بر همه معلوم

طی اين مدت تکامل نيروهای مولده ی آلمان و به خصوص تکامل صنايع زغال سنگ 

و فلزسازی آن به مراتب سريع تر از انگلستان و به طريق اولی سريع تر از فرانسه 

ميليون  8/6ميليون تن چدن در مقابل  9/4آلمان  1892در سال . و روسيه بوده است

می رسد  9در مقابل  6/17اين رقم به  1912در سال  تن انگلستان توليد می کرد؛ ولی

حال سؤال می شود که در  !که برتری عظيمی را نسبت به انگلستان نشان می دهد

چه وسيله ای جز جنگ می تواند عدم تطابق بين تکامل  شرايط سرمايه داری

« مناطق نفوذ»نيروهای مولده و تجمع سرمايه از يک طرف و تقسيم مستعمرات و 

 ای سرمايه ی مالی را، از طرف ديگر از بين ببرد؟بر

 

                                                 
 - رجوع شود به( :Edgar Crammond: „The Economic Relation of the 

British and German Empires “ ) در(Journal of the Royal Statistical Society, 

1914, July, pp.777 ss.( )مناسبات اقتصادی ميان امپراتوری های بريتانيا : »ندادگار گرامو

و  777-، ص1914، ژوئيه، سال «مجله ی انجمن پادشاهی آمار»مندرجه در « و آلمان

 (مترجم-.صفحات بعدی
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  طفيلی گری و گنديدگی سرمايه داریطفيلی گری و گنديدگی سرمايه داری  --۸۸
 

اکنون ما بايد روی يکی از جنبه های ديگر امپرياليزم که بسيار مهم است ولی در 

 -نمی دهنداکثر استدالالت مربوط به اين مبحث غالباً آن را مورد ارزيابی کافی قرار 

يکی از نواقص هيلفردينگ مارکسيست اين است که او در اين مورد . مکث نمائيم

منظور ما در اين جا . نسبت به هوبسن غيرمارکسيست گامی به عقب گذارده است

 .طفيلی گری ذاتی امپرياليزم است

اين انحصار . چنان چه ديديم عميق ترين پايه ی اقتصادی امپرياليزم انحصار است

ايه داريست يعنی از بطن سرمايه داری و در شرايط عمومی سرمايه داری يعنی سرم

توليد کاالئی و رقابت به وجود آمده و با اين شرايط عمومی در حال تضاد دائمی و 

ولی با اين حال اين انحصار نيز مانند هر انحصار ديگر تمايل . درمان ناپذيری است

تثبيت قيمت های . د و کنديدگی استناگزيری به وجود می آورد که متوجه رکو

انحصاری ولو به طور موقت، تا درجه ی معينی موجب از بين رفتن انگيزه ترقيات 

تکنيکی و بالنتيجه هرگونه ترقی و هرگونه پيشرفتی می گردد؛ به عالوه اين عمل 

به وجود می آورد برای آن که از ترقيات تکنيکی مصنوعاً  اقتصادیيک امکان 

اوئوئنس نامی در آمريکا يک ماشين بطری سازی اختراع نمود : مثال. دجلوگيری شو

کارتل آلمانی صاحبان کارخانه های . که در امر توليد بطری، انقالبی توليد می کرد

بطری سازی، امتياز اختراع اوئوئنس را خريداری می نمايد  و در کشوی ميز خود 
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البته انحصار در دوره ی  .جای می دهد و از عملی نمودن آن جلوگيری می کند

سرمايه داری هرگز نمی تواند رقابت را در بازار جهانی به کلی و برای مدتی مديد از 

امپرياليزم  -ضمناً همين موضوع يکی از دالئل پوچ بودن تئوری اولترا)بين ببرد 

البته، امکان تقليل هزينه ی توليد و افزايش سود از طريق اصالحات موجب (. است

رکود و گنديدگی نيز که از خصوصيات انحصار است، به  تمايلولی . ی می گرددتغييرات

نوبه ی خود عمل خود را ادامه می دهد و در برخی از رشته های صنعت و برخی از 

 .کشورها در فواصل معينی از زمان تفوق حاصل می نمايد

ب نيز در انحصار تملک مستعمرات بسيار پهناور و پُر ثروت يا دارای موقعيت مناس

 .همان جهت عمل می نمايد

باری، امپرياليزم عبارتست از تجمع عظيم سرمايه ی پولی در معدودی از کشورها 

اين . ميليارد فرانک اوراق بهادار بالغ می گردد 150-100که چنان چه ديديم به 

جاست سرچشمه رشد طبقه، يا به عبارت صحيح تر، قشر تنزيل بگيران يعنی کسانی 

زندگی می کنند و به کلی از شرکت در هرگونه بنگاهی « سفته بازی»يق که از طر

صدور سرمايه که يکی از مهم ترين ارگان . برکنارند و حرفه ی آنان تن آسائيست

اقتصادی امپرياليزم است، بيش از پيش اين برکناری کامل قشر تنزيل بگيران را از 

استثمار از کار چند کشور ماوراء توليد تشديد می کند و بر تمام پيکر کشوری که با 

 .اقيانوس و مستعمرات گذران می کند، مهر و نشان طفيلی گری می زند

ميزان سرمايه گذاری بريتانيا در کشورهای  1893در سال : »هوبسن می نويسد

 .«درصد تمام ثروت پادشاهی متحد بريتانيا را تشکيل می داد 15خارجی تقريباً 

. اين سرمايه تقريباً دو بار و نيم افزايش يافت 1915سال  شايان ذکر است که مقارن

امپرياليزم متجاوز که وجود آن برای ماليات دهندگان : »سپس هوبسن می نويسد

بسيار گران تمام می شود و اهميت آن برای کارخانه دار و بازرگان بسيار ناچيز 

ختن سرمايه ی برای سرمايه داری که در جستجوی جائی برای به کار اندا... است

                                                 
 - Hobson 60،  59 -، ص. 
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اين مفهوم در زبان «... )منبع تحصيل سودهای هنگفت است -خويش می باشد

، تنزيل «سرمايه گذار»يعنی « اينوستور: »انگليسی با يک کلمه بيان می شود

 1899هيفن آمارشناس تمام درآمد ساليانه ای را که بريتانيای کبير در سال (... »بگير

اری خود يعنی از واردات و صادرات، به دست از تمام بازرگانی خارجی و استعم

ميليون پوند استرلينگی که در  800درصد از کل  5/2آورده است، از روی حساب 

برآورد می ( ميليون روبل 170قريب )ميليون پوند استرلينگی  18 -گردش بوده است،

هر قدر هم اين رقم هنگفت باشد باز برای توضيح چگونگی امپرياليزم «. نمايد

الی  90آن چه اين موضوع را توضيح می دهد . جاوز بريتانيای کبير کافی نيستمت

يا سود قشر « گذاری»ميليون پوند استرلينگ از محل سود حاصله از سرمايه ی  100

 .تنزيل بگيران است

بيش از سوديست که  پنج بارترين کشور جهان «بازرگانی»سود تنزيل بگيران در 

چنين است ماهيت امپرياليزم و طفيلی گری ! می آيداز بازرگانی خارجی به دست 

 .امپرياليستی

يا دولت ( Rentnerstaat« )دولت تنزيل بگير»بدين جهت است که مفهوم 

رباخوار در تمام مطبوعات اقتصادی مربوط به امپرياليزم، مورد استعمال عمومی  

های وامدار  جهان به مشتی دولت رباخوار و اکثريت عظيمی از دولت. پيدا می کند

بين سرمايه هائی که  : »شولتسه گورنيتس در اين باره می نويسد. تقسيم شده است

در خارجه به کار انداخته می شوند، جای اول را آن سرمايه هائی اشغال می نمايند  

انگلستان به : که در کشورهای از لحاظ سياسی وابسته و يا متفق به کار می افتند

ناوگان وی در صورت لزوم نقش . کای جنوبی وام می دهدمصر، ژاپن، چين و آمري

نيروی سياسی انگلستان وی را از خشم و غضب . فراش دادگستری را بازی می کند

سارتوريئوس فون والتر سهائوزن در کتاب خود   .«وامداران مصون می دارد

 هلند را به عنوان    « سيستم اقتصاد ملی سرمايه گذاری در خارجه»موسوم به 

                                                 
 - Gaevernitz: Br. Imp., p.320-Schulze 
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در نظر می گيرد و متذکر می شود که انگلستان و « دولت تنزيل بگير»نمونه ی يک 

شيلدر بر آن است که پنج کشور . فرانسه نيز اکنون اين جنبه را به خود می گيرند

«: مفهوم کشور وامده کامالً درباره ی آن ها صدق می کند»صنعتی وجود دارند که 

هلند را فقط بدين جهت در اين شمار . سوئيسانگلستان، فرانسه، آلمان، بلژيک و 

اياالت متحده فقط در مورد آمريکا وامده . «چندان صنعتی نيست»داخل نمی کند که 

 .است

انگلستان ضمن رشد خود به تدريج از يک دولت : »شولتسه گورنيتس می نويسد

 با وجود افزايش مطلق توليدات صنعتی و. صنعتی به دولتی وامده مبدل می شود

صادرات کاالهای صنعتی باز بر ميزان نسبی درآمد حاصله از تنزيل و بهره سهام و 

به عقيده ی   . نشر اوراق بهادار و از داللی و احتکار روز به روز افزوده می شود

من همانا اين واقعيت است که پايه ی اقتصادی اعتالی امپرياليستی را تشکيل        

رتباط محکم تری وجود دارد تا بين فروشنده و بين وامده و وامدار ا. می دهد

در  مقاله  1911چاپ برلن در سال « بانک»النسبورگ، ناشر مجله ی . آ .«خريدار

در : »درباره ی آلمان چنين نوشته بود« دولت تنزيل بگير -آلمان»ای تحت عنوان 

مورد آلمان تمايلی را که در فرانسه برای تنزيل بگير شدن وجود دارد، شديداً 

ولی اين موضوع را فراموش می کنند که در حدودی که اين . استهزاء قرار می دهند

قضيه به بورژوازی مربوط می گردد، شرايط آلمان بيش از پيش به شرايط فرانسه 

 .«شبيه می شود

دولت تنزيل بگير عبارت است از دولت سرمايه داری طفيلی و در حال گنديدن و  

سياسی کشور معين عموماً و در   -در کليه ی شرايط اجتماعی اين کيفيت نمی تواند

                                                 
etc“, B. 1907,  Sart. Von Waltershausen: „D. Volkswirt. Syst. -

Buch IV. 
 - Schilder 393 -، ص. 
Gaevernitz, Br. Imp., 122-Schulze -. 
„Die Bank - “ 11-10 -، ص1911، سال. 
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برای اين که اين موضوع . دو جريان اساسی جنبش کارگری خصوصاً منعکس نگردد

را هر چه واضح تر نشان دهيم رشته ی سخن را به هوبسن واگذار می نمائيم که به 

شتن تعصب در تر است، چون او را نمی توان به دا«مطمئن»عنوان گواه از هر کس 

مظنون دانست و از طرف ديگر وی يک فرد انگليسی است  « شريعت مارکسيستی»

که به خوبی از اوضاع و احوال کشوری که هم از لحاظ مستعمرات و هم از لحاظ 

 .آگاهست -سرمايه ی مالی و تجربه ی امپرياليستی ثروتمندترين کشورهاست

و بوئر که خاطره اش کامالً در هوبسن ضمن اين که تأثير مستقيم جنگ انگليس 

و نيز افزايش سود آنان « فينانسيست ها»وی زنده بود رابطه امپرياليزم را با منافع 

: را پيمانکاری و سفارشات جنگی گوناگون و غيره، توصيف می کند، می نويسد

هاديان اين سياست کامالً طفيلی گرانه سرمايه داران هستند؛ ولی همين انگيزه ها  »

در عده ی زيادی از شهرها . شرهای مخصوصی از کارگران نيز تأثير می نمايددر ق

مهم ترين رشته های صنعت به سفارش های دولتی وابسته اند؛ تمايالت امپرياليستی 

مراکز صنايع فلزسازی و کشتی سازی تا درجه ی نسبتاً زيادی به اين واقعيت 

مختلف موجب تضعيف نيروی  نويسنده بر اين عقيده است که دو کيفيت.« منوطست

تشکيل ارتش از ( 2و « طفيلی گری اقتصادی( »1: امپراطوری های قديم بوده است

کيفيت نخست از رسم و عادت طفيلی گری اقتصادی ناشی        . »افراد ملل وابسته

می شود که به حکم آن دولت فرمانروا از استان ها و مستعمرات و کشورهای  

وانگر ساختن طبقه ی حاکمه کشور خويش و نيز برای تطميع وابسته ی خود برای ت

ما از خود .« طبقات پائين کشور خود و آرام نگاه داشتن آن ها استفاده می نمايد

اضافه می کنيم که برای به دست آوردن امکان اقتصادی اين تطميع اعم از اين که    

 .سودهای انحصاری هنگفتی الزمست -به هر شکلی انجام پذيرد

 : هوبسن در خصوص کيفيت دوم چنين می نويسد

يکی از عجيب ترين عالئم نابينائی امپرياليزم آن القيدی مخصوصی است که »

بريتانيای کبير، فرانسه و دول امپرياليستی ديگر در اقدام به اين عمل از خود نشان 
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ردهائی قسمت اعظم نب. بريتانيای کبير در اين راه از همه جلوتر رفته است. می دهند

که ما به کمک آن امپراطوری هندوستان را مسخر خود ساختيم، به توسط نيروهائی 

که از اهالی بومی تشکيل داده بوديم انجام گرفته است؛ در هندوستان و نيز در اين 

اواخر در مصر ارتش های دائمی عظيمی تحت فرماندهی بريتانيائی ها قرار دارند؛ 

برای تسخير آفريقا نموده ايم، به استثناء جنگ های تقريباً تمام جنگ هائی که ما 

 .« مربوط به قسمت جنوبی آن به توسط بوميان انجام گرفته است

:     ارزيابی هوبسن درباره ی دورنمای تقسيم چين از نظر اقتصادی چنين است

در چنين صورتی قسمت اعظم اروپای باختری منظره و جنبه ای به خود خواهد »

جنوب انگلستان و ريويرا و : قسمت هائی از کشورهای زيرين دارند گرفت که اکنون

نقاطی از ايتاليا و سوئيس که توريست ها بيش از هر جا از آن ها ديدن می نمايند و 

مشت : به عبارت ديگر منظره ی آن چنين خواهد بود. محل سکونت توانگران است

مقرری می گيرند؛ گروه  ناچيزی از اشراف ثروتمند که از خاور دور بهره سهام و

نسبتاً بزرگ تری از کارمندان حرفه ای و بازرگانان و عده ی کثيرتری از نوکران 

وخدمت کاران و کارگران بنگاه های حمل و نقل و صنايعی که به تکميل آخرين قسمت 

ولی رشته های عمده ی صنايع از بين خواهد رفت و . اشياء ساخته شده مشغولند

اد غذائی و اشياء نيمه ساخته به عنوان خراج از آسيا و آفريقا مقادير هنگفتی مو

ببينيد اتحاد وسيع تر کشورهای باختری يعنی فدراسيون اروپائی «. »وارد خواهد شد

يک چنين فدراسيون نه تنها : دول معظم چه امکاناتی برای ما فراهم خواهد نمود

ت خطر عظيم طفيلی گری مدنيت جهانی را به جلو سوق نخواهد داد، بلکه ممکن اس

متمايز شدن گروهی از کشورهای : باختری را دربر داشته باشد که عبارت است از

صنعتی پيشرو که طبقات فوقانی آن ها از آسيا و آفريقا خراج عظيمی دريافت        

می کنند و به کمک آن توده های کثيری از کارمندان و نوکران مطيع را نان می دهند 

وليد محصوالت هنگفت کشاورزی و صنعتی مشغول نبوده، بلکه تحت که ديگر به ت

. نظر آريستوکراسی مالی نوين به خدمات شخصی يا کارهای فرعی صنعتی مشغولند
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(      از اين دورنما: بايد گفته می شد« )بگذار کسانی که آماده اند از اين تئوری

اجتماعی آن  -اقتصادی روی برگردانند و آن را قابل بررسی نمی دانند در شرايط»

تعمق  -شهرستان های انگلستان جنوبی فعلی که اکنون در اين وضع قرار دارند

بگذار آن ها فکر کنند اگر چين تحت نظارت اقتصادی اين گروه فينانسيست ها، . نمايند

و کارمندان سياسی و بازرگانی و صنعتی آنان قرار می گرفت و « سرمايه گذاران»يا 

زرگ ترين منابع دست نخورده ای که جهان تا کنون به خود ديده است اين گروه از ب

اين سيستم چه    -بهره کشی می نمودند و آن را در اروپا به مصرف می رساندند

بديهيست وضعيت بسيار بغرنج است، حساب بازی . دامنه ی عظيمی به خود می گرفت

ق اين پيش بينی و يا  نيروهای جهانی به مراتب مشکل تر از آن است که بتوان تحق

ولی  . هر پيش بينی ديگری را درباره ی آينده تنها در يک جهت زياد محتمل دانست

آن نفوذهائی که در حال حاضر امپرياليزم اروپای باختری را اداره می نمايند، همانا 

در اين جهت سير می کنند و اگر به مقاومتی برخورد ننمايند و به سوی ديگری 

 .«درست در جهت انجام همين پروسه عمل خواهند کردمتوجه نشوند، 

نيروهای امپرياليزم به مقاومتی برخورد نمی کردند،  اگر: نويسنده کامالً محق است

در « کشورهای متحده ی اروپا»اهميت . کار را درست به همين جا هم می کشاندند

فقط . گرفته است شرايط کنونی يعنی امپرياليستی اين جا به درستی مورد ارزيابی قرار

اپورتونيست ها که اکنون  نيزجنبش کارگری  در درونمی بايستی اضافه می شد که 

در اکثريت کشورها موقتاً پيروز شده اند به طور منظم و بدون انحراف درست در 

امپرياليزم که معنای آن تقسيم جهان و استثمار نه  «. عمل می نمايند»همين جهت 

زم که معنای آن تحصيل سودهای انحصاری هنگفت از طرف تنها چين است؛ امپريالي

مشتی از ثروتمندترين کشورهاست، برای تطميع قشرهای فوقانی پرولتاريا امکان 

اقتصادی به وجود می آورد و بدين طريق اپورتونيزم را می پروراند، شکل معينی   

ضد امپرياليزم  فقط آن نيروهائی را که بر. به آن می دهد و آن را مستحکم می نمايد

                                                 
 - Hobson 386، 335، 144، 205، 103 -، ص. 
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عموماً و بر ضد اپورتونيزم خصوصاً مبارزه می نمايند و عدم مشاهده آن ها از  

 .طرف هوبسن سوسيال ليبرال امری طبيعی است، نبايد فراموش نمود

گرهارد هيلدبراند، اپورتونيست آلمانی که در موقع خود به مناسبت دفاع از 

انست پيشوای حزب به اصطالح امپرياليزم از حزب اخراج شد و امروز می تو

آلمان باشد، گفته های هوبسن را خيلی خوب تکميل می کند، « سوسيال دموکرات»

به ( بدون روسيه)را « کشورهای متحده ی اروپای باختری»بدين طريق که تشکيل 

« جنبش بزرک اسالمی»عليه سياه پوستان آفريقا، عليه «... مشترک»منظور عمليات 

ائتالف ژاپن و »عليه « ارتش و ناوگان دريائی نيرومند»يه يک و نيز به منظور ته

 .و غيره تبليغ می نمايد «چين

می نمايد همان « امپرياليزم بريتانيا»توضيحی که شولتسه گورنيتس از 

تا  1865درآمد ملی انگلستان از سال . خصوصيات طفيلی گری را به ما نشان می دهد

 9طی همان   مدت « از خارجه»ن که درآمد حاصله تقريباً دو برابر شد و حال آ 1898

باشد « تربيت سياه پوستان برای کار»امپرياليزم « خدمت»اگر . افزايش يافت بار

امپرياليزم هم اين خواهد « خطر»در عوض ... ( بدون جبر که کار از پيش نمی رود)

خشن تر  ابتدا کار کشاورزی و معدنی و سپس کار -اروپا کار جسمانی را »بود که 

به گردن بشر سياه پوست تحميل کند و خود با خاطری آسوده   به تنزيل  -صنعتی را

گرفتن مشغول گردد و بدين وسيله شايد هم موجبات رهائی اقتصادی و سپس سياسی 

 «.نژادهای سرخ پوست و سياه پوست را فراهم سازد

ی منتزع   در انگلستان روز به روز قسمت بيشتری از زمين ها را از کشاورز

در مورد اسکاتلند که . نموده و به ورزش و تفريح و تفرج اغنيا اختصاص می دهند

اين سرزمين به برکت »می گويند که -اشرافی ترين منطقه ی شکار و ورزش است

کارنه جی يک « )گذشته ی تاريخی خود و از دولت سر مستر کارنه جی زندگی می کند

                                                 
 - Gerhard Hildebrand: „Die Erschütterung der Industrieherrschaft 

und des Industriesozialismus( “تزلزل سيادت صنايع و سوسياليزم : »گرهارد هيلدبراند

 .و صفحات بعدی 229-، ص1910سال ( مترجم-«صنعتی
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ن تنها برای اسب دوانی و شکار روباه ساليانه در انگلستا(. ميلياردر آمريکائيست

تعداد  تنزيل . خرج می شود( ميليون روبل 130قريب )چهارده ميليون پوند استرلينگ 

تعداد نسبی افرادی که   به . بگيران انگلستان تقريباً به يک ميليون نفر می رسيد

 :کارهای توليدی مشغولند دائماً در تنزيل است

سکنه ی  

 انگلستان

عداد کارکر در رشته های ت

به )عمده ی صنايع 

 (ميليون

تعداد کارگران 

نسبت به تمام 

 سکنه

 درصد 23 1/4 9/17 ...1851

 درصد 15 9/4 5/32 ...1901

 

وقتی از طبقه ی کارگر « امپرياليزم بريتانيا در آغاز قرن بيستم»محقق بورژوای 

قشر »کارگران و « قانیقشر فو»انگليس سخن می راند، مجبور است همواره بين 

قشر فوقانی شامل گروهی از اعضاء . فرق قائل شود« پائين صرفاً پرولتاريائی

کئوپراتيوها و اتحاديه های حرفه ای و انجمن های ورزشی و مجامع کثير مذهبی 

به حد کافی محدود هست برای آن  هنوز هم »قانون انتخابات که در انگلستان . است

با سطح   « صرفاً پرولتاريائی را از حق انتخابات محروم نمايدکه بتواند قشر پائين 

برای اين که وضع طبقه ی کارگر انگليس را رنگ و !! اين قشر وفق داده شده است

از پرولتاريا را تشکيل می دهد،      اقليتیروغن بزنند معموالً فقط از قشر باالئی که 

ايست مربوط به لندن و قشر پائين موضوع بيکاری اکثراً مسأله »مثالً . دم می زنند

:   بايد گفته می شد...  «سياستمداران کمتر آن را به حساب می آورندپرولتاريا که 

کمتر آن را به حساب « سوسياليست»که سياست بافان بورژوا و اپورتونيست های 

 .می آورند

                                                 
 - Gaevernitz. Br. Imp., p.301-Schulze. 
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هم  از جمله ی خصوصيات امپرياليزم که با پديده های مورد بحث مرتبط است يکی

ورود کارگران و تغيير )تقليل مهاجرت از کشورهای امپرياليستی و افزايش مهاجرت 

به کشورهای نام برده از کشورهای عقب مانده تريست که سطح ( محل سکونت

به طوری که هوبسن متذکر می گردد مهاجرت از . دستمزد در آن ها پائين تر است

 242ه ی مهاجرين در سال مزبور عد: رو به کاهش می رود 1884انگلستان از سال 

عده ی مهاجرين از آلمان در جريان ده سال . هزار بود169 -1900هزار و در سال 

هزار رسيد و طی دو ده    ساله ی  1453به حد اعالی خود يعنی به  1881-1890

در عوض بر تعداد کارگرانی که از اطريش، . هزار تنزل نمود 341و  544بعدی به 

طبق سرشماری . ه و کشورهای ديگر به آلمان می آمدند افزوده شدهايتاليا، روسي

نفر  800/440نفر بود که از آن ها  294/342/1تعداد خارجيان در آلمان  1907سال 

از « قسمت مهمی»در فرانسه . نفر کارگر کشاورزی بودند 329/257کارگر صنعتی 

ی ها، ايتاليائی ها و لهستان: کارگران صنايع معدنی را خارجيان تشکيل می دهند

در اياالت متحده مهاجرين اروپای شرقی و جنوبی کم مزدترين کارها . اسپانيائی ها

را دارند و حال آن که تعداد کارکران آمريکائی که به سمت سرکارگر کار کرده و 

امپرياليزم دارای . پرمزدترين کارها را دارند از لحاظ نسبی بيش از همه است

م هست که در بين کارگران قشرهای ممتازی را متمايز نمايد و    آن ها را اين تمايل ه

 .از توده ی وسيع پرولتاريا مجزا سازد

ذکر اين نکته الزم است که در انگلستان تمايل امپرياليزم مبنی بر اين که بين 

کارگران شکاف ايجاد کند و اپورتونيزم را در بين آن ها تقويت نمايد و جنبش کارگری 

مدت ها قبل از پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم –ا موقتاً دچار فساد سازد ر

                                                 
 -  „Statistik des Deutschen Reichs“, Bd.221 «(آمار دولت آلمان» ،-

 (مترجم
ranzosen“, St., 1913Henger: „Die Kapitalsanlage der F -( .هنگر     :

 (مترجم–«. سرمايه گذاری های فرانسوی»
Y., 1913 –Hourvich: „Immigration and Laboür“, N.   -. (هورويچ :

 (مترجم–. ، نيويورک«مهاجرت به درون کشور و کار»
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زيرا دو صفت مشخصه ی مهم امپرياليزم يعنی مستملکات عظيم . متظاهر گرديده بود

مستعمراتی و موقعيت انحصاری در بازار جهانی از نيمه ی قرن نوزدهم در انگلستان 

مادی اين رابط اپورتونيزم در جنبش مارکس و انگلس سال های مت. وجود داشت

کارگری را با خصوصيات امپرياليستی سرمايه داری انگلستان به طور منظمی 

: به مارکس نوشت 1858اکتبر سال  7مثالً انگلس در . بررسی می نمودند

پرولتاريای انگلستان عمالً به طور روزافزونی جنبه ی بورژوازی به خود می گيرد »

ين ملت که از هر ملت ديگری بيشتر بورژواست می خواهد و به نظر می رسد ا

بورژوازی يک اشرافيت بورژوازی و  در رديفسرانجام کار را به جائی برساند که 

بديهيست اين امر از طرف ملتی که تمام . يک پرولتاريای بورژوازی داشته باشد

تقريباً پس از « .جهان را استثمار می نمايد تا حدود معينی طبق قاعده به نظر می رسد

بدترين تردونيون های »از  1881اوت  11يک ربع قرن، انگلس در نامه مورخه 

که اجازه می دهند افرادی بر آن ها رهبری نمايند که از »صحبت می کند « انگليسی

و اما انگلس «. طرف بورژوازی خريداری شده و يا دست کم جيره بگير وی هستند

: چنين می نويسد 1882سپتامبر سال  12در تاريخ  در نامه ديگر خود به کائوتسکی

از من می پرسيد کارگران انگليسی درباره ی سياست استعماری چه فکر می کنند؟ »

اين جا حزب کارگری موجود . همان فکری که درباره ی سياست به طور کلی می کنند

اطری نيست، فقط راديکال های محافظه کار و ليبرال وجود دارند و کارگران با خ

آسوده به اتفاق آنان از انحصار مستعمراتی انگلستان و انحصار وی در بازار جهانی 

در پيش گفتار  1892عين همين مطلب را هم انگلس در سال . )«استفاده می نمايند

تشريح نموده « وضع طبقه ی کارگر در انگلستان»چاپ دوم کتاب خود موسوم به 

 .(است

                                                 
 - „Briefwechsel von Marx und Engels“ Bd. II, S. 290; IV, 453 .

 K. Kautsky: „Sozialismus und( )مترجم–. ، جلد دوم«ارکس و انگلسمکاتبۀ م)»

Kolonialpolitik“, Brl( ).برلن«سوسياليزم و سياست مستعمراتی: »کائوتسکی. ک ، .-

 .اين رساله در آن عهدی نوشته شده بود که کائوتسکی هنوز مارکسيست بود(. مترجم
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استثمار تمام ( 1: علت. ر واضح ذکر گرديده استدر اين جا علت و معلوم به طو

انحصار ( 3موقعيت انحصاری آن در بانک جهانی؛ ( 2جهان از طرف اين کشور؛ 

قسمتی از ( 2بورژوا شدن بخشی از پرولتاری انگلستان؛ ( 1: معلوم. مستعمراتی آن

ده آن اجازه می دهد افرادی بر وی رهبری نمايند که از طرف بورژوازی خريداری ش

امپرياليزم آغاز قرن بيستم تقسيم جهان را بين . و يا دست کم جيره بگير آن هستند

تمام »مشتی از دول به پايان رسانده و هر يک از اين دول اکنون آن چنان قسمتی از 

که اندکی از آن چه ( به منظور تحصيل مافوق سود)را استعمار می کند « جهان

کرد کمتر است؛ هر يک کارتل ها از اين دول در استثمار می  1858انگلستان در سال 

 -سايه ی تراست ها، کارتل ها و سرمايه ی مالی و داشتن مناسبات وامده با وامدار

در بازار جهانی دارای موقعيت انحصاريست و هر يک از آن ها تا درجه ی معينی از 

 مجموعع ميليون کيلومتر مرب 75ديديم که از )انحصار مستعمراتی برخوردار است 

 61درصد در دست شش دولت متمرکز است؛  86ميليون يعنی  65مستعمرات جهان 

 (.درصد در دست سه دولت متمرکز است 81ميليون يعنی 

وجه ی تمايز موقعيت کنونی وجود آن چنان شرايط اقتصادی و سياسی است که 

نبش نمی توانست بر شدت آشتی ناپذيری اپورتونيزم با منافع عمومی و اساسی ج

امپرياليزم از حالت جنينی خود خارج شده و به يک سيستم مسلط : کارگری نيفزايد

مبدل گرديده است؛ انحصارهای سرمايه داری در اقصاد ملی و سياست جای اول را 

اشغال می نمايند؛ تقسيم جهان به پايان رسيده است؛ و اما از طرف ديگر به جای 

بينيم عده ی قليلی از دول امپرياليستی  انحصار بدون شريک انگلستان، اکنون می

برای شرکت در اين انحصار با يکديگر به مبارزه ای مشغولند که صفت مشخصه ی 

اپورتونيزم اکنون ديگر نمی تواند در جنبش . تمام آغاز قرن بيستم را تشکيل می دهد

  کارگری يک کشور، آن طور که در نيمه دوم قرن نوزدهم در انگلستان مشاهده    

. برای مدتی مديد يعنی ده ها سال پی در پی پيروزی مطلق داشته باشد -می شد

اپورتونيزم در يک سلسله از کشورها به نضج  خود رسيده، از حد نضج گذشته و 
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کامالً با سياست بورژوازی در آميخته  گنديده شده و به عنوان سوسيال شوينيزم

 .است

 

 

 

 

 

 

 

  انتقاد از امپرياليزمانتقاد از امپرياليزم  --۹۹
 

اد از امپرياليزم به معنای وسيع اين کلمه از نظر ما عبارت از روشی است که انتق

طبقات گوناگون جامعه، برحسب ايدئولوژی عمومی خود، نسبت به سياست امپرياليزم 

 .دارند

ميزان عظيم سرمايه ی مالی که در دست عده ی معدودی متمرکز شده و شبکه ی 

آورده و دامنه ی اين شبکه با چنان وسعت انبوهی از مناسبات و ارتباطات به وجود 

غيرقابل تصوری گسترش يافته که نه تنها توده ی سرمايه داران و صاحبکاران 

متوسط و کوچک بلکه خرده پاترين آن ها را نيز تابع سرمايه ی مالی نموده است، از 

يک طرف و مبارزه ی حاد با ساير گروه های ملی و دولتی فينانسيست ها بر سر 

موجب شده است که تمام  -از طرف ديگر–يم جهان و سيادت بر کشورهای ديگر تقس

به « همگانی»مجذوبيت . طبقات دارا يک جا به سوی امپرياليزم روآور شوند

دورنماهای امپرياليزم، دفاع ديوانه وار از آن و رنگ آميزی آن به تمام وسائل 

                                                 
 - کل ها، ماسلف ها و غيره سوسيال شوينيزم روسی حضرات پوترسف ها، چخن

آقايان چخيدزه، اسکوبلف، آکسلرد، )نيز، خواه به صورت آشکار و خواه به صورت پنهانی خود 

 .از يکی از اشکال روسی اپورتونيزم يعنی از انحالل طلبی پديده آمده است( مارتف و غيره
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امپرياليستی در    ايدئولوژی. چنين است صفت مشخصه ی دوران حاضر -ممکنه

ديوار چين اين طبقه را از طبقات ديگر جدا نکرده . طبقه ی کارگر نيز نفوذ می نمايد

آلمان به حق و به « سوسيال دموکرات»اگر پيشوايان حزب کنونی به اصطالح . است

يعنی سوسياليست در گفتار و امپرياليست در کردار « سوسيال امپرياليست»جا به 

« امپرياليست های فابين»هم هوبسن وجود  1902يد دانست در سال با -ملقب شده اند

تعلق داشتند خاطر نشان « جمعيت فابين»را در انگلستان که به سازمان اپورتونيستی 

 . نموده است

دانشمندان و پوبليسيست های بورژوازی معموالً به شکل نسبتاً پوشيده ای از 

ادت مطلق امپرياليزم و ريشه های عميق امپرياليزم دفاع می کنند، بدين طريق که سي

آن را پرده پوشی می نمايند، می کوشند جزئيات و فرعيات را در درجه ی اول اهميت 

از قبيل برقراری « رفرم»قرار دهند و تالش می کنند با طرح های به کلی بی اهميت 

ميت نظارت پليسی بر تراست ها يا بانک ها و غيره توجه را از آن چه که دارای اه

امپرياليست های وقيح و بی پرده ای که جسارت دارند . اساسی است منحرف سازند

انديشه ی مربوط به اصالح خصوصيات اساسی امپرياليزم را انديشه ای نابخردانه 

 .اعالم دارند کمتر به سخن برمی خيزند

امپرياليست های آلمانی در نشريه ی موسوم به . اينک مثالی ذکر می نمائيم

سعی دارند جريان جنبش آزادی بخش ملی را در مستعمرات « انی اقتصاد جهانیبايگ»

آن ها تک جوش ها و . و البته به خصوص در مستعمرات غيرآلمانی تعقيب نمايند

و در ( جنوب آفريقا)اعتراضاتی را که در هندوستان می شود و جنبشی را که در ناتال 

کی از آن ها در خصوص يک نشريه ی ي. هند، هلند و غيره وجود دارد ذکر می کنند

تا  28انگليسی حاوی گزارش مربوط به کنفرانسی از ملت ها و نژادهای تابع که از 

از طرف نمايندگان مختلف مللی از آسيا و آفريقا و اروپا      که  1910ژوئن سال  30

مقاله ای نوشته و ضمن آن     -تحت سيادت بيگانگان قرار دارند تشکيل شده بود

به ما می گويند با : »طق های ايراد شده در اين کنفرانس را چنين ارزيابی می نمايدن
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امپرياليزم بايد مبارزه کرد؛ دولت های فرمانروا بايد حق ملل تابعه را به استقالل به 

رسميت بشناسند؛ دادگاه بين المللی بايد بر اجرای قراردادهای منعقده بين دول معظم 

کنفرانس مزبور از اين خواهش های معصومانه  . کند و ملت های کوچک نظارت

ما اثری از درک اين حقيقت نمی بينيم که امپرياليزم در شکل . گامی فراتر نمی نهد

مبارزه ی )!!( کنونی خود با سرمايه داری ارتباط ناگسستنی دارد و بدين جهت 

يه برخی از     مستقيم با امپرياليزم امريست بی نتيجه مگر اين که به اقداماتی عل

چون اصالح رفرميستی ارکان  .«زياده روی ها به ويژه نفرت انگيز آن اکتفا شود

و چون نمايندگان « خواهش های معصومانه»امپرياليزم چيزی نيست جز فريب و 

از اين گامی نمی نهند، بدين جهت « فراتر»بورژوازی ملل ستمکش به سوی جلو 

برمی دارد  به سوی عقباز اين « فراتر»می نماينده ی بورژوازی ملت ستمگر گا

علمی »يعنی در برابر امپرياليزم جبهه به زمين می سايد و آن را در لفافه ی ادعای 

 !است« منطق»اين هم نوعی از . مستور می گرداند« بودن

مسائلی حاکی از اين که آيا تغييرات رفرميستی ارکان امپرياليزم امکان پذير است و 

لو رفت و تضادهائی را که زائيده ی امپرياليزم است بيش از پيش حدت آيا بايد به ج

و اين تضادها را تخفيف  -داد و آن ها را عميق تر ساخت يا اين که بايد به عقب رفت

چون خصوصيات سياسی امپرياليزم . از مسائل اساسی انتقاد از امپرياليزم است -داد

ديد ستمگری ملی ناشی از ستمگری عبارت است از بسط ارتجاع در تمام جهات و تش

اليگارشی مالی و نيز بر افتادن رقابت آزاد، لذا امپرياليزم در آغاز قرن بيستم تقريباً 

در تمام کشورهای امپرياليستی با اپوزيسيونی از خرده بورژواهای دموکرات مواجه 

مللی علت قطع عالقه با مارکسيزم از طرف کائوتسکی و جريان وسيع بين ال. می شود

کائوتسکيزم اين است که کائوتسکی نه فقط نکوشيد و نتوانست خود را در صف 

                                                 
 - „(Welt wirtschaftliches Archiv“, Bd., II«( ).یبايگانی اقتصاد جهان» ،

 (مترجم-. 193 -، ص2جلد 



 والديمير ايليچ لنينوالديمير ايليچ لنين::  امپرياليزم به مثابه باالترين مرحله ی سرمايه داری

 

 143 

مقابل اين اپوزيسيون خرده بورژوازی و رفرميستی که پايه ی اقتصادی آن 

 .قرار دهد، بلکه برعکس در عمل با آن درآميخت -ارتجاعيست

يش عليه اسپانيا در اياالت متحده موجب پيدا 1898جنگ امپرياليستی سال 

 اين ها آخرين موهيکان های. گرديد« ضدامپرياليست ها»اپوزيسيونی از 

می ناميدند، تصرف « تبهکارانه»دموکراسی بورژوازی بودند که اين جنگ را جنگ 

اراضی ديگران را نقض قانون مشروطيت می دانستند، عملی را که نسبت به 

ند که کشورش آزاد خواهد به وی وعده داد)آگوينالدو، پيشوای بوميان فيليپين شد 

بود، ولی بعداً سپاهيان آمريکائی را در آن جا پياده کردند و فيليپين را به تصرف خود 

می خواندند و سخنان لينکلن را نقل قول می نمودند « فريب شوينيست ها( »در آوردند

هنگامی که سفيدپوست بر خود حکومت می کند، اين عمل حکومت : »حاکی از اين که

 -يشتن است ولی هنگامی که بر خود و در عين حال بر ديگران حکومت می کندبر خو

ولی مادامی که اين  .«اين ديگر حکومت بر خويشتن نبوده بلکه استبداد است

انتقادکنندگان از اعتراف به ناگسستنی بودن ارتباط امپرياليزم با تراست ها و بنابر اين 

ادامی که از گرويدن به نيروهائی که به با ارکان سرمايه داری واهمه داشتند و م

توسط سرمايه داری بزرگ و در نتيجه ی تکامل آن به وجود می آيند هراسناک 

 .را داشت« خواهش های معصومانه»انتقادشان کماکان جنبه ی  -بودند

. هوبسن نيز در انتقاد از امپرياليزم به طور عمده از همين نظريات پيروی می نمايد

اهالی « ارتقاع قدرت خريد»و اعالم ضرورت « ناگزيری امپرياليزم»هوبسن در رد 

کسانی که در انتقاد     . ، بر کائوتسکی سبقت جسته است!(در دوران سرمايه داری)

از امپرياليزم و قدرت مطلق بانک ها، اليگارشی مالی و غيره از نظريه ی         

                                                 
- گروهی از طوايف هندوهای آمريکای شمالی هستند که در حال  -موهيکان ها

نام رمان يکی از نويسندگان آمريکائی به نام فنيمور  - آخرين موهيکان ها. زوال و از  بين رفتند

آخرين  -ابه طور کلی آخرين نمايندگان جريان های اجتماعی در حال زوال ر. کوپر  است

 .ت. ه. موهيکان ها می نامند
 - (J. Patouillet: „L, impèrialisme amèricain“, Dijon.( )پاتويه. ژ :

 (مترجم–. 272 -، ص1904، ديژون، سال «امپرياليزم آمريکا»
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اشوه گه که ما   . النسبورگ، ل .خرده بورژوازی پيروی می کنند عبارتند از آگاد، آ

در اين رساله به کرات از آن ها نقل قول نموده ايم و نيز ويکتور برار، از نويسندگان 

منتشره در سال « انگلستان و امپرياليزم»فرانسوی، مؤلف يک کتاب سطحی به نام 

همه ی آن ها بدون آن که ذره ای ادعای مارکسيست بودن داشته باشند، . 1900

آزاد و دموکراسی را در نقطه ی مقابل امپرياليزم قرار می دهند، طرح احداث  رقابت

راه آهن بغداد را که به تصادمات و جنگ منجر می گردد تقبيح می کنند و ضمناً    

ای درباره ی صلح مطرح می نمايند و غيره و «خواهش های معصومانه»همه ی 

دار بين المللی نيز جزو          نيمارک متخصص آمار نشر اوراق بها. حتی آ -غيره

« بين المللی»نام برده ضمن محاسبه ی صدها ميليارد فرانک پشتوانه های . آن هاست

؟ ...آيا می توان تصور کرد صلح برهم خواهد خورد: »بانگ برآورد که 1912در سال 

و با وجود چنين پيکره های هنگفتی به ريسک برپا کردن جنگ تن در خواهند 

 .«داد؟

يک چنين ساده لوحی از طرف اقتصاددانان بورژوا موجب شگفتی نيست؛ به عالوه 

آن ها نيز هست که خود را تا اين درجه به ساده لوحی زده و    به سوداين موضوع 

ولی برای کائوتسکی که در . از صلح دم بزنند« به طور جدی»در شرايط امپرياليزم 

ن نظريه بورژوا رفرميستی پرداخته به پيروی از همي 1916-1915-1914سال های 

امپرياليست ها، به اصطالح « )همه توافق نظر دارند»ادعا می کند در مورد صلح 

ديگر چه چيزی از مارکسيزم باقی می  -(سوسياليست ها و سوسيال پاسيفيست ها

ماند؟ به جای تجزيه و تحليل و آشکار ساختن تمام عمق تضادهای امپرياليزم ما فقط 

رفرميستی به سهل انگاشتن اين تضادها « تمايل معصومانه»می بينيم و آن يک چيز 

 . و نفی آن هاست

                                                 
 - (Bulletin de l´Institut International de Statistique“, t. XIX, livr. 

II, p.225«( ).مترجم–. 225-، ص2، کتاب19، جلد « مار بين المللیپژوهشگاه آ) 
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او پيکره های . اينک نمونه ی کوچکی از انتقاد اقتصادی کائوتسکی از امپرياليزم

انگلستان را در مورد مصر با يکديگر  1912-1872صادرات و واردات سال های 

اين صادرات و واردات از رشد صادرات و مقايسه می کند؛ معلوم می شود رشد 

کائوتسکی از اين جا چنين نتيجه گيری  . واردات عمومی انگلستان کمتر بوده است

هيچ دليلی برای اين فرض در دست نداريم که اگر مصر تحت اشغال   : »می کند

نظامی قرار نمی گرفت بازرگانی با اين کشور با وجود فشار عوامل اقتصادی کمتر 

بهتر از هر چيز به وسيله ی « » تمايل سرمايه به بسط و توسعه.« »ی کردرشد م

دموکراسی مسالمت آميز ممکن است عملی گردد نه به وسيله ی شيوه های قهری 

 .«امپرياليستی

هوادار دو آتشه وی در روسيه        10اين استدالل کائوتسکی که آقای اسپکتاتور

آن را به صدها آهنگ زير و بم ( ر روسيهو استتارکننده سوسيال شوينيست ها د)

تکرار می کند، اساس انتقاد کائوتسکيستی را از امپرياليزم تشکيل می دهد و از اين 

نخست قسمتی از گفته های . رو بايد با تفصيل بيشتری روی آن مکث نمود

 1915هيلفردينگ را نقل می نمائيم که کائوتسکی بارها و منجمله در آوريل سال 

تمام تئوريسين های سوسياليست به اتفاق »نموده که نتيجه گيری های وی را اعالم 

 «.آراء قبول دارند

کار پرولتاريا اين نيست که در مقابل سياست         : »هيلفردينگ می نويسد

سرمايه داری مترقی تر سياست عقب مانده ای را قرار دهد که مربوط به عصر 

پاسخی که پرولتاريا در . يز نسبت به دولت استبازرگانی آزاد و مناسبات خصومت آم

مقابل سياست اقتصادی سرمايه ی مالی و امپرياليزم می تواند بدهد آزادی بازرگانی 

هدفی که سياست پرولتاريائی در حال حاضر      . نبوده، بلکه فقط سوسياليزم است

                                                 
 - (Kautsky: „Nationalstaat, imperialistischer Staat und 

Staatenbund“, Nürnberg, 1915( ).دولت ملی، دولت امپرياليستی و اتحاد . »کائوتسکی

 (مترجم–. 72و  70 -، ص1915نورنبرگ، سال «. دولت ها
 .M. NaxumcomC .منشويک  -اسپکتاتور - 10
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ن ديگر به يک که اکنو-می تواند تعقيب کند ايدآلی نظير برقراری مجدد رقابت آزاد 

نبوده، بلکه فقط و فقط نابودی کامل رقابت از طريق  -ايدآل ارتجاعی مبدل شده

 .«برچيدن بساط سرمايه داريست

ايدآل »که برای دوران سرمايه ی مالی، يک « ايدآلی»کائوتسکی با دفاع از 

« فشار عوامل اقتصادی»و « دموکراسی مسالمت آميز»است و با دفاع از « ارتجاعی

تاريخ را به عقب  از نظر عينیزيرا اين ايدآل  -يوند خود را با مارکسيزم قطع نمود؛پ

می کشاند يعنی از سرمايه داری انحصاری به سوی سرمايه داری غيرانحصاری 

 .متوجه می گردد و از اين رو چيزی نيست جز يک فريب رفرميستی

اگر اين ( ه مستعمرهيا با مستعمره ی ديگر و يا با کشور نيم)بازرگانی با مصر 

يعنی اگر امپرياليزم و سرمايه ی مالی  قرار نمی گرفتکشور تحت اشغال نظامی 

و اما معنای اين عبارت چيست؟ «. رشد می کرد»وجود نمی داشت با شدت بيشتری 

آيا اينست که اگر رقابت آزاد به وسيله ی انحصارها به طور کل و به وسيله ی 

سرمايه ی مالی و به وسيله ی تملک ( همان انحصار يعنی)يا فشار « ارتباط ها»

انحصاری برخی از کشورها بر مستعمرات محدود نمی گشت، آن گاه تکامل     

 سرمايه داری سريع تر انجام می پذيرفت؟

هم        « معنا» ايناستدالالت کائوتسکی معنای ديگری نمی تواند داشته باشد و 

رقابت آزاد در صورت نبودن هيچ گونه  يعنی آریفرض کنيم که . بی معناست

ولی هر . می دادانحصاری، سرمايه داری و بازرگانی را با سرعت بيشتری تکامل 

قدر تکامل بازرگانی و سرمايه داری سريع تر انجام پذيرد، به همان نسبت تمرکز 

انحصارست شديدتر می شود و اما  به وجود آورنده یتوليد    و سرمايه نيز که 

رقابت آزاد هم به وجود آمده  درونو همانا از  -به وجود آمده اند هم اکنونها  انحصار

حتی اگر انحصارها اکنون سير تکامل را بطئی هم نموده باشند باز اين موضوع ! اند

                                                 
- «567-، ص«سرمايه مالی. 
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نمی تواند دليلی به نفع آزادی رقابت باشد، که پس از به وجود آوردن انحصارها ديگر 

 .بقايش امکان پذير نيست

هم استدالل های کائوتسکی را زير و رو کنيد باز جز ارتجاع و رفرميزم  هر قدر

 .بورژوازی چيزی در آن نمی يابيد

: اگر هم بخواهيم اين استدالل ها را اصالح نمائيم و نظير اسپکتاتور بگوئيم

بازرگانی مستعمرات انگلستان با انگلستان اکنون بطئی تر از بازرگانی آنان با ساير 

زيرا انگلستان را نيز . باز کائوتسکی را نجات نخواهيم داد -عه می يابدکشورها توس

امپرياليزم می کوبد، منتهی انحصار و امپرياليزم کشور ديگر  همانانحصار و  همان

می دانيم که کارتل ها موجب پيدايش تعرفه های گمرکی حمايتی نوع (. آمريکا، آلمان)

اين )تی مورد حمايت قرار می گيرند درست آن محصوال: جديد و نوظهوری شده اند

که به درد صادرات ( متذکر گرديده است« کاپيتال»موضوع را انگلس نيز در جلد سوم 

و نيز می دانيم يکی از خصوصيات کارتل ها و سرمايه ی مالی استفاده از . می خورند

م يا به قول انگليسی ها سيست« صدور کاال با قيمت های نازل تر از مايه»سيستم 

کارتل محصول خود را در داخل کشور به قيمت انحصاری : است« بيرون ريختن کاال»

بار تنزل می دهد تا بدين طريق  3گزاف به فروش می رساند، ولی در خارجه قيمت را 

اگر . رقيب خود را زمين بزند و توليد خود را به حداکثر توسعه بخشد و قس عليهذا

ا مستعمرات انگلستان سريع تر از خود انگلستان می بينيم آلمان بازرگانی خود را ب

اين فقط ثابت می کند که امپرياليزم آلمان تازه نفس تر، زورمندتر، -توسعه می دهد 

ولی اين موضوع به  -متشکل تر و در مرحله ای باالتر از امپرياليزم انگلستان است

جا سخن بر سر بازرگانی آزاد را به ثبوت نمی رساند، زيرا اين « تفوق»هيچ وجه 

مبارزه ی بازرگانی آزاد عليه اصول حمايت گمرکی و وابستگی مستعراتی نبوده، 

بلکه بر سر مبارزه ی يک امپرياليزم عليه امپرياليزم ديگر، يک انحصار عليه 

تفوق . انحصار ديگر و يک سرمايه ی مالی عليه سرمايه ی مالی ديگر است

تان از ديوار مرزهای مستعمراتی يا از        امپرياليزم آلمان بر امپرياليزم انگلس
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بازرگانی آزاد و  به نفعاز اين موضوع : تعرفه های گمرکی حمايتی نيرومندتر است

نمودن، معنايش فرومايگی و فراموشی « دليل»اقامه ی « دموکراسی مسالمت آميز»

 خصوصيات و صفات اساسی امپرياليزم و جازدن رفرميزم خرده بورژوازی به عوض

 .مارکسيزم است

النسبورگ، اقتصاددان بورژوا، با آن که همانند . شايان توجه است که حتی آ

کائوتسکی به شيوه ای خرده بورژوائی از امپرياليزم انتقاد می نمايد، معهذا مدارک 

او تنها . مربوط به آمار بازرگانی را به طرزی علمی تر مورد بررسی قرار می دهد

مستعمرات را با کشورهای ديگر مقايسه ننموده، بلکه يک کشور تصادفی و فقط 

به کشورهائی که از لحاظ مالی به آن وابسته ( 1صادرات يک کشور امپرياليستی را  

به کشورهائی که از لحاظ مالی به آن وابسته ( 2هستند و از آن وام می گيرند و 

شود مقاله ی رجوع : )مورد مقايسه قرار می دهد و چنين نتيجه می گيرد -نيستند

 ( مترجم -«.انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد»

نکرده است و بدين جهت به طرز عجيبی  نتيجه گيریالنسبورگ از اين پيکره ها 

اين پيکره ها دليلی برای اثبات موضوعی هم   اگربه اين نکته پی نبرده است که 

ات به کشورهائی گواهی می دهد، زيرا سير رشد صادر بر ضد ویباشد، آن دليل فقط 

از  باز به هر حال سريع ترکه از لحاظ مالی وابسته هستند ولو به مقدار کمی هم باشد 

ما روی کلمه ی )صادرات به کشورهائی بوده است که از لحاظ مالی وابسته نيستند 

تکيه کرديم زيرا آماری که النسبورگ تهيه کرده است، به هيچ وجه کامل « اگر»

 (.نيست

 

  ((به ميليون مارکبه ميليون مارک))  انانصادرات آلمصادرات آلم

 نسبت افزايش 1908 1889 ....نام کشورها 

به کشورهائی 

که از لحاظ 

مالی به آلمان 

 :وابسته هستند

 درصد+ 47 8/70 2/48 .........رومانی

 درصد+ 73 8/32 0/19 ..........پرتقال

 درصد+ 143 0/147 7/60 ........آرژانتين

 رصدد+ 73 5/84 7/48 ..........برزيل
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 درصد+ 85 4/52 3/28 ...........شيلی

 درصد+ 114 0/64 9/29 ...........ترکيه

 درصد+ 92 5/451 8/234 ............جمع 

 

به کشورهائی 

که از لحاظ 

مالی به آلمان 

 :وابسته نيستند

 درصد+ 53 4/997 8/651 بريتانيای کبير

 درصد+ 108 9/437 2/210 .........فرانسه

 درصد+ 135 8/322 2/137 ..........کبلژي

 درصد+ 127 1/401 4/177 .........سوئيس

 درصد+ 205 5/64 2/21 ......... استراليا

 درصد+ 363 7/40 8/8 .........هند هلند

 درصد+ 87 4/2264 6/1206 ............جمع 

 : النسبورگ ضمن بررسی ارتباط صادرات با وام ها چنين می نويسد

با ميانجی گری بانک های آلمان قرارداد وامی با رومانی  1891-1890ر سال د»

اين بانک ها در سال های پيشين نيز قرضه هائی به حساب اين وام    . منعقد گشت

اين وام به طور عمده برای خريد مصالح و لوازم راه آهن که از آلمان . داده بودند

بالغ  1891آلمان به رومانی در سال  صادرات. دريافت می گرديد به مصرف می رسيد

ميليون تنزل يافت و سپس   با  4/39در سال بعد اين رقم تا . ميليون مارک بود 55بر 

فقط       در . ميليون رسيد 4/25به  1900فواصلی چند باز هم پائين آمد و در سال 

 .اء يافتارتق 1891همين سال های اخير در نتيجه ی دو وام تازه مجدداً به سطح سال 

ميليون  1/21به  1889-1888صادرات آلمان در پرتقال در نتيجه ی وام های سال 

ميليون تنزل  4/7و  2/16رسيد؛ سپس در دو سال بعد به ترتيب تا ( 1890)مارک 

 .به سطح سابق خود رسيد 1903يافت و فقط در سال 

.      تر استپيکره های مربوط به بازرگانی آلمان و آرژانتين از اين هم مشخص 

صادرات آلمان به آرژانتين در سال  1890و  1888در نتيجه ی وام های سال های 

 6/18پس از دو سال اين صادرات روی هم رفته به . ميليون رسيد 7/60به  1889

بود که به سطح  1901فقط در سال . ميليون يعنی کمتر از يک سوم مقدار سابق رسيد

نمود و اين امر نتيجه ی وام های جديد دولتی و رسيد و از آن تجاوز  1889سال 

شهری و تأديه ی وجه برای ساختمان کارخانه های برق و معامالت اعتباری ديگر 

 .بود



 militaant.com نشر ميليتانت

 

 150 

ارتقاء ( 1892)ميليون  2/45تا  1889صادرات به شيلی در نتيجه ی وام سال 

اد آن با پس از وام جديدی که قرارد. ميليون تنزل نمود 5/22يافت و يک سال بعد تا 

منعقد شده بود، ميزان صادرات به  1906ميانجی گری بانک های آلمان در سال 

ميليون  4/52باز تنزل کرد و به  1908ترقی نمود و در سال ( 1907)ميليون  7/84

 .«رسيد

النسبورگ از اين واقعيات يک نتيجه ی اخالقی خرده بورژوائی مضحکی می گيرد 

دراتی که به وام وابسته است نااستوار و ناموزون  و آن اين که تا چه اندازه صا

صنايع ميهنی  « همآهنگ»و « طبيعی»است، چقدر بد است به جای توسعه ی 

سرمايه ها به خارج کشور صادر شود و چقدر بخشش های چندين ميليونی کروپ   

. تمام می شود و غيره« گران»که در مورد وام های خارجی انجام می گيرد برای وی 

با  درستافزايش صادرات : ی واقعيات با وضوح تمام گواهی می دهند کهول

کالهبرداری های شيادانه سرمايه ی مالی ارتباط دارد و اين سرمايه به هيچ وجه در 

بند اخالقيات بورژوازی نبوده تمام همش مصروف آنست که از هر گاو دو پوست 

وام وقتی که اين وام        همانز اوالً سود حاصله از وام، ثانياً سود ديگری ا: بکند

به مصرف خريد مصنوعات کروپ يا مصالح راه آهن سنديکای فوالد و غيره        

 .می رسد

باز تکرار می کنيم که ما به هيچ وجه آماری را که النسبورگ تهيه کرده است  

کامل نمی دانيم ولی ذکر آن حتمی بود، زيرا اين آمار از آماری که کائوتسکی و 

اسپکتاتور تهيه کرده اند علمی تر است و النسبورگ در مورد اين مسأله برداشت 

برای اين که بتوان درباره ی اهميت سرمايه ی مالی در امر . صحيحی می نمايد

صادرات و غيره قضاوت نمود، بايد توانست ارتباطی را که صادرات مخصوصاً و 

ازار فروش فرآورده های کارتل ها منحصراً با کالهبرداری های فينانسيست ها و با ب

با  -ولی مقايسه ی ساده مستعمرات به طور کلی. و غيره دارد مشخص نمود

                                                 
 - „Die Zeit “ و صفحات بعدی 819، صفحه ی 2، شماره 1909، سال. 
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کشورهای غيره مستعمره، مقايسه ی يک امپرياليزم با امپرياليزم ديگر، مقايسه ی 

با ساير کشورها به معنای آن است که ( مصر)يک کشور نيمه مستعمره يا مستعمره 

 .قضيه سکوت اختيار شود و اين نکته پرده پوشی گردد اهيتمدرست در مورد 

علت اين که انتقاد تئوريک کائوتسکی از امپرياليزم هيچ گونه وجه مشترکی با 

مارکسيزم ندارد و فقط به درد موعظه درباره ی صلح و وحدت با اپورتونيست ها      

درست در مورد  همانا اين است که اين انتقاد -و سوسيال شوينيست ها می خورد

عميق ترين و ريشه ای ترين تضادهای امپرياليزم سکوت اختيار نموده و آن ها را 

تضاد بين انحصارها و رقابت آزاد که به موازات آن وجود : پرده پوشی می نمايد

سرمايه ی مالی و بازرگانی ( و سودهای عظيم)عظيم « معامالت»دارد، تضاد بين 

د، تضاد بين کارتل ها و تراست ها از يک طرف و صنايع در بازار آزا« شرافتمندانه»

 .کارتليزه نشده از طرف ديگر و قس عليهذا

نيز که ساخته ی کائوتسکی است دارای همين « امپرياليزم -اولترا»تئوری کذائی 

 1902او را در اين باره با استدالل سال  1915استدالل سال . جنبه ی ارتجاعيست

 :هوبسن مقايسه کنيد

آيا سياست امپرياليستی کنونی ممکن نيست به وسيله ی سياستی : »... وتسکیکائ

امپرياليستی که استثمار مشترک جهان را از طريق يک   -جديد، سياست اولترا

سرمايه ی مالی که در مقياس بين المللی متحد شده جايگزين مبارزه بين سرمايه های 

ن يک چنين فاز نوينی در      از صحنه بدر شود؟ فرارسيد -مالی ملی می نمايد

برای حل اين مسأله که آيا اين فاز عملی . سرمايه داری به هر حال امکان پذير است

 .«است يا خير، هنوز مقدمات کافی در دست نيست

مسيحيت که در عده ی قليلی از امپراطوری های فدراتيو بزرگ که هر : »هوبسن

رهای وابسته را در اختيار خود کدام يک سلسله ی مستعمرات غيرمتمدن و کشو

استوار گرديده، به نظر بسياری قانونی ترين تکامل تمايالت کنونی و آن هم   -دارند

                                                 
 - „30، Die Zeit“   144 -، ص1915آوريل. 
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آن چنان تکاملی است که می تواند بيش از هر چيز در مورد نيل به صلحی دائمی که 

 «.امپرياليزم مبتنی باشد مايه اميدواری باشد -بر پايه ی استوار انتر

امپرياليزم يا مافوق امپرياليزم ناميده است که  -ن چيزی را اولتراکائوتسکی آ

پيشرفتی . امپرياليزم يا بين االمپرياليزم ناميده بود -سال قبل از وی انتر 13هوبسن 

نموده به جز اختراع کالم حکيمانه « علمی»که کائوتسکی در رشته ی انديشه ی 

ند ديگری می گذارد فقط شامل اين نوينی که در آن به جای يک پيشوند التينی پيشو

است که آن چه را هوبسن در ماهيت امر به عنوان سالوسی کشيش های انگليسی 

پس از جنگ انگليس و بوئر . توصيف می کند، او به عوض مارکسيزم جا می زند

امری کامالً طبيعی بود که اين زمره ی عاليشأن مساعی عمده ی خود را صرف 

آن کارگران انگليسی نمايد که عده ی کثيری از آن ها در  خرده بورژواها و تسکين

نبردهای جنوب آفريقا به هالکت رسيده بودند و برای تأمين سودهای هنگفت تر 

واقعاً هم چه . فينانسيست های انگليسی مبالغی به عنوان افزايش ماليات می پرداختند

     -بدی نيست و با انترتسکينی بهتر از اين که گفته شود امپرياليزم چندان هم چيز 

امپرياليزم که قادر به تأمين صلح دائمی است قرابت دارد؟ حسن نيت ( -يا اولترا)

کشيش های انگليسی و يا کائوتسکی چرب زبان هر چه باشد، باز مفهوم اجتماعی 

ارتجاعی ترين : وی يک چيز و فقط يک چيز است« تئوری»عينی يعنی واقعی 

اميدوار ساختن آن ها به امکان صلح دائمی در شرايط تسکين توده ها از طريق 

سرمايه داری و انحراف توجه آنان از تضادهای حاد و مسائل حاد دوران کنونی و 

آينده به « امپرياليزم -اولترا»معطوف داشتن توجهشان به دورنماهای کاذب يک نوع 

وده ها کائوتسکی هيچ چيزی جز فريب ت« مارکسيستی»در تئوری . اصطالح جديد

 .يافت نمی شود

در حقيقت هم کافيست واقعيات مسلمی که مورد قبول همکان است به طور واضحی 

دورنماهائی که : با يکديگر مقايسه شود تا به اين موضوع يقين حاصل گردد که

تلقين کند چقدر ( و به کارگران تمام کشورها)کائوتسکی می کوشد به کارگران آلمانی 
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می دانيم که اين سه . ان و هندوچين و چين را در نظر گيريمهندوست. کاذبانه است

کشور مستعمره و نيمه مستعمره که جمعيت آن ها به شش صد تا هفت صد ميليون 

بالغ می گردد در معرض استثمار سرمايه ی مالی چند دولت امپرياليستی يعنی 

يم اين کشورهای فرض کن. انگلستان، فرانسه، ژاپن، اياالت متتحده و غيره قرار دارند

خود در « منطقه ی نفوذ»امپرياليستی برای دفاع يا توسعه ی متصرفات و منافع و 

 -بر ضد يکديگر عقد اتحاد به بندند؛ اين اتحادها–کشورهای نام برده ی آسيا 

فرض کنيم که . خواهند بود« امپرياليستی -اولترا»يا « امپرياليستی -انتر»اتحادهای 

کشورهای آسيائی نام برده با « مسالمت آميز»ی برای تقسيم دول امپرياليست تمام

سرمايه ی مالی که در مقياس »اين عبارت خواهد بود از  -يکديگر عقد اتحاد به بندند

نمونه های واقعی يک چنين اتحادی در تاريخ قرن  «. بين المللی متحد شده است

آيا در : ؤال پيش می آيدحال اين س. بيستم مثالً در مناسبات دول با چين وجود دارد

اين فرض ( کائوتسکی عيناً همين شرايط را در نظر دارد)شرايط وجود سرمايه داری 

است که يک چنين اتحادهائی کوتاه مدت نباشند؟ و يک چنين « قابل تصور»

اتحادهائی اصطکاک ها و تصادم ها و مبارزات را با تمام اشکال گوناگون ممکنه ی 

 آن منتفی سازند؟

ست اين سؤال به طور واضح مطرح گردد تا بالفاصله معلوم شود که به آن تنها کافي

زيرا در شرايط سرمايه داری برای . يک پاسخ می توان داد و آن هم پاسخ منفی است

 نيرویتقسيم مناطق نفوذ و منافع و مستعمرات و غيره مبنای ديگری جز حساب 

ی و مالی و نظامی و غيره قابل شرکت کنندگان در اين تقسيم يعنی نيروی اقتصاد

و اما نيروی شرکت کنندگان در اين تقسيم به طور مختلفی تغيير       . نيستتصور 

بنگاه های مختلف، تراست ها،  موزونمی نمايد، زيرا در شرايط سرمايه داری تکامل 

نيم قرن پيش نيروی . رشته های صنايع و کشورهای گوناگون امکان پذير نيست

اری آلمان در مقايسه با نيروی انگلستان آن موقع بسيار  ناچيز و بی مقدار سرمايه  د

با اين وصف آيا اين فرض . بود؛ همين وضع را هم ژاپن در مقايسه با روسيه داشت
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 بدوناست که با گذشت ده سال ديگر تناسب قوای دول امپرياليستی « قابل تصور»

 .تغيير بماند؟ مطلقاً غيرقابل تصور است

در شرايط « امپرياليستی -اولترا»يا « امپرياليستی -انتر»جهت اتحادهای  بدين

ولی نه در تخيالت مبتذل خرده بورژوائی کشيش های انگليسی يا )سرمايه داری 

اعم از اين که  به هر شکلی منعقد شده باشند، ( آلمانی« مارکسيست»کائوتسکی 

مپرياليستی ديگر و خواه به خواه به شکل يک ائتالف امپرياليستی بر ضدائتالف ا

« تنفس های»چيزی جز  ناگزير -دول امپرياليستی با يکديگر تمامشکل اتحاد همگانی 

اتحادهای زمان صلح مقدمات جنگ را فراهم می آورند و  . بين جنگ نخواهند بود

 واحدخود نيز زائيده ی جنگ هستند، و چون يکی معلول ديگريست لذا بر زمينه ی 

مناسبات متقابل امپرياليستی اقتصاد جهانی و سياست جهانی موجب ارتباط ها و 

. پيدايش تغييراتی در شکل های مبارزه ی مسالمت آميز و غيرمسالمت آميز می گردند

و اما کائوتسکی اعقل عقالء برای آسودگی خاطر کارگران و آشتی دادن آنان با 

حلقه ای از زنجير واحد سوسيال شوينيست هائی که به جانب بورژوازی گرويده اند 

و اتحاد )بدين معنی که اتحاد صلح آميز امروزی  جدا می نمايدرا از حلقه ی ديگر آن 

دول را که هدف          تمام( امپرياليستی -اولترا -امپرياليستی و حتی اولترا -اولترا

از تصادم ( سرکوبی قيام بوکسرها را به ياد بياوريد)چين است « آرامش»آن 

لمت آميز فردا جدا می نمايد، تصادمی که پس فردا مجدداً موجبات يک اتحاد غيرمسا

. فراهم می سازد غيره و غيرههمگانی را برای تقسيم مثالً ترکيه و « مسالمت آميز»

کائوتسکی به جای نشان دادن ارتباط زنده ی دوره های صلح امپرياليستی با       

روحی را به کارگران تقديم می دارد تا  دوره های جنگ های امپرياليستی تجريد بی

 .بدين وسيله آن ها را با پيشوايان بی روح خود آشتی دهد

تاريخ ديپلوماسی در    »هيل آمريکائی، در پيش گفتار کتاب خود تحت عنوان 

، تاريخ نوين ديپلوماسی را به دوره های زيرين تقسيم      «تکامل بين المللی اروپا

 :می نمايد
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. کنونی« امپرياليزم بازرگانی»عصر ( 3جنبش مشروطيت؛ ( 2نقالب؛ عصر ا( 1 

به  چهار  1870بريتانيای کبير را از سال « سياست جهانی»نويسنده ی ديگری تاريخ 

مبارزه عليه پيشرفت روسيه در )نخستين دوره ی آسيا ( 1: دوره تقسيم می کند

 -(1902-1885سال های  در حدود)دوره ی آفريقا ( 2؛ (آسيای ميانه در سمت هند

که در آن،  1898در سال « فاشودا»حادثه )مبارزه با فرانسه بر سر تقسيم آفريقا 

قرارداد با ژاپن بر )دومين دوره ی آسيا ( 3؛ (جنگ با فرانسه به موئی بسته بود

« رجل»ريسر . به طور عمده عليه آلمان -«اروپا»دوره ی ( 4و ( ضدروسيه

ضمن اشاره به اين نکته که چگونه سرمايه ی مالی  1905بانکی حتی در سال 

فرانسه که در ايتاليا جريان داشت موجبات اتحاد سياسی اين دو کشور را فراهم می 

ساخت و چگونه مبارزه ی بين آلمان و انگلستان بر سر ايران و مبارزه ی تمام 

زد و : »سدمی نوي -سرمايه های اروپائی بر سر وام های چين و غيره بسط می يافت

اينست واقعيت . »خوردهای سياسی دسته های جلودار بر زمينه ی مالی روی می دهد

در ارتباط ناگسستنی آن ها « امپرياليستی -اولترا»زنده ی اتحاديه های مسالمت آميز 

 .امپرياليستی -با تصادمات ساده ی

به پرده پوشی ژرف ترين تضادهای امپرياليزم از طرف کائوتسکی که ناگزير 

آرايش و زينت امپرياليزم مبدل می گردد در انتقادی هم که اين نويسنده از خصوصيات 

امپرياليزم عبارتست از عصر . سياسی امپرياليزم می نمايد اثر خود را باقی می گذارد

سرمايه ی مالی و انحصارهائی که در همه جا با کوشش هائی توأم است که هدف آن 

نتيجه اين تمايالت در اين جا هم عبارتست . دت می باشدآزادی نبود، بلکه احراز سيا

از بسط ارتجاع در همه ی جهات علی رغم وجود هرگونه ی نظام سياسی و نيز 

ستمگری ملی و کوشش برای الحاق اراضی ديگران يعنی . منتهای حدت تضادها

                                                 
 - (David Jayne Hill: „A History of the Diplomacy in the 

international Development of Europe”, vol. I, p.10.( )تاريخ : »اويد جين هيلد

 (مترجم-. 10 -، ص1، جلد «ديپلوماسی در تکامل بين المللی اروپا
Schilder -178 -، اثر نام برده، ص. 
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زيرا الحاق اراضی ديگران چيزی نيست جز )کوشش برای نقض استقالل ملی ديگران 

هيلفردينگ به . نيز شدت خاصی می يابد( قض حق ملل در تعيين سرنوشت خويشن

طرز صحيحی ارتباط بين امپرياليزم و تشديد ستمگری ملی را خاطر نشان ساخته   

و اما در مورد کشورهای تازه کشف شده بايد گفت که سرمايه وارد شده : »می نويسد

ومت روزافزون توده هائی   می در آن جا بر شدت تضادها می افزايد و موجب مقا

گردد که افکار ملی آنان به ضد واردين بيگانه برانگيخته شده است؛ اين مقاومت به 

مناسبات . سهولت ممکنست به اقدامات خطرناکی عليه سرمايه ی خارجی مبدل شود

ملت های »اجتماعی کهن از ريشه منقلب گرديده، انزوای ارضی هزاران ساله ی   

از بين می رود و اين ملت ها به گرداب      سرمايه داری « ان تاريخبرون از جري

خود سرمايه داری رفته رفته وسائل و شيوه های رهائی را در . کشانده می شوند

و آن ها هدفی را مطرح می نمايند که زمانی در نظر . اختيار مسخر شدگان می گذارد

ز تشکيل دولت ملی واحد به ملل اروپائی عالی ترين هدف ها بود و آن عبارتست ا

اين جنبش استقالل طلبانه سرمايه ی . مثابه ی حربه آزادی اقتصادی و فرهنگی

اروپائی را در پرارزش ترين مناطق استثمار که درخشان ترين دورنماها را نويد می 

دهد، تهديد می نمايد و سرمايه ی اروپائی ديگر نمی تواند سيادت خود را حفظ کند 

 .«افزايش دائمی نيروهای نظامی خويش مگر از طريق

به اين موضوع اين نکته را نيز بايد اضافه کرد که امپرياليزم نه تنها در کشورهای 

تازه کشف شده بلکه در کشورهای قديمی نيز کار را به الحاق اراضی ديگران و 

کائوتسکی ضمن . تشديد ستمگری ملی و بالنتيجه به تشديد مقاومت می کشاند

به اقدام امپرياليزم مبنی بر تشديد ارتجاع سياسی، مسأله مربوط به عدم  اعتراض

امکان وحدت با اپورتونيست ها در دوران امپرياليزم را که جنبه ی بس مبرمی به 

اعتراض او به الحاق طلبی طوريست که برای . خود گرفته است مسکوت می گذارد

از هر چيز برايشان قابل قبول  اپورتونيست ها نهايت درجه بی زيان بوده و سهل تر

                                                 
 - «487 -، ص«سرمايه مالی. 
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او مستقيماً مستمعين آلمانی را مخاطب قرار می دهد ولی با اين وصف درست . است

همان چيزی را که از همه مهم تر و از مسائل روز است مثالً اين موضوع را که 

. لورن سرزمينی است که آلمان به خود ملحق ساخته، پرده پوشی می کند -آلزاس

فرض کنيم يک ژاپنی . کائوتسکی مثالی می آوريم« انحراف فکری»اين برای ارزيابی 

حال اين سؤال پيش . الحاق فيليپين از طرف آمريکائی ها را مورد تقبيح قرار می دهد

می آيد که آيا خيلی ها ممکن است به اين موضوع باور نمايند که علت اين تقبيح 

تمايل شخصی خود او به الحاق خصومت نسبت به هر نوع الحق طلبی است نه اين که 

آن ژاپنی را عليه « مبارزه»فيليپين؟ و آيا نبايد تصديق کرد که فقط هنگامی می توان 

الحاق طلبی صادقانه و از نظر سياسی شرافتمندانه دانست که نام برده عليه الحاق 

 کره به ژاپن نيز قيام کند و آزادی جدائی کره از ژاپن را نيز طلب نمايد؟ 

زيه و تحليل تئوريک کائوتسکی درباره ی امپرياليزم و هم انتقاد اقتصادی و هم تج

آغشته به روحی است که به کلی با مارکسيزم  سراپاسياسی وی از امپرياليزم هر دو 

منافات دارد، زيرا در آن ها کوشش می شود ريشه ای ترين تضادها پرده پوشی و 

با اپورتونيزم در جنبش کارگری اروپا ماستمالی گردد و به هر قيمتی شده از وحدت 

 .يعنی همان وحدتی که شيرازه آن در حال از هم پاشيدن است دفاع شود

 

 

 

 

 

  مقام تاريخی امپرياليزممقام تاريخی امپرياليزم  --۱۰۱۰

. ما ديديم که امپرياليزم از لحاظ ماهيت اقتصادی خود، سرمايه داری انحصاريست

، زيرا انحصار که بر تنها همين موضوع مقام تاريخی امپرياليزم را معين می کند
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زمينه ی رقابت آزاد به وجود آمده و همانا زائيده ی رقابت آزاد است يک دوران 

بايد به    . اجتماعی عالی تريست -انتقالی از نظام سرمايه داری به نظام اقتصادی

ويژه چهار نوع عمده ی انحصار يا چهار پديده ی عمده ی سرمايه داری انحصاری  

ن مورد بحث سرمايه داری جنبه ی شاخص دارد در اين جا ذکر را که برای دورا

 . نمود

اوالً، انحصار زائيده ی تمرکز توليد در مدارج بسيار عالی تکامل آن و عبارتست   

ما . از اتحاديه های انحصاری سرمايه داران يعنی کارتل ها، سنديکاها و تراست ها

. چه نقش عظيمی بازی می کنندديديم که اين اتحادها در زندگی اقتصادی کنونی 

. مقارن شروع قرن بيستم اين اتحادها در کشورهای پيشرو تفوق کامل حاصل نمودند

و گرچه نخستين گام ها را در راه ايجاد کارتل ها قبل از همه کشورهائی برداشتند که 

( آلمان، آمريکا)به وسيله تعرفه های گزاف گمرکی از صنايع خود حمايت می کردند 

در انگلستان نيز با وجود بازرگانی آزاد آن فقط اندکی ديرتر، همان واقعيت ولی 

 . مشاهده گرديد -اساسی يعنی پيدايش انحصارها در نتيجه ی تمرکز توليد

ثانياً، انحصارها موجب تصرف بيش از پيش مهم ترين منابع موادخام و به 

ی يعنی صنايعی که خصوص منابعی گرديدند که صنايع عمده ی جامعه ی سرمايه دار

. بيش از همه کارتليزه بودند نظير صنايع زغال سنگ و فلزسازی به آن نياز داشتند

تملک انحصاری بزرگ ترين منابع مواد خام به طور دهشتناکی بر اقتدار سرمايه ی 

 .بزرگ افزود و تضاد بين صنايع کارتليزه و غيرکارتليزه را شديدتر ساخت

بانک ها از مؤسسات ميانجی ساده به . بانک هاستثالثاً، انحصار زائيده ی 

چهار پنج بانک از بزرگ ترين بانک های . انحصارکنندگان سرمايه ی مالی مبدل شدند

از سرمايه ی « اتحادی شخصی»هر يک از پيشروترين کشورهای سرمايه داری 

صنعتی و مالی تشکيل داد، و ميلياردها سرمايه را که شامل قسمت اعظمی از  

ايه ها و درآمدهای پولی يک کشور تام و تمام است، در دست خود متمرکز سرم

اليگارشی مالی است که بدون استثناء تمام  -بارزترين نمودار اين انحصار. ساخته اند
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مؤسسات اقتصادی و سياسی جامعه ی بورژوازی معاصر را به کمک شبکه ی 

 .انبوهی از ارتباطات به خود وابسته نموده است

 ً سرمايه ی مالی مبارزه برای منابع . ، انحصار زائيده ی سياست استعماريسترابعا

يعنی مناطق معامالت سودمند، امتيازات،  -« مناطق نفوذ»موادخام، صدور سرمايه، 

سودهای انحصاری و غيره و باالخره مبارزه برای سرزمين های اقتصادی به طور 

هنگامی که دول . افزود« سابق»به انگيزه های متعدد سياست استعماری  -کلی را

، يک دهم آفريقا را به عنوان مستعمره ی خود تحت 1876اروپائی مثالً در سال 

سياست استعماری می توانست از طريقی غير از انحصار و به شکل به  -اشغال داشتند

ولی هنگامی که نه دهم  . اراضی بسط و تکامل يابد« اشغال آزادانه ی»اصطالح 

و هنگامی که تقسيم تمام جهان به ( 1900مقارن سال )غال در آمد آفريقا تحت اش

پايان رسيد ناگزير عصر تملک انحصاری مستعمرات و بنابر اين دوران مبارزه ی         

 .فوق العاده شديد برای تقسيم و تجديد تقسيم جهان فرا رسيد

ه داری اين که سرمايه ی انحصاری تا چه اندازه بر حدت تمام تضادهای سرماي

در اين مورد کافی است به گرانی          . مطلبی است بر همه معلوم -افزوده است

اين حدت تضادها پرقدرت ترين . فوق العاده ی قيمت ها و فشار کارتل ها اشاره شود

نيروی محرک آن دوران انتقالی تاريخی است که از هنگام پيروزی قطعی سرمايه ی 

 . جهانی مالی آغاز گشته است

انحصار، اليگارشی، کوشش برای احراز سيادت به جای کوشش برای نيل به 

آزادی، استثمار تعداد روزافزونی از دول کوچک و ضعيف از طرف عده ی قليلی از 

همه اين ها موجب پيدايش آن عالئم مشخصه ی  -غنی ترين يا نيرومندترين ملت ها

ابه ی سرمايه داری طفيلی و امپرياليزم است که وا می دارد امپرياليزم را به مث

يا کشور رباخواری که بورژوازی « کشور تنزيل بگير»ايجاد . پوسيده توصيف نمائيم

گذران می کند، بيش از « سفته بازی»آن به طور روزافزونی با صدور سرمايه و 

پيش و هر روز به طور بارزتری به مثابه ی يکی از تمايالت ديگر امپرياليزم متظاهر 
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اشتباه بود اگر تصور می شد اين تمايل به سوی گنديدکی، رشد سريع . می گردد

سرمايه داری را منتفی می سازد؛ خير، رشته های گوناگون صنايع، قشرهای 

کوناگون بورژوازی و کشورهای کوناگون در دوران امپرياليزم با نيروئی کم يا    

ع را متظاهر          بيش گاه تمايل به سوی گنديدگی و گاه تمايل به سوی رشد سري

روی هم رفته سرمايه داری با سرعتی به مراتب بيش از پيش رشد      . می سازند

می يابد، ولی اين رشد نه تنها به طور اعم ناموزون تر می شود، بللکه به طور اخص 

نيز اين ناموزونی به صورت گنديدگی کشورهائی که از لحاظ ميزان سرمايه از همه 

 (.انکلستان)ودار می گردد نيرومندترند نم

ريسر، مؤلف يک اثر تحقيقی درباره ی بانک های بزرگ آلمان در خصوص 

نسبت سرعت ترقيات عصر پيشين : »سرعت تکامل اقتصادی آلمان چنين می نويسد

که چندان هم بطی نبوده است به سرعت تکامل اقتصاد آلمان        و ( 1848-1870)

تقريباً مساوی است با نسبت ( 1905-1870)اضر منجمله بانک های آن در عصر ح

سرعت حرکت کالسکه ی پستی قديم به سرعت اتومبيل کنونی که به قدری سريع 

السير است که هم برای پياده ی بی مباالت خطرناک است و هم برای کسانی   که در 

ست، و اما اين سرمايه ی مالی که با سرعت خارق العاده ای رشد يافته ا.« آن سوارند

بيشتری به « آرامش خاطر»به علت همين سرعت رشد خود، بی ميل نيست با 

تصاحب مستعمرات بپردازد و حال آن که همين مستعمرات موضوعی برای برون 

کشيدن از چنگ دول ثروتمندترند و اين عمل هم تنها از طرق مسالمت آميز انجام  

چند ده ساله ی اخير از  ولی سرعت تکامل اقتصادی اياالت متحده طی. نمی پذيرد

همين امر، عالئم طفيلی گری سرمايه داری نوين  نتيجه یآلمان هم بيشتر بوده و در 

از طرف ديگر مقايسه مثالً بورژوازی . آمريکا با وضوح خاصی نمايان گرديده است

جمهوری خواه آمريکا با بورژوازی سلطنت طلب ژاپن يا آلمان نشان می دهد که     

مپرياليزم حتی بزرگ ترين تفاوت سياسی نيز بی اندازه کاهش می پذيرد   در دوران ا

و علت اين امر آن نيست که تفاوت مزبور به طور کلی بی اهميت است، بلکه آن است 
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که در تمام اين موارد سخن بر سر بورژوازی دارای عالئم معينی از طفيلی گری 

 .است

در يکی از کشورهای کثير و غيره  سرمايه داران يکی از رشته های کثير صنايع 

در نتيجه ی به دست آوردن سودهای انحصاری هنگفت، از لحاظ اقتصادی امکان   

می يابند قشرهای معينی از کارگران و حتی به طور موقت اقليت قابل مالحظه ای     

از آنان را تطميع نموده به هواداری از بورژوازی رشته ی معين عليه ملل ديگر  

ند و تصادم خصومت آميز شديد دول امپرياليستی در مورد تقسيم جهان نيز جلب کن

بدين طريق بين امپرياليزم و اپورتونيزم رابطه ای . موجب تشديد اين کوشش می شود

به وجود می آيد که قبل از همه و نمايان تر از همه در انگلستان آشکار گرديد، زيرا 

ن کشور خيلی زودتر از ساير کشورها      برخی از عالئم امپرياليستی تکامل در اي

مارتف، دوست دارند واقعيت رابطه ی . بعضی از نويسندگان، مثالً ل. پديد آمد

امپرياليزم با اپورتونيزم موجوده در جنبش کارگری را که اکنون با شدت خاصی   

طبق روح « )فرمايشی خوش بينانه ای»به کمک استدالالت  -جلب نظر می نمايد

اگر به خصوص : آن ها می گويند. نفی کنند( الت کائوتسکی و هوئيسمانساستدال

سرمايه داری پيشرو کار را به تشديد اپورتونيزم منجر می کرد يا اگر به خصوص 

کارگرانی که بهترين دستمزدها را دريافت می دارند به اپورتونيزم متمايل می شدند و 

در مورد مفهوم . ی شد و از اين قبيلغيره، آن وقت کار مخالفين سرمايه داری زار م

خوشبينی درباره ی  -اين خوشبينی: نبايد دچار خودفريبی گرديد« خوشبينی»اين 

ولی در حقيقت امر سرعت . اپورتونيزم و وسيله ايست برای پرده پوشی اپورتونيزم

فوق العاده ی و تکامل اپورتونيزم که جنبه ی به خصوص نفرت انگيزی دارد به هيچ 

ضامن پيروزی استوار آن نبوده و نظير سرعت رشد دمل خطرناک در بدن وجه 

سالمی است که فقط موجب تسريع سر باز کردن دمل گرديده و بدن را از شر آن 

خطرناک ترين افراد در اين مورد کسانی هستند که نمی خواهند . رهائی خواهد بخشيد
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م به طور الينفکی با مبارزه ی به اين نکته پی برند که اگر مبارزه ی عليه امپرياليز

 . عليه اپورتونيزم توأم نباشد حز عبارت پردازی پوچ و دروغ چيزی نخواهد بود

از تمامی مطالبی که فوقاً درباره ی ماهيت اقتصادی امپرياليزم گفته شد اين نتيجه 

 به دست می آيد که امپرياليزم را بايد به مثابه ی سرمايه داری انتقالی يا به عبارت

نکته ی بسيار آموزنده در  . صحيح تر سرمايه داری در حال احتضار توصيف نمود

اين مورد اين است که اقتصاددانان بورژوا در توصيف سرمايه داری نوين کلمات 

و غيره را استعمال  « فقدان انزوا و پراکندگی»و « به هم پيوستگی»متداولی نظير 

ه از لحاظ وظائف و سير تکامل خود     بنگاه هائی هستند ک»می نمايند؛ بانک ها 

جنبه ی اقتصادی صرفاً خصوصی نداشته و دامنه ی عمل آنها وسعت يافته بيش از 

همان ريسر «. پيش از حيطه ی تنظيم امور اقتصادی صرفاً خصوصی فراتر می روند

« پيشگوئی»که کلمات اخير از اوست با قيافه ای بسيار جدی اظهار می دارد 

 «!جامه ی عمل به خود نپوشيد« »اجتماعی شدن»ا در خصوص مارکسيست ه

مبين چيست؟ اين کلمه فقط مبين مشهودترين « به هم پيوستگی»پس اين کلمه ی 

اين کلمه نشان می دهد . عالمت آن پروسه ايست که در برابر چشم ما انجام می يابد

اين کلمه به . زند که ناظِر جريان، جنگل را نديده و از درخت های جداگانه ای دم می

طور کورکورانه آن چيزی را منعکس می کند که جنبه ی ظاهری، تصادفی و پرهرج 

اين کلمه نشان می دهد ناظر شخصی است که در بين مشتی مدارک   . و مرج دارد

. خام سردرگم  شده و به هيچ وجه از مفهوم و معنای آن ها سر در نمی آورد

ولی «. به طور تصادفی به هم پيوسته اند»ی سهامداری و مناسبات مالکين خصوص

آن چه که در زير اين به هم پيوستگی قرار دارد، آن چه که پايه ی آن را تشکيل    

هنگامی که بنگاه بزرگ به بنگاهی . می دهد، مناسبات اجتماعی متغير توليد است

نبوهی هيوال مبدل می شود و از روی نقشه و به موجب محاسبه ی دقيقی که از روی ا

مدارک انجام می گيرد موجبات تحصيل موادخام اوليه را به ميزانی برابر با دوسوم   

يا سه چهارم تمام احتياجات ده ها ميليون سکنه فراهم می سازد؛ هنگامی که امر   
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حمل و نقل اين موادخام به مناسب ترين مراکز توليد، که گاهی صدها و هزاران 

منظماً انجام می گيرد؛ هنگامی که اداره ی تمام  ورست از يکديگر فاصله دارند،

مراحل پياپی تبديل موادخام و تهيه ی محصول و حتی توليد يک رشته از انواع 

گوناگون محصوالت حاضر از يک مرکز واحد انجام می گيرد؛ هنگامی که توزيع    

 اين محصوالت بين ده ها و صدها ميليون مصرف کننده طبق نقشه ی واحدی انجام

آمريکائی به « تراست نفت»نفت چه در آمريکا و چه در آلمان به توسط )می پذيرد 

آن گاه واضح می شود که آن چه ما با آن رو به رو هستيم به هيچ ( فروش می رسد

ساده نبوده بلکه اجتماعی شدن توليد است و مناسبات « به هم پيوستگی»وجه يک 

سته ايست که ديگر با هسته ی اقتصادی خصوصی و مناسبات مالکيت خصوصی پو

خود مطابقت نداشته و اگر دفع آن مصنوعاً به تأخير انداخته شود، ناگزير خواهد 

در بدترين حاالت و در صورتی که معالجه ی دمل )اين پوسته ممکن است . گنديد

مدت نسبتاً مديدی در حال گنديدگی باقی ماند، ولی با ( اپورتونيستی به طول انجامد

 .احوال به طور حتم دفع خواهند گرديد تمام اين

 : شولتسه گورنيتس، ستايشگر پرشور امپرياليزم آلمان اعالم می دارد

اگر هم رهبری بانک های آلمان، سرانجام، در دست عده ی قليلی از افراد باشد، »

در عوض فعاليت آنان از نقطه ی نظر خير و صالح مردم مهم تر از فعاليت اکثريت 

« به هم پيوستگی»اين جا صالح در اين بوده است که موضوع « )استوزراء دولت 

اگر  ...( ...»رهبران بانکی و وزراء و کارخانه داران و تنزيل بگيران فراموش شود

در کنه ی مسأله مربوط به بسط و تکامل آن تمايالتی که ما ديديم تعمق شود اين 

ا جمع شده است؛ بانک ها   سرمايه ی پولی ملت در بانک ه: نتيجه به دست می آيد

از طريق کارتل با يکديگر وابسته اند؛ سرمايه ی ملت که برای به کار افتادن در 

اين جاست که سخنان . به شکل اوراق بهادار درآمده است. جستجوی محلی است

هرج و مرج کنونی توليد   : »داهيانه ی سن سيمون جامه ی عمل به خود می پوشد

واقعيت که مناسبات اقتصادی بدون عمل تنظيمی متحدالشکلی  که مطابق است با اين
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.   بسط و گسترش می يابد، بايد جای خود را به سازمان متشکل توليد واگذار کند

اداره ی توليد ديگر در دست کارفرمايان منفردی نخواهد بود که با يکديگر ارتباطی 

مل را مؤسسه ی اجتماعی نداشته و از نيازمندی های اقتصادی مردم بی خبرند؛ اين ع

کميته ی مرکزی اداره ای که امکان دارد بر حيطه ی وسيع . معينی انجام خواهد داد

اقتصاد اجتماعی از ديده گاه مرتفع تری نظاره نمايد، آن را طوری منظم خواهد کرد 

اين کميته وسائل توليد را به کسانی خواهد سپرد که . که برای تمام جامعه مفيد باشد

اين کار مناسب باشند و به خصوص هم خود را مصروف بر اين خواهد داشت برای 

مؤسساتی وجود دارند که . که بين توليد و مصرف همآهنگی دائمی برقرار باشد

قسمت معينی از کار متشکل ساختن امور اقتصادی را در دائره وظايف خود وارد  

اين سخنان سن سيمون  هنوز خيلی مانده است. »اين ها بانک ها هستند: کرده اند

جامه ی عمل به خود پوشد ولی ما هم اکنون در راه عملی ساختن اين سخنان گام 

اين مارکسيسمی است غير از آن چه که مارکس پيش خود تصور می کرد : برمی داريم

 .«ولی فقط از لحاظ شکل غير از آن است

از تجزيه    شده و در آن« رد»سخنان مارکس خيلی خوب : جای حرف باقی نيست

و تحليل علمی دقيق مارکس، گامی به عقب يعنی به سوی حدسيات سن سيمون 

اين حدسيات گرچه داهيانه است ولی مع الوصف چيزی نيست جز . برداشته شده است

 .همان حدسيات
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