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ه خ بي در زور١٩١٦گذرد در بهار سال  یاى که از نظر خواننده م رساله
ط کار آنجا، يست که در شراعى ايطب. آمد ر دري تحرىتوسط نگارنده به رشته

زان يمه سى و بي فرانسه و انگلهاىاى از لحاظ مطبوعات و کتاب من تا اندازه
ن يولى با ا. قه بودمي روسى در مضهاىاى از لحاظ مطبوعات و کتاب لعادهافوق

سم با يالي امپرىسى دربارهين اثر انگليتر هوبسون، مهم. آ. وصف از کتاب ج
 .  آن است، استفاده کردمۀستين اثر شايا که به اعتقاد من ،دقتى
ن جهت نه يدب. ن رساله با در نظر گرفتن سانسور تزارى نوشته شده استيا

 ــژه اقتصادى يوه  و بــک ي تئورصرفًال يه و تحليتنها مجبور بودم جدًا به تجز
ه ز که ذکر آنها ضرورى بياسى معدودى نيان تذکرات سياکتفا ورزم، بلکه در ب

ن کار را با ي و انمودهاط را مراعات يت احتير بودم نهاي ناگز،ديرس ینظر م
 ىسم همهيماء و اشاره و به کمک آن زبان لعنتى ازوپ انجام دهم که تزاريا

گرفتند وادار  یدست مه قلم ب" علنى"ک اثر يونى را که براى نگارش يانقالب
 . نديساخت بدان توسل جو یم

 رساله که هاىه، خواندن مجدد آن قسمتدياکنون که روزهاى آزادى فرا رس
نى فشرده ي آهنى و در منگنه گرديدهفيشه از سانسور تزارى تحري اندىجهيدر نت

سم آستان انقالب يالين باره که امپريدر ا. و متراکم شده بسى شاق و دشوار است

                                 
 نشريات مسکو يک بار به فارسى ترجمه و ىاداره توسطبه  ١٩٤٩اين اثر در سال  ــ ١
جمه شده  از نو تر مزبوردر اين کتاب اثر. اى منتشر گرديد  جداگانه ىصورت جزوهه ب

 .ت تحريريهئهي  .است



 ٤

سم در گفتار و ياليسوس(سم ينيال شووين باره که سوسيستى است و در اياليسوس
 ۀدن کامل به جبهيسم و گروياليانت کامل به سوسيخ) م در کردارسينيشوو

ن انشعاب در جنبش کارگرى، با ين باره که ايز در ايبورژوازى است، و ن
 ناچار بودم با زبانى باشد ــ میره مربوط يسم و غيالينى امپريط عيشرا

 لهئن مسياى را که به ا م و مجبور بودم دقت خوانندهيسخن گو" وار  برده"
ام و   در خارجه نوشته١٩١٧ تا ١٩١٤عالقمند بود به سلسله مقاالتى که از سال 

 ىخصوص الزم است دربارهه ب.  معطوف دارمخواهد شد ــد چاپ يبزودى تجد
. ن رساله مسطور است تذکرى داده شوديا ٢ ١٢٠ ــ١١٩قسمتى که در صفحات 

اشم چگونه ح داده بيکه با مراعات سانسور به خواننده توض نيبراى ا
همان (اند  دهي آنها گروىى که به جبههئهاستينيشوو ــ اليداران و سوس هيسرما
) کند یرانه با آنها مبارزه ميگين ناپيى که کائوتسکى چنئهاستينيال شوويسوس

ند و چگونه يگو یشرمانه دروغ م یطلبى ب   مربوط به انضماممسئلهدر مورد 
 به  مجبور بودم،ندينما یپوشى م ردهپ را خودىداران  هيطلبى سرما  انضمام
ه تواند ب یسهولت مه ق بي دقىخواننده! در نظر گيرمژاپن را ...  مثالعنوان

وه، ين، خيجاى ُکره، فنالند، لهستان، کورلند، اوکرائ هه و بيجاى ژاپن، روس
 . ستنديکاروس نين آنها وليبخارا، استونى و مناطقى را قرار دهد که ساکن

 اساسى ىمسئلهک ي من به درک ى رساله،د کنمير امخواهم اظها یم
سم که بدون بررسى آن فهم چگونگى ياليت اقتصادى امپريعنى ماهياقتصادى 

  . خواهد کردست، کمکيسر نيچ وجه مياست کنونى به هيجنگ کنونى و س
 
 

 مؤلف 
 ١٩١٧ل سال ي آور٢٦پتروگراد، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .ت. ه ــ ١٣٨ ــ ١٣٦.  ــ رجوع شود به کتاب حاضر ص٢



 ٥

 توضيح مربوط به پيشگفتار
 

 اول سال ۀ در نيم"دارى  سرمايهۀامپرياليسم، باالترين مرحل"کتاب ــ ] ١[
 ۀ در شهر برن به مطالع١٩١٥لنين از سال .  تحرير درآمدۀ به رشت١٩١٦

 شروع ١٩١٦مطبوعات جهانى مربوط به امپرياليسم پرداخت و در ژانويه سال 
ر  اين سال لنين به زوريخ رفت و دۀدر پايان ژانوي. دنموبه نوشتن اين کتاب 

، هارونويس.  نگارش اين کتاب پرداختۀ شهر زوريخ به ادامۀکتابخان
 که لنين از صدها کتاب، مجله، ئیها و جدولهاها، يادداشت نويسى  خالصه

 ورق بزرگ چاپى را ٤٠ آمار استخراج کرده است بيش از ۀروزنامه و مجموع
 ۀصورت مجموعه  ب١٩٣٩متن اين مستخرجات در سال . دهد تشکيل می

 . ت.هـ. منتشر شد"  مربوط به امپرياليسمهاىيادداشت"اى تحت عنوان  گانهجدا
 نگارش کتاب را به پايان رساند و ١٩١٦سال )  ژوئيه٢( ژوئن ١٩لنين در 

عناصر . فرستاد" پاروس"دستنويس آن را براى چاپ به بنگاه نشريات 
 هاىورىکردند انتقاد شديدى را که از تئ منشويکى که در اين بنگاه کار می
 از ،شده بود) مارتف و ديگران( روس هاىاپورتونيستى کائوتسکى و منشويک

دارى و انتقال آن به  رشد سرمايه(را " رشد و انتقال "کلمۀکتاب حذف کردند و 
 ۀجنب(را "  ارتجاعىۀجنب"و عبارت " تبديل "ۀبا کلم) دارى امپرياليسم سرمايه
و غيره " مانده   عقبۀجنب"بارت با ع") اولترا امپرياليسم"ارتجاعى تئورى 
توسط بنگاه نشريات به  ١٩١٧اين کتاب در آغاز سال . تعويض نمودند

در " دارى  نوين سرمايهۀ مرحلۀمثاب هامپرياليسم ب"تحت عنوان " پاروس"
 . پترزبورگ از چاپ خارج شد

در اواسط . گفتارى براى اين کتاب نوشت لنين پس از ورود به روسيه پيش
 .دمنتشر گرديمنتشر کتاب  ١٩١٧سال 

دورۀ مختصر تاريخ حزب "برای اطالع از اهميت اين کتاب رجوع شود به 
 ترجمۀ فارسی، چاپ ٢٧٦ ــ ٢٧٣. ص" اتحاد شوروی) بلشويک(کمونيست 

  )٣. ص. (مسکو
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 ]٢[  فرانسوى و آلمانىىشگفتار ترجمهيپ
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 با ١٩١٦ در سال استمذکور شگفتار چاپ روسى ي در پچنانچهن رساله يا
ست تمام يسر نيم مياکنون برا. در نظر گرفتن سانسور تزارى نوشته شده است

د مقرون به صالح هم نباشد، ين عمل شاير دهم، وانگهى ايين کتاب را تغيمتن ا
 از روى مدارک :ن است کهين بود و کماکان هم اي اصلى کتاب اىفهيرا وظيز

 انکار بورژوازى و اعترافات دانشمندان ر قابليجامع مندرجه در آمارهاى غ
 اقتصاد جهانى ىئ نهاىمنظره کشورها نشان داده شود ىهيبورژوازى کل

ستم و در ي بىالمللى آن در آغاز سده نيدارى از لحاظ مناسبات متقابل ب هيسرما
 . ستى چگونه بوده استيالي امپر جهانین جنگيآستان نخست

شرو ي کشورهاى پهاىستياز کمونادى ي زۀاى حتى براى عد تا اندازه
 از نقطه نظرن رساله که ي اۀده نخواهد بود از روى نمونيفا یز بيدارى ن هيسرما

ن موضوع ي ا ــ و ضرورت ــ به امکانشد،يسانسور تزارى مجاز محسوب م
 در مثًالز که هنوز ي علنى نهاىیز آزادياى ناچيمعتقد شوند که حتى از آن بقا

 هاستي همگانى کمونتقريبًار ي فرانسه پس از بازداشت اخا دريکاى کنونى يآمر
ال يات سوسيح کذب کامل نظريتوان براى توض ی م ــبراى آنان موجود است

 ضمنًا.  استفاده کرد ــ"دمکراسى جهانى"د به يستى و کاذبانه بودن اميفيپاس
 از ۀن رساليل ايم که براى تکميشگفتار نکاتى را ذکر نماين پيکوشم تا در ا یم

 . ت درجه ضرورت داردي نها،سانسور گذشته
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 ، از هر دو طرف١٩١٨ــ ١٩١٤ن رساله ثابت شده است جنگ يدر ا
ه ا جنگى بود که بي) عنى غاصبانه، غارتگرانه، راهزنانهي(ستى ياليجنگى امپر
 ىهيسرما" مناطق نفوذ"م مستعمرات و يد تقسيم و تجديم جهان، تقسيخاطر تقس
 . بر پا شدره يمالى و غ
ا به عبارت يقى اجتماعى ي حقىهى است اثبات چگونگى جنبهيرا بديز
نى يعت يل موقعيه و تحليد در تجزيقى طبقاتى جنگ را باي حقىتر جنبه حيصح



 ٧

خ ي نه در تارنمود، کشورهاى محارب جستجو ىهي فرمانرواى کلطبقات
 و اطالعات اهد مثالينى نبايت عين موقعيبراى مجسم ساختن ا. پلماسى جنگيد

هاى زندگى  دهي پدىلعادهافوقدگى يچين پيبا ا(جداگانه را در نظر گرفت 
زان فراوان براى يمه  و اطالعات گوناگونى بهاتوان مثاليشه مياجتماعى هم

اى از مدارک مربوط به  د مجموعهي باحتمًابلکه ) دا کرديد هر نوع حکمى پيائت
 جهان را مورد ىهيکلب و  کشورهاى محارىهيکل زندگى اقتصادى مبانى

 . بررسى قرار داد
من در جدول مربوط به تقسيم جهان در جريان سالهاى ١٨٧٦ تا ١٩١٤ 

(فصل ٦) و جدول مربوط به تقسيم راههاى آهن تمام جهان در جريان سالهاى 
ر قابل يبندى شده و غ ن اطالعات جمعيدرست از هم) ٧فصل  (١٩١٣ تا ١٨٩٠
ع يهاى صنا ن رشتهيتر  کار مهمىجهي آهن نتهاىراه. ام ب استفاده کردهيتکذ
ن يجه و بارزتريز نتيسنگ و فوالدسازى و ن  ع زغاليعنى صنايدارى  هيسرما

ن يا. ک استيدموکرات ــ نمودار تکامل بازرگانى جهانى و تمدن بورژوا
کاها، يد بزرگ، با انحصارات، سندي آهن با تولهاىگونه راهه موضوع که چ

ن کتاب يشياند در فصول پ گارشى مالى وابستهي و الها، بانکهاست، تراهاکارتل
بندى،   مين تقسي راه آهن، ناموزونى اىبندى شبکه  ميتقس. نشان داده شده است
دارى انحصارى کنونى  هيج سرماينها همه نتاي ا ــن شبکهيناموزونى تکامل ا

دهد  یج نشان مين نتايو ا. افته استي آن در سراسر جهان بسط ىاست که دامنه
جنگهاى امپرياليستى مادام که يک چنين بنياد اقتصادى استوار است، يعنى 
 مادام که مالکيت خصوصى بر وسايل توليد وجود دارد ــ مطلقًا ناگزير است. 

ه ک، فرهنگى و متمدنانه بيدموکراتعى، ين راه آهن اقدامى ساده، طباتمخسا
ن ياى بورژوا که در قبال تزئن موضوع در نظر پروفسورهيا: رسد ینظر م

 نظران خرده بورژوا  ز در نظر کوتهيرند و نيگ یدارى اجرت م هيبردگى سرما
دارى که  هيرهاى سرمايقت امر آن رشته زنجيولى در حق. گر است ن جلوهي چنــ
ت خصوصى بر ي هزاران شبکه به مالکىلهيوسه  را بهان بنگاهيطور کلى اه ب

ک ياى براى ستمگرى بر  لهين را به وساتمخن سايد، اسازيد مربوط ميل توليوسا
ش از يعنى بر بي) مه مستعمرهياز اهالى مستعمرات و کشورهاى ن (ارد نفريليم
ه در ير سرمايمى از اهالى جهان در کشورهاى وابسته و بر غالمان اجين

 . مبدل نموده است" متمدن"کشورهاى 
قابت آزاد و ت خصوصى مبتنى بر کار صاحبکار کوچک، ريمالک

داران و مطبوعات آنها  هي آن سرماىلهيوسه ى که بئن شعارهاي تمام اــدمکراسى 
. ادى در عقب سر مانده استي مسافت زــدهند يب ميکارگران و دهقانان را فر

 مشتى ،ستم جهانى ستمگرى مستعمراتىيان رشد خود به سيدارى در جر هيسرما
ن و اختناق مالى ي روى زمىسکنهمى از يت عظيبر اکثر" شرويپ"کشورهاى 



 ٨

اى انجام   درنده٣ ــ ٢ن يب" متيغن"ن يم ايو تقس. ه استگرديدآنان مبدل 
تر بوده و  رومنديکه در جهان از همه ن) کا، انگلستان، ژاپنيآمر(رد يپذ یم

 ى جهانى را به عرصه،شيخومت يم غنيخاطر تقسه سراپا غرق در سالحند و ب
 . کشانند ی مخودجنگ 
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ل شد و سپس صلح يتوفسک که از طرف آلمان سلطنتى تحميصلح برست ل
 هاىیتر ورساى که از طرف جمهور  نهذيًالتر و ر  انهيمراتب وحشه ب
ده يل گرديتحم" آزاد"ز انگلستان يکا و فرانسه و نيآمر" کيدموکرات"

 هاىسيرزا بنوين معنى که هم ميدت نمود، بي را به بشرهان کمکيتر سودمند
ا به اصطالح يسم را رسوا ساخت و هم خرده بورژواهاى مرتجع ياليور امپرمزد

را ستوده و امکان صلح " سميلسونيو"ست را که ياليست و سوسيفيخودشان، پاس
 .  افشاء کرد،نمودند یسم ثابت مياليط امپريو اصالحات را در شرا

بب ون کشته و نوانى که جنگ بر جاى گذاشته، همان جنگى که سيلي مهاده
شترى از يد سهم بيسى راهزنان مالى بايا گروه انگليبر پا شدنش آن بود که آ

، موجب شده "مان صلحيپ"ن دو يا گروه آلمانى و سپس ايرند آچنگ ه مت بيغن
دست بورژوازى ه ون افرادى که بيلي مها و دههاونيلياست چشم و گوش م

 قبًالر آن ي که نظاند با سرعتى دهيق و اغوا گرديمنکوب و سرکوب شده و تحم
رانى جهانى حاصله از ي وىنهيق در زمين طريدب. ده نشده بود ، باز شوديد

که دچار هر  ابد که اعم از آني یک بحران انقالبى جهانى نشو و نما مي ،جنگ
روزى آن يگونه تبدالت طوالنى و دشوارى هم بشود، جز انقالب پرولترى و پ

 . تواند داشته باشد یگرى نميان ديپا
 درست ١٩١٢ونال دوم صادره در شهر بال، که در سال ي انترناسىهيانيب

طور کلى ه که ب  نه آن،ابى کردهيد ارزي فرا رس١٩١٤آن جنگى را که در سال 
ه  بــ)  انقالبى هم وجود داردهاىگر متفاوتند، جنگيد کي با هاجنگ(جنگ را 

تداد قهرمانان ن و اريادگارى که پرده از روى تمام ورشکستگى ننگيعنوان 
 .  بر جاى خواهد ماندــدارد يونال دوم بر ميانترناس
م و توجه ينما ی چاپ حاضر مىمهيه را ضميانين بين جهت من ايبد

ونال ي که قهرمانان انترناسدارمين نکته معطوف ميدخوانندگان را باز و باز هم ب
ن يباط اح از ارتيق و واضح و صريطور دقه ه که بياني بهاىدوم از آن قسمت
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زند که دزد از يگر ی با همان دقتى مــکند يا صحبت ميجنگ با انقالب پرولتار
 . زديگر یگاه خود م یدزد
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المللى  نيان مسلکى بيعنى آن جري" سميکائوتسک"ن رساله به انتقاد از يدر ا
ونال يان انترناسيشوايو پ" هانيسين تئوريتر  برجسته"که در تمام جهان در وجود 

ره، ي رمزى مکدونالد و غ ــ اتو بائوئر و شرکاء، در انگلستان ــشيدر اتر(دوم 
، هاستياليو گروه انبوهى از سوس) رهيره و غي آلبر توما و غ ــدر فرانسه

 ،ندگانى دارديشان نماي بورژوا و کشهاىدموکراتها،  ستيفي، پاسهاستيرفرم
 . توجه خاصى معطوف شده است

دگى يدگى و گندي محصول از هم پاشک سويان مسلکى از ين جريا
ى ئدئولوژى خرده بورژواهاير اي ناگزىگر ثمرهيونال دوم و از سوى ديانترناس

د يک مقيدموکراتى و زط زندگى، آنها را در بند خرافات بورژواياست که شرا
 . ساخته است
 دست ىمنزلهه  بویات از طرف کائوتسکى و امثال يل نظرين قبياظهار ا

 سال هاسنده طى دهين نويسم است که ايز آن اصول انقالبى مارکسدن کامل ايکش
ن، يبرنشت(ستى ياليسم سوسي اپورتونىهيخصوص در مبارزه عله تمام و آن هم ب

ن رو تصادفى ياز ا. کردياز آن دفاع م) رهيدمان، گومپرس و غيلران، هايم
ى با اسياز لحاظ عملى و س" ها ستيکائوتسک"ست که اکنون در تمام جهان ين

و با ) ونال زرديا انترناسيونال دوم يق انترناسياز طر( افراطى هاىستياپورتون
 بورژوازى که ى مؤتلفههاىق حکومتياز طر( بورژوازى هاىحکومت
 . اند متحد شده)  در آن شرکت دارندهاستياليسوس

ستى که در سراسر يطور کلى و جنبش کمونه ى بارجنبش انقالبى پرولت
ل و افشاى يه و تحليتواند از تجز ی نم ــطور اخص،ه است بجهان در حال رشد 

خصوص از ه ن موضوع بيا. خوددارى ورزد" سميکائوتسک"ک ياشتباهات تئور
چ يکه به ه" سميدموکرات"طور کلى ه سم و بيفين جهت ضرورى است که پاسيا

 همانند کائوتسکى و شرکاء عمق کامًالسم نداشته ولى يوجه دعوى مارکس
 ،سم استيالي امپرىدهيئرى بحران انقالبى را که زايسم و ناگزياليامپرتضادهاى 

اى در  لعادهافوقروى ي هستند که هنوز با نئیهااني جرــد، نينما یپوشى م پرده
ا يف حتى حزب پرولتاري از وظاهاانين جريمبارزه با ا. عنديسراسر جهان شا

اند و  ق شدهي تحمتوسط بورژوازىه د صاحبکاران کوچکى را که بياست که با
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ى ئش خرده بورژوايط زندگى کم و بي رنجبرى را که داراى شراهاونيليز مين
 . رون بکشديهستند از چنگ بورژوازى ب
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گرى و  لىيطف"ن کتاب ي فصل هشتم اىاى هم درباره الزم است چند کلمه
چه در متن کتاب ذکر شده است،  چنان. صحبت شود" دارى هيدگى سرمايگند
کى از يرزمان کائوتسکى و  سابق که اکنون از هم" ستيمارکس"نگ يدلفريه

ال يحزب مستقل سوس"ستى در يرفرم ــ است بورژواي سىکارگردانان عمده
عنى يسى ي نسبت به هوبسون انگلمسئلهن ي است، در مورد ا]٣[" آلماندموکرات

 در المللى نيانشعاب ب.  گامى به پس نهاده استآشکارست يست و رفرميفيپاس
ونال دوم و يانترناس( آشکار شده است کامًالگر يسراسر جنبش کارگرى اکنون د

ز آشکار يان نين دو جرين اي مسلحانه و جنگ داخلى بىت مبارزهيواقع). سوم
از کلچاک و " ونرهايال رولوسيسوس" و هاکيبانى منشويپشت: ده استيگرد
ها و نوسکه و شرکاء  دمانىيبانى شي و پشتهاکي بلشوىهيه علين در روسيکيدن

ر آن در فنالند و ئ و نظا]٤[ها ستي اسپارتاکىهياز بورژوازى در آلمان عل
 ىهيجهانى بر روى چه پا ــ خىي تارىدهين پديا ايآ. رهيلهستان و مجارستان و غ

 اقتصادى متکى است؟ 
دارى متکى است که از  هيدگى سرمايگرى و گند لىيده همانا بر طفين پديا

گونه که  همان. سم استياليعنى امپريخى آن ي تارىن مرحلهيتر االخواص ذاتى ب
لعاده افوق از کشورهاى مشتىدارى اکنون  هين رساله ثابت شده است سرمايدر ا

ک دهم و در صورت منتهاى يت آنها کمتر از يکه جمع(رومند را يثروتمند و ن
) ن استي روى زمىک پنجم سکنهيروى در حساب کمتر از   ادهيو ز" سخاوت"

 غارت ــ" نىيکوپن چ "ى با عمل سادهــز ساخته که تمام جهان را يمتما
ه، از روى نرخ قبل از جنگ و آمارهاى بورژوازى يصدور سرما. ندينما یم

ارد فرانک سود يلي م١٠ تا ٨مربوط به دوران قبل از جنگ، هر سال حدود 
 . شتر شده استيو اکنون البته مقدار آن بسى ب. دهديم

ن سود مافوق آن يرا ايز( هنگفتى فوق سودمان يک چنيى است با هيبد
ه ب" خود"کشى از کارگران کشور  ق بهرهيداران از طر هيسودى است که سرما

نى کارگران را که قشر فوقًا  قشر و رهبران کارگرانتوانيم) آورند یچنگ م
 داران کشورهاى هين قشر را همان سرماي ا.ديخر ــاشراف کارگرى باشند 
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م، ير مستقيم و غي مستقوسائل ن عمل را هم به هزاران يخرند و ا یم" شرويپ"
 . دهنديآشکارا و پنهانى انجام م

که از لحاظ " قشر اشراف کارگرى"ا ين قشر کارگران بورژوا شده يا
 خرده کامًالنى خود يب  طور کلى جهانه زان دستمزد و بي زندگى و مىوهيش

 گاه هيتکام ما ين ايونال دوم و در اي انترناسىدهگاه عم هي تکــبورژوا هستند 
 نيعاملنها يرا ايز. دهند یل مي را تشکبورژوازى) نه جنگى (اجتماعى ىعمده

داران  هي سرماىن کارگرى طبقهي در جنبش کارگرى و مباشربورژوازىواقعى 
)labor lieutenants of the capitalist class(سم و يقى رفرميان حقي و مجر

نان يارى از اي بورژوازى بسىهيا عليدر جنگ داخلى پرولتار. سم هستندينيشوو
 بر" کمونارها"ه يعل" ها ورساى"به طرفدارى از بورژوازى، به طرفدارى 

 . زنديخ یم
ت يابى اهميده، بدون ارزين پديهاى اقتصادى ا شهيبدون پى بردن به ر

ستى و يجنبش کمون حل مسائل عملى ىنهيتوان در زم یاسى و اجتماعى آن نميس
 .  حتى گامى به جلو برداشت،ندهيانقالب اجتماعى آ

قت از سال ين حقيا. ست اايسم آستان انقالب اجتماعى پرولتارياليامپر
 . د شده استيائاس جهانى تي در مق١٩١٧

 
 
 

 نيلن. ن
 ١٩٢٠ه سال ي ژوئ٦

 
 
 
 
 

  فرانسوى و آلمانىىشگفتار ترجمهيحات پيتوض
 

امپرياليسم و "ر برای نخستين بار تحت عنوان ــ اين پيشگفتا] ٢[
 منتشر ١٩٢١، اکتبر ١٨ى ، شماره"انترناسيونال کمونيستی"در " اریدسرمايه
 )٦.ص (.گرديد
 
ون در يا حزب مرکزي " آلماندموکراتال يحزب مستقل سوس"  ــ ]٣ [
ن حزب از سازمان ي اىقسمت عمده. س شده بودي تأس١٩١٧ل سال يآور
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 "وحدت"، "اعضاى حزب مستقل". شد یل ميتشک"  کارقافات "يستیکائوتسک
 ، و آنها را تبرئه کردهنمودند یهاى آشکار را موعظه م ستينيال شوويسوس

 . دگرد طبقاتى امتناع ىکردند از مبارزه یدادند و طلب م یمورد دفاع قرار م
 دموکراتال ي حزب مستقل سوسىان کنگرهي در جر١٩٢٠در اکتبر سال 

ن حزب در يقسمت مهمى از ا. ن حزب انشعاب روى دادي در ا،لدر شهر ها
عناصر دست راست، . وستيست آلمان پي به حزب کمون١٩٢٠دسامبر سال 
 ه را بدموکراتال يمى حزب مستقل سوسيل دادند و نام قدياى تشک حزب جداگانه

 )١٠. ص(.  وجود داشت١٩٢٢ن حزب تا سال يا. نهادندروى خود 
 
 که در دوران ،"اسپارتاکوس" اعضاى سازمان ــ ها ستياسپارتاک  ــ]٤[
 هاىدموکراتال يدر آغاز جنگ از سوس. ل شده بودين جنگ جهانى تشکينخست

بکنخت، روزا يتحت رهبرى کارل ل" وناليانترناس"چپ آلمان گروهى بنام 
ن گروه ينام ا. ل شديگران تشکين و ديتکِسنگ، کالرا يمر. لوکزامبورگ، ف

ها بر ضد  ن تودهيها در ب ستياسپارتاک. باقى ماند" اسپارتاکوس"همان سازمان 
 ىاست غارتگرانهيرداختند و سپ میغات انقالبى يستى به تبلياليجنگ امپر

ولى . نمودند ی را فاش مدموکراتال يانت رهبران سوسيسم آلمان و خياليامپر
اسى يو س ین مسائل تئوريتر ا عناصر دست چپ آلمان در مهميها  ستياسپارتاک

سم را ياليکى امپريمه منشويکى مبرا نبودند؛ آنها تئورى نيمه منشوياز اشتباهات ن
ش به مفهوم ين سرنوشت خويياصل حق ملل در تع. دادند یبسط و توسعه م

کردند؛  یرد م) ل دولت مستقليعنى حق جدا شدن و تشکي(ستى آن را يمارکس
نمودند؛ به نقش  یسم نفى مياليبخش را در عصر امپري ملى آزاداىهامکان جنگ

بخودى سر فرود  دادند و در برابر جنبش خود یحزب انقالبى کم بها م
و " وسيوني ى رسالهىدرباره"ن در آثار خود موسوم به يلن. آوردند یم
و استالين ره يو غ" ستىياليسم امپرياکونوم"و " سميکاتور مارکسي کارىدرباره"

اشتباهات عناصر  " از تاريخ بلشويسممسائلی چند" خود تحت عنوانىدر نامه
 به حزب ١٩١٧ها در سال  ستي اسپارتاک.نداچپ آلمان را مورد انتقاد قرار داده

. نمودندالتى خود را حفظ يون آلمان داخل شدند ولى استقالل تشکيمستقل مرکز
اعضاى حزب "ها با  ستي اسپارتاک، آلمان١٩١٨پس از انقالب نوامبر سال 

ست آلمان را ين سال حزب کمونيه کردند و در دسامبر همقطع رابط" مستقل
 )١٠. ص(. س نمودنديتأس
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 ن يباالترى به مثابهسم، ياليامپر
 دارى هي سرماىمرحله

 
 

ا و ين اسپانيخصوص پس از جنگ به ر و بي سال اخ٢٠ ــ ١٥ جرياندر 
، مطبوعات )١٩٠٢-١٨٩٩(ن انگلستان و بوئرها يو جنگ ب) ١٨٩٨(کا يآمر
ف عصرى يکا براى توصياسى اروپا و آمرين مطبوعات سيچن قتصادى و هما

مکث " سمياليامپر"ر روى مفهوم دش يش از پيم بيبر یسر مه که ما در آن ب
هوبسون، اقتصاددان . آ. اثر ج" سمياليامپر" کتابى بنام ١٩٠٢در سال . نمايند یم

 ىهيرو نظريب که پن کتاي اىسندهينو. ورک منتشر شديويسى در لندن و نيانگل
اى است که در  هيرو نظريعنى پي ،سميفيى و پاسزسم بورژوايال رفرميسوس
ست سابق همانند است، يت امر با خط مشى کنونى کارل کائوتسکى مارکسيماه

کو و به يطرزى بس نه سم را بيالياسى امپريات اساسى اقتصادى و سيخصوص
رى به قلم رودلف گي کتاب د١٩١٠در سال . ف نموده استيل توصيتفص
 روسى ىترجمه" ( مالىىهيسرما"شى تحت عنوان يست اتريگ مارکسنيلفرديه
با . دين از چاپ خارج گرديدر و)  در مسکو منتشر شد١٩١٢ن کتاب در سال يا

لى که وى تا يسنده در موضوع تئورى پول و با وجود تماين نويوجود اشتباه ا
ن يدهد، باز ا یسم نشان ميرتونسم با اپويحدودى در مورد آشتى دادن مارکس

ن يفاز نو "ىت ُپر ارزشى دربارهينها یبتئوريک ل يه و تحليکتاب حاوى تجز
. نگ استيلفردير عنوان فرعى کتاب هي عبارت اخــاست " دارى هيتکامل سرما

ه  بــسم گفته شده يالي امپرىر دربارهي اخهاىچه در سال قت امر از آنيدر حق
ها  رى مقاالت در مجالت و روزنامهيصورت تعداد کثچه که به  خصوص از آن

هاى  هاى کنگره  در قطعنامهمثًالز يده و نين موضوع منتشر گردي اىدرباره
افت ي مشکل بتوان مطلبى ــ ذکر شده ١٩١٢ز سال يئتس و بال منعقده در پايهمن

ت ا به عباريح ي نامبرده تشرىسندهيى که در آثار دو نوئها دهيکه از حدود آن ا
 ...  خارج باشدــرى شده يگ جهيتر، نت حيصح

المقدور با زبانى  د به اختصار و حتىيم کوشينده خواهيدر سطور آ
سم را يالي امپراساسىات اقتصادى يتر بستگى و ارتباط متقابل خصوص  فهم  عامه
 هر اندازه هم که مسئلهر اقتصادى ي غىم روى جنبهيتوان یما نم. ميئح نمايتشر
که گرى را يهاى د ز تبصرهياستناد به مطبوعات و ن. مي باشد، مکث کنان ذکريشا

ن رساله منتقل ي خوانندگان نباشد به آخر اىممکن است مورد توجه همه
  .ميئنما یم

 ].ت. ه .ذيل صفحات چاپ شده استها در  تبصرهکتاب تمام اين در اين [ :توجه
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 د و انحصارهايتمرکز تول ــ ١
 
 

 هاىد در بنگاهيع تمرکز توليلعاده سرافوق ۀروسع و پيم صنايرشد عظ
ات ين خصوصيتر  کى از شاخصي در حال توسعه است دائمًابزرگى که 

ن پروسه، ي اۀن اطالعات را درباريتر قين و دقيتر کامل. دارى است هيسرما
 . دهديدست مه ع بيآمار کنونى صنا

 بنگاه و در  سه،١٨٨٢ در آلمان از هر هزار بنگاه صنعتى در سال مثًال
عنى ي ُنه بنگاه صنعتى بزرگ ،١٩٠٧ شش بنگاه و در سال ،١٨٩٥سال 
 ١٠٠از هر .  وجود داشت، بودندور کارگر مزد٥٠ش از ي که داراى بئیهابنگاه

د يولى تمرکز تول.  بودهان بنگاهي کارگر سهم ا٣٧ و ٣٠ و ٢٢ب يکارگر به ترت
 بزرگ هاى کار در بنگاهىرا بازدهيتر از تمرکز کارگران است، ز دي شدیبس
ن بخار و موتورهاى يآمارها و اطالعات مربوط به ماش. شتر استي بیبس

ع به ي صنا،چه را که در آلمان اگر آن. دهد یت گواهى مين واقعيکى بر ايالکتر
 که بازرگانى و طرق مواصالتى و ،ميري در نظر گ،نامند یع آن ميمعناى وس

از مجموع . ديآ یدست مه  بينري زهاىپيکرهگاه  شود، آني شامل آن منيزره يغ
 بزرگ هاى درصد، بنگاه٩/٠ جمعًاعنى ي بنگاه ٣٠٥٨٨ ، بنگاه٣٢٦٥٦٢٣

ن ي درصد در ا٤/٣٩عنى يون يلي م٧/٥ون کارگر يلي م٤/١٤از مجموع . است
 اسب ىون قوهيلي م٦/٦ اسب بخار ىون قوهيلي م٨/٨از . کنندي کار مهابنگاه

ون يلي م٢/١روى برق يلووات نيون کيلي م٥/١از  درصد و ٣/٧٥عنى يبخار 
 .  استهان بنگاهي درصد متعلق به ا٢/٧٧عنى يلووات يک

روى بخار و يش از سه چهارم کل ني بهاک صدم مجموع بنگاهيکمتر از 
 کارگر ٥داراى تا (ون بنگاه کوچک يلي م٩٧/٢! ار دارنديبرق را در اخت

 درصد ٧ فقط ،دهند یل مي تشک راها درصد تعداد کل بنگاه٩١که ) ورمزد
ک چند ده هزار بنگاه کالن همه ي. ار دارنديک را در اختيروى بخار و الکترين
 . زيچ چي بنگاه کوچک، ههاونيليز و ميچ

شتر کارگر ي نفر و ب١٠٠٠ که ئیها تعداد بنگاه١٩٠٧در آلمان در سال 
ب يقرکارگران و تمام ) ونيلي م٣٨/١ (ک دهمي تقريبًا. بالغ بود ٥٨٦داشتند به 

 ٣.  بودهان بنگاهي متعلق به ا،روى بخار و برقيتمام ن)  درصد٣٢ (ک سومي

                                 
  )مترجم ــ " زان- ١٩١١هاى دولت آلمان، سال  سالنامه" در ه مندرجارقام ۀمجموع( ــ ٣ 

(Annalen des deutschen Reiches  Zahn) 
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ن تفوق مشت يش به ايش از پيد، بيم ديچه خواه ، چنانها مالى و بانکىهيسرما
ن کلمه يدهند و آن هم به تمام معناى ا ی مطلق مۀ کالن جنبهاىکوچکى از بنگاه

ان يمتوسط و حتى قسمتى از کارفرماکوچک و " صاحبکار "هاونيليعنى مي
 . رنديگ یونر قرار ميليست مينانسي ف صد تحت اسارت کامل چندعمًالبزرگ 

کا، ي آمرۀاالت متحديعنى در ايدارى معاصر  هيگر سرمايشرو ديدر کشور پ
ع به معناى ين کشور صنايدر آمار ا. تر است دين هم شديد از ايرشد تمرکز تول
بندى  انه گروهي از روى ارزش محصول سالهاده و بنگاهيدز گريمحدود کلمه متما

ک يک برابر با يد هر ي کالن که تولهاى تعداد بنگاه،١٩٠٤در سال . شده است
)  درصد٩/٠عنى ي ،٢١٦١٨٠از مجموع  (،١٩٠٠شد يشتر ميون دالر و بيليم

 ٦/٢٥عنى يون؛ يلي م٥/٥از مجموع (ون يلي م٤/١ تعداد کارگران آنها ــ. بود
 ٣٨عنى يارد، يلي م٨/١٤از مجموع (ارد يلي م٦/٥د آنها برابر يو تول) صددر

 ۀمربوطهاى پيکرهب ي به ترت،١٩٠٩عنى در سال ي سال ٥پس از . بود) درصد
 ١/١عنى ي ؛ ــ٢٦٨٤٩١از مجموع ( بنگاه ٣٠٦٠: مينمائ ی را مشاهده مينريز

و )  درصد٥/٣٠عنى ي  ــون،يلي م٦/٦از (ون کارگر يلي م٢داراى ) درصد
 ٤. هستند)  درصد٨/٤٣عنى يــ ارد، يلي م٧/٢٠از (ارد يلي م٩دى برابر با يتول

 کل ۀ عدک صدميدر دست  کشور هاىد تمام بنگاهيمى از کل تولي نتقريبًا
. رنديگ ی صنعت را در بر مۀ رشت٢٥٨م ين سه هزار بنگاه عظيو ا! ستهابنگاه
خودى خود کار ه نى از تکامل، بي معۀشود که تمرکز در مرحلينجا روشن مياز ا

ک چند ده بنگاه ين يرا حصول سازش بيز. کشاند یرا به اصطالح به انحصار م
ست که  اها بزرگى بنگاهۀجيگر همانا در نتيم آسان است، و از طرف ديعظ

ل رقابت به ين تبديا. شود یدا ميل انحصار پيگردد و تما یرقابت دشوار م
اى است که در  دهي پدــن يتر ا خود مهمي ــن و يتر کى از مهمي ،انحصار
 روى مفصًالد ين جهت ما بايشود و به اين مشاهده ميدارى نو هيات سرماياقتصاد

 . ميک سوء تفاهم محتمل را برطرف کنيد يولى ابتدا با. ميئآن مکث نما
 صنعت را ى رشته٢٥٠ ،مي بنگاه عظ٣٠٠٠ى حاکى است که ئکايآمار آمر

 صنعت ۀى به هر رشتئد که گويآ ین بر مي ظاهر امر چناز. رنديگ یدر بر م
 . رسد ی بنگاه کالن م١٢ جمعًا

 بزرگ وجود هاىع، بنگاهياى از صنا در هر رشته. ستين نيولى مطلب چن
دارى که به  هيت مهم سرماينها یات بيکى از خصوصيگر يندارد؛ و از طرف د

عنى ي بيترکاصطالح  ه عبارت است از ب،دهي تکامل خود رسۀن مرحليتر یعال

                                                                                                      
  )مترجم  ــ٢٠٢ ، صفحه١٩١٢مجموعه آمار اياالت متحده در سال  ــ ٤ 

 (Statistical abstract of the United States,)  
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اپى يا شامل مراحل پيع که يهاى مختلفى از صنا ک بنگاه جمع شدن رشتهيدر 
دست آوردن چدن و ه مانند ذوب سنگ آهن براى ب(دن مواد خام هستند  آورعمل
ن ي از احاضرا بهمان محصول ي فالن ۀيد هم تهيل چدن به فوالد و سپس شايتبد

کند  یبازى مرا گر نقش کمکى ي دۀ به رشتک رشته نسبتين که يا ايو ) فوالد
بندى کاال و  اء مخصوص بستهيد اشي و مواد فرعى؛ تولفضوالت استفاده از مثًال(
 ). رهيغ

 :سدينو ینگ ميلفرديه
 

شود و براى بنگاه يب، موجب تعادل وضع بازار ميعمل ترک» 
  به،بي ترکثانيًا. دينما ین ميشترى را در نرخ سود تأميمرکب ثبات ب

ل يجه تحصي تکامل فنى و بالنتثالثًا. شودين رفتن بازرگانى منجر مياز ب
 امکان) بکر مريغيعنی " (طيبس "هاىشترى را نسبت به بنگاهيسود ب

ط يب را نسبت به بنگاه بسکت بنگاه مري موقعرابعًا. سازد یر ميپذ
د ي شدانحطاطز، هنگام يآم  رقابتىد، و آن را در مبارزهينما یم ميتحک
که در آن سرعت تنزل بهاى مواد خام ) بحرانوقفه در کارها، (زار با

  ٥  «.کنديت ميماند، تقو یاز سرعت تنزل بهاى مصنوعات عقب م
 

 هاىف بنگاهيف خاصى به توصي که تألیمان اقتصاددان بورژواى آلمانيها
ع فلزسازى آلمان اختصاص داده است ي صناۀ، در رشتمرکبعنى ي، "مختلط"
  :ديگو یم

 
ط تحت فشار بهاى گزاف مواد و مصالح مورد ي بسهاىبنگاه» 

   «.شوند ید مخورن حال بهاى نازل محصوالت آماده يلزوم و در ع
 
 : شودين ميجه چنينت
 

اند که   بزرگ زغال سنگ باقى ماندههاىک طرف شرکتياز » 
طور استوارى ه رسد و ب ین متون يلين مياستخراج زغال آنها به چند

گر ياند و از طرف د ى زغال سنگ خود متشکل شدهکايدر سند
کاى فوالد خود وجود دارند يزى بزرگى با سندير هاى فوالد کارخانه

م ي عظهاىن بنگاهيا. کى هستندي داراى ارتباط نزد،هاکه با آن شرکت

                                 
 . ٢٨٧ــ٢٨٦.  روسى، صى، ترجمه" مالىىسرمايه" ــ ٥  
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کنند، مقدار  ید ميفوالد تول) ط پو٦٠ =تن (تن هزار ٤٠٠انه يکه سال
ند، مصنوعات ينما یتخراج ممى سنگ آهن و زغال سنگ اسيعظ

 هزار کارگر هستند که در ١٠کنند، داراى  یه مي از فوالد تهحاضری
 ،ند، گاهى از خودينما ی کارگرى زندگى مهاىی کوهاىگاه منزل
وار   ندگان نمونهينماها ن بنگاهي اــ آهن و بندرگاه دارند هاىراه

 خود ادامه شروىي باز و باز به پ،ولى تمرکز.  آلمان هستندیفلزساز
شوند؛ تعداد  یتر م  جداگانه َدم به َدم بزرگهاىبنگاه. دهد یم

ع يهاى گوناگون صنا ا رشتهي واحد ۀک رشتي هاىروزافزونى از بنگاه
گاه و  هي برلن تکۀک چند بانک عمديمى که ي عظهاىصورت بنگاهه ب

 ىصحت آموزش کارل مارکس درباره. وندنديپ ی به هم م،رهبر آنانند
ده است؛ البته يع معدنى آلمان به ثبوت رسي در مورد صنادقيقًا ،تمرکز

 ۀلين موضوع مربوط به کشورى است که در آن به وسيد گفت ايبا
ع ي ثابت حمل و نقل از صناهاىت گمرکى و برقرارى نرخيحما
ت يع معدنى آلمان موجبات براى سلب مالکيدر صنا. "شوديبانى ميپشت

 ٦ « .ده استيفراهم گرد
 

ک نفر اقتصاددان بورژواى استثنائًا با وجدان ياى است که  جهي نتني ا
ن لحاظ که يد متذکر شد که نامبرده آلمان را از ايبا. مجبور بوده است به آن برسد

ه ت قرار گرفته است بي گمرکى گزافى مورد حماهاىنرخ ۀليوسه عش بيصنا
ر تمرکز و يسع يت فقط موجب تسريفين کيولى ا. دينما یز ميطرز خاصى متما

ده يره گرديکاها و غيها و سند ان، کارتليهاى انحصارى کارفرما هيل اتحاديتشک
عنى کشور بازرگانى آزاد ين است که در انگلستان يلعاده مهم اافوق ۀنکت. است
ر تمرکز يگرى، ولى به هر حال، سيد هم به شکل ديرتر و شاي، گرچه کمى دنيز

وى ضمن  چه پروفسور هرمان له آنن است يا. به انحصار منجر شده است
از روى " ها، و تراستهاانحصارها، کارتل "ۀقات مخصوص خود درباريتحق

 :سدينو یر مياى کبيتانيمدارک مربوط به تکامل اقتصادى بر
 

 و باال بودن سطح هار همانا بزرگى بنگاهياى کبيتانيدر بر»  
 سو کياز . ش به انحصار را در خود نهفته دارندي گرا،کيتکن

                                 
 ".مختلط در صنايع بزرگ فلزسازى آلمانهاى بنگاه"ئون هايمان؛  يدهگهانس ( ــ ٦

 )مترجمــ . ٢٧٨ ــ٢٥٦ .، ص١٩٠٤اشتوتگارت، 
Hans Gideon Heymann; "Die gemischten Werke im deutschen 
Grosseisengewerbe". Stuttgart.,   
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کار ه ه بي مبلغ هنگفتى سرماهاده که در بنگاهي منجر به آن گرد،تمرکز
 ۀيزان سرماين از لحاظ مي نوهاىن جهت بنگاهيانداخته شود و به هم

ن خود موجب يکنند و ا یدا ميشترى پياج بيالزم روز به روز احت
ن يو ا(گر يگردد و از سوى د ی مهال بنگاهين قبيش ايدايدشوارى پ
 هاىنى بخواهد با بنگاهيهر بنگاه نو) ميدان یتر م ما مهمنکته را 

د به يتراز شود، با اند، هم وجود آمدهه  تمرکز بۀجيمى که در نتيعظ
د کند، ولى فروش ي محصول تول،طور اضافىه م و بي بس عظ مقدارى

 ،ن مقدار محصول تنها در صورتى ممکن است که تقاضايُپر سود ا
ن مقدار ين صورت اير ايرا در غي زذيردپش يش از حد معمول افزايب

نزل خواهد داد که نه براى ت ی را به سطحهامتي ق،اضافى محصول
 . «هاى انحصارى هين صرفه دارد و نه براى اتحادي نوۀکارخان

 
ش يدايت گمرکى پيگرى که در آنها حمايدر انگلستان بر خالف کشورهاى د

 و هاان و کارتليحصارى کارفرماهاى ان هي اتحادــد ينما ی را آسان مهاکارتل
 رقابت ۀ عمدهاىند که تعداد بنگاهيآ یوجود مه  فقط هنگامى باکثرًا هاتراست

 . ده باشديرس" ني دو دوج،کىي"کننده به 
 

ع بزرگ، با منتهاى يش انحصار در صنايداير تمرکز در پينجا تأثيدر ا» 
       ٧ « .گردد یوضوح ظاهر م

 
نوشت رقابت آزاد  یخود را م" تاليکاپ"مارکس ش هنگامى که يم قرن پين

شى يعلم فرما. رفت یشمار مه ب" عتيقانون طب"ون يت اقتصاديدر نظر اکثر
ک و يل تئوريه و تحلي تجزۀليوسه ن اثر مارکس را که در آن بيد ايکوش یم

شود و يد مي که رقابت آزاد موجب تمرکز تول،دارى ثابت شده بود هيخى سرمايتار
 با ــشود ينى از تکامل خود به انحصار منجر مي معى در مرحلهن تمرکزيا

تى شده يگر وجود انحصار واقعياکنون د.  سکوت محو و نابود سازدىتوطئه
ف مظاهر گوناگون يسند و در آنها به توصينو یها کتاب م ون پشتهياقتصاد. است

سم رد يمارکس"دارند  یپردازند و کماکان با آواز گروهى اعالم م یانحصار م
ند و خواه اات سرسختيسى، واقعيالمثل انگل ک ضربيولى بنا بر ". شده است
ن برخى يدهند که اختالف ب یات نشان ميواقع. حساب آورده د آنها را بيناخواه با

                                 
، ٢٩٠، ٢٨٦، ص ١٩٠٩ينا، ". ها  و تراستهاانحصارها، کارتل"وى؛  ههرمان ل( ــ ٧

 )مترجم ــ . ٢٩٨
Hermann Levy; "Monople, Kartelle und Trusts", Jena  
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ا در مورد بازرگانى يت گمرکى ي در مورد حمامثًالدارى  هياز کشورهاى سرما
ش آنهاست و يدايا زمان پيصارها زى در شکل انحيآزاد فقط شامل اختالفات ناچ

طور کلى قانون ه  است ب توليدش انحصار که معلول تمرکزيدايکه پ حال آن
 . دارى است هي کنونى تکامل سرماۀعمومى و اساسى مرحل

ن را براى اروپا يدارى نو هيدارى سابق به سرما هي سرماقطعىل يزمان تبد
زمان مقارن است با آغاز قرن ن يا: ن نموديقى معي دقنسبتًاتوان به طرز  یم
ش يدايپ"خ يهاى مربوط به تار ن مجموعهيتر ديکى از جدين باره در يدر ا. ستميب

 : ميخوان ین ميچنما ، "انحصار
 

هاى  توان نمونه ی م١٨٦٠از دوران مربوط به ماقبل سال » 
توان  یدارى ذکر نمود؛ در آنها م هياى از انحصارهاى سرما جداگانه
قدر عادى شده است کشف  ني را که اکنون ائیهاآن شکلنى يحالت جن

 محسوب هاخ کارتلينها بدون شک دوران ماقبل تارينمود؛ ولى تمام ا
 م شصتهاىسرآغاز واقعى انحصارهاى کنونى حداکثر از سال. شوديم

 بزرگ تکامل انحصارها از هنگام ىن دورهينخست. قرن گذشته است
 هفتاد شروع شده و تا آغاز اىهع در ساليالمللى بر صنا نيفشار ب
 « .ابدي ی ادامه م٩٠ هاىسال

گاه  م، آنيرياس اروپا در نظر گي را در مقمسئلهن ياگر ا» 
 شصت و هفتاد مقارن هاىى تکامل رقابت آزاد با سالئ نهاىنقطه

دارى سبک  هين سرماتمًاخگر ساين هنگام انگلستان ديدر ا. خواهد شد
ورى و   شهين سازمان با پيدر آلمان ا.  بودان رساندهيم خود را به پايقد

 ئیهاجاد شکليکارى قطعى برخاست و به ايصنعت خانگى به پ
  «. مخصوص خود پرداخت

تر از  حيطور صحه ا بي ١٨٧٣از هنگام ورشکستگى سال » 
رسد تحول بزرگى  ین ورشکستى فرا ميدنبال اه  که بانحطاطیهنگام 
خ اقتصادى اروپا را در ياز تار سال ٢٢ انحطاطن يا. گردد یآغاز م
 نامشهودى در تقريبًا ۀ هشتاد وقفهاىرد و تنها در آغاز ساليگ یبر م

 ُپر توان ۀلعادافوق اعتالء ١٨٨٩شود و در حدود سال يآن حاصل م
   «.ديآ ید ميمدتى پد  ولى کوتاه
 از ١٨٩٠ــ١٨٨٩ هاىمدت سال   کوتاهاعتالء ىدر دوره» 
است يس. اى شد لعادهافوق ىازار استفاده براى تسلط بر بهاکارتل
ش از دوران فقدان ي را با سرعت و شدتى بهامتي ق،اى دهيناسنج
طور مفتضحى ه  بهان کارتلي تمام اتقريبًاداد و  ی، ترقى مهاکارتل

گر هم با يپنج سال د. دنديمدفون گرد" در گورستان ورشکستگى"
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 سابق ۀي آن روحگريع دي نازل گذشت ولى در صناهاىمتي و قانحطاط
ه هى نشمرده بلکه بي بدىدهيک پدي را انحطاطگر يد. حکمفرما نبود

نى در يست بهبود نويبا یدانستند که از پى آن م ی درنگى مۀمنزل
   «.ديد آيوضع بازار پد

. ن دوران خود گام نهاديق جنبش کارتلى به دومين طريدب» 
ن تمام زندگى کى از ارکاي به ، گذرندهۀديک پديجاى ه  بهاکارتل

ع و يهاى صنا  گرى رشتهيکى پس از ديشوند، و  یاقتصادى مبدل م
ل مواد خام را ُمَسّخر خود يع تبدي صناى اول رشتهۀدر مرحل

کاى ي در سازمان سندها کارتل،٩٠ هاىدر آغاز سال. سازند یم
جاد شده بود، ي آن اۀکاى زغال سنگ طبق نمونيک، که سندکوزغال 

گر جنبش نامبرده يآورند که د یوجود مه تلى بک کاريچنان تکن آن
رومندى که در ي ناعتالیدر دوران .  از حدود آن پا فراتر ننهادماهيتًا

 ١٩٠٣ ــ ١٩٠٠ هاىز در بحران ساليد آمد و نيان قرن نوزدهم پديپا
ن بار از ي براى نخستها کارتلــع معدنى و فلزسازى ي حداقل در صناــ

 ۀديت هنوز پديفين کي اگر در آن زمان او. هر جهت حکمفرما هستند
ن موضوع براى افکار يد، در عوض اکنون ايرس ینظر مه نى بينو
ات ي بزرگى از حهاىهى است که بخشيقت بديک حقيع اجتماعى يوس

 رقابت آزاد خارج شده ۀري کلى از داۀک قاعدي ۀمثابه اقتصادى ب
  ٨«  .است

 
 :ن قرار استيدخ انحصارها بيج اساسى تارين نتايبنابرا

  
.  تکامل رقابت آزاد استۀن مرحلين و آخري باالترــ ٧٠ و ٦٠ هاىسال) ١

 .  نامشهودى هستندتقريبًانى يانحصارها فقط در حالت جن

                                 
، مندرجه "پيدايش انحصارهادارى و  سازمان مالى صنايع سرمايه"شتاين؛   فوگل. ت( ــ ٨

 ــ .١٩١٤، فصل ششم، توبينگن، سال "ان اقتصاد اجتماعىکار" موسوم به ۀدر نشري
سازمانى صنايع فلزسازى و هاى شکل"(. مراجعه شود به کتاب همين نويسنده، )مترجم

 )مترجم ــ .١٩١٠، جلد اول، اليپزيک "بافندگى در انگلستان و آمريکا
 

Th. Vogelstein; "Die finanzielle Oranisation der kapitlistischen Industrie 
und die Monopolbildungen", "Grundriss der Sozialökonomik", VI Abt. 
Tüb. ١٩١٤, 
"Organisationsformen der Eisenindustrie und Textilindustrie in England 
und Amerika", Bd. ١, Lpz ١٩١٠.  
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رد ولى يگ ی وسعت مها تکامل کارتلى دامنه١٨٧٣پس از بحران سال ) ٢
ل ي را تشکىئ گذراىدهيهنوز در حکم استثناء هستند و هنوز استوار نشده و پد

 . دهند یم
 به ها کارتل:١٩٠٣ ــ ١٩٠٠ هاى و بحران سال١٩ان قرن ي پااعتالی) ٣

سم ياليدارى به امپر هيسرما. شونديکى از ارکان تمام زندگى اقتصادى مبدل مي
 .گردد یل ميتبد

  
 سازشگر يد کيره با يط فروش و موعد پرداخت و غي شراۀ دربارهاکارتل

د ي، مقدار محصولى را که بانمايند یم مين خود تقسي و مناطق فروش را بکرده
 جداگانه هاىن بنگاهيکنند، سود حاصله را ب ین مي را معهامتيز قيد شود و نيتول
 . رهيره و غيند و غينما یم ميتقس

 ١٩٠٥ و در سال ٢٥٠ تقريبًا ١٨٩٦ را در آلمان در سال ها کارتلىشماره
ولى  ٩.ر بنگاه در آنها شرکت داشتند هزا١٢ب ين زده بودند که قري تخم٣٨٥ تا

ع ي صنا١٩٠٧ آمار هاى پيکرهاز. ن ارقام کمتر از واقع استيهمه بر آنند که ا
ب يل قرحتمًا بنگاه کالن به ا١٢٠٠٠شود که در  یده مي د، ذکر شدفوقًاآلمان که 

االت يدر ا. افته استيروى بخار و برق تمرکز يمى از کل نيش از نين بيقيبه 
 ٢٥٠ ، ــ١٩٠٧ و در سال ١٨٥ ، ــ١٩٠٠در سال ها تعداد تراستکا يمر آۀمتحد
 متعلق هاى را به بنگاه صنعتىهاىکا تمام بنگاهيآمار آمر. ن زده شده استيتخم

چه که به  آن. کند یم مي تقسهاوني و کورپوراسهاتجارتخانه و جداگانهبه افراد 
 ،١٩٠٩ و در سال  درصد٦/٢٣  ــ،١٩٠٤ تعلق داشت در سال هاونيکورپوراس

. داد یل مي را تشکهاک چهارم مجموع بنگاهيش از ي درصد بود که ب٩/٢٥ ــ
  ــ،١٩٠٩ و در سال ٦/٧٠  ــ،١٩٠٤ در سال هان بنگاهيتعداد کارگران در ا

ب عبارت يد به ترتيزان توليم. عنى سه چهارم کل کارگران بودي درصد ٦/٧٥
 .  درصد مبلغ کل٧٩ و ٧/٧٣عنى يارد دالر يلي م٣/١٦ و ٩/١٠بود از 

                                 
مناسبت توسعه و ترقى ه بزرگ آلمان و تمرکز آنها بهاى نکبا"دکتر ريسر؛ ( ــ ٩

 و هاکارتل" ر، ليفمان؛  ــ.١٤٩، ص ١٩١٢، چاپ چهارم "عمومى اقتصاديات در آلمان
 ــ ٢٥ .، صسال١٩١٠، چاپ دوم "اى توده و تکامل روزافزون سازمان اقتصادهاتراست
 )مترجم

Dr. Riesser: "Die deutschen Grossbanken und ihre Konzentration im 
Zusammenhange mit der Entwicklung der Gesamtwirtschaft in 
Deutschland", ٤ Aufl. ١٩١٢, - R. Liefmann; "Kartelle und Trusts und die 
Weiterbildung der volkswirtschaftlichen Organisation", ٢ Aufl. ١٩١٠,  
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 و هانى از صنعت اغلب در دست کارتلي معىد کل رشتهي دهم تول٨ تا ٧
وستفالى هنگام  ــ نايکاى زغال سنگ ريسند. گردد ی متمرکز مهاتراست

-ناي رىهي درصد مجموع زغال را در ناح٧/٨٦  ــ،١٨٩٣س خود در سال يتأس
 ٤/٩٥ن تمرکز به ي ا١٩١٠ل وستفالى در دست خود متمرکز کرده بود و در سا

ل يد موجبات تحصيآ یوجود مه ق بين طريدانحصارى که ب ١٠.ديدر صد رس
دى يکى و توليل واحدهاى تکنيسازد و به تشک یدرآمدهاى هنگفتى را فراهم م

  آمريکاۀاالت متحديتراست مشهور نفت در ا. گردد یمى منجر ميت عظينها یب
. ديل گردي تشک١٩٠٠ در سال )Standard Oil Company(، "استاندارد اويل"
ون دالر سهام عادى و يلي م١٠٠. ون دالر بوديلي م١٥٠ آن بالغ بر ۀيسرما"

 در ١٩٠٧ــ١٩٠٠ هاىدر سال. ديز منتشر گرديون دالر سهام ممتاز نيلي م١٠٦
، ٤٤، ٤٥، ٤٨، ٤٨: شد ی پرداخت مينريب زياى به ترت مقابل سهام ممتاز بهره

 تا ١٨٨٢از سال . شد یون دالر ميلي م٣٦٧ جمعًاصد که  در٤٠، ٤٠، ٤٠، ٢٢
ون يلي م٦٠٦دست آمد که ه ون دالر بيلي م٨٨٩ سود خالصى به مبلغ ١٩٠٧سال 

ره گذاشته ي ذخىهيه به حساب سرماي پرداخت شد و بق،دالر آن به عنوان بهره
 ١١.شد

  
  تراست فوالدهاىدر تمام بنگاه» 

 (United States SteelCorporation)  
 کارگر و کارمند وجود ،٢١٠١٨٠کم   دست١٩٠٧در سال 

ع معدنى آلمان بنام شرکت معادن ين بنگاه صنايتر بزرگ. داشت
 در سال )Gelsenkirchener Bergwerksgesellschaft(رِشن يک  ِگلِزن
 ).٢١٨ .همانجا ص («.   کارگر و کارمند بود٤٦٠٤٨ داراى ١٩٠٨

                                 
 هابين کارتل ۀ مبارزۀتحقيقات دربار. متشکل شدناجبار به "دکتر فريتس کستنر؛ ( ــ  ١٠

 )مترجم ــ ١١ . ص،١٩١٢، برلن،"بيگانه" هاىو بانک
Dr. Fritz Kestner; "Der Organisationszwang. Eine Untersuchung über die 
Kämpfe zwischen Kartellen und Aussenseitern", Brl .  

 
دارى   سرمايهۀتحقيق دربار.  و اعتبار دهندهاشتراک کنندههاى انجمن"ليفمان؛ . ر( ــ ١١

 )مترجم ــ ٢١٢ .، ص١٩٠٩  سال، چاپ اول، ينا"معاصر و نقش اوراق بهادار
R. Liefmann; "Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschften. Eine Studie 
über den modernen Kapitalismus und das Effektenwesen", ١ Aufl, Jena . 
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 ١٢. کرديد مي فوالد تولتنون يليه م ُن١٩٠٢تراست فوالد در همان سال 
 ١/٥٦  ــ،١٩٠٨ درصد و در سال ٣/٦٦  ــ،١٩٠١د فوالد آن در سال يتول

 استخراج سنگ  ١٣؛ داد یل مياالت متحده را تشکيد فوالد ايدرصد مجموع تول
 . داديل مي درصد را تشک٣/٤٦ درصد و ٩/٤٣ هاان همان ساليآهن در جر

 : مشعر بر آن است کهها تراستىدربارهکا يون دولتى آمريسيگزارش کم
 

ک ي و تکنهابرترى آنها بر رقباى خود مبتنى بر عظمت بنگاه» 
 مساعى ىهيس، کليات از همان اوان تأسيتراست دخان. عالى آنهاست

ع ياس وسينى را به مقيخود را َصرف آن نمود که در همه جا کار ماش
ازات يظور تمام امتن منيتراست مزبور براى ا. ن کار دستى کنديجانش

د محصوالت يان تولياختراعاتى را که به نحوى از انحاء با جر
ن راه ينمود و مبالغ هنگفتى در ا یدارى ميات ارتباط داشت خريدخان

مصرف  یبکار ادى از اختراعات در آغاز ي زىعده. کرد یَصرف م
 بودند مجبور هانى که در خدمت تراستيد، مهندسيرس ینظر مه ب
 دو شرکت فرعى ١٩٠٦ان سال يدر پا. ر دهندييآنها را تغشدند  یم

تراست به . د اختراعات بودي که کار آنها منحصر به خرگرديدس يتأس
سازى و  نيهاى ذوب فلز و ماش همان منظور از خود کارخانه

ن ي که در بروکلهان بنگاهيکى از ايدر . ى احداث نمودئها رگاهيتعم
نجا يا. رگر مشغول کارند کا٣٠٠طور متوسط ه واقع است، ب

ه، يگار برگى کوچک، توتون انفيگار، سيد سياختراعات مربوط به تول
ش قرار يره مورد آزمايبندى و قوطى و غ هاى قلعى براى جعبه لفافه
 ١٤ .«. شود یل مي اختراعات تکمنيزجا  نيرد و هميگ یم

                                 
 )مترجمــ ١٣ .، ص١٩٠٣ ، سالتينگنو، گ"کارتل و تراست"چيرشکى؛ . دکتر ز(ــ   ١٢

Dr. S. Tschierschky; "Kartell und Trust", Gött.  
 )مترجمــ ٢٧٥ .، ص"سازمانىاى هشکل"شتاين؛   فوگل. ت(ــ  ١٣

 Th. Vogelstein; "Organisationsformen",.    
، " و صنايع دخانياتهاميسيون کورپوراسيونگزارش يکى از اعضاى ک"( ــ ١٤ ــ  ١٤

 هاىتراست"دکتر تافل،  ( به نقل از کتاب ،)مترجم ــ ٢٢٦.  ص١٩٠٩واشينگتن 
 ) مترجم ــ .، اشتوتگارت"آمريکاى شمالى و تأثير آنها در تکامل تکنيکى

Report of the Commissioner of Corporation on the Tobacco Industry, 
Washington  
Dr. Paul Tafel: "Die nordamerikannischen Trusts und ihre Wirkungen auf 
den Fortschritt der Technik", Stuttgart,  
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ن مأمور تکامل ينام مهندسه  اشخاصى بنيزگر ي دهاىتراست» 
 ىفهي در خدمت خود دارند که وظ)developping engineers(ک يتکن

ش اصالحات يد و آزمايد توليهاى جد وهيآنها عبارت است از اختراع ش
ن و کارگران خود به ازاء اختراعاتى که يتراست فوالد به مهندس. فنى

ز هنگفتى ينه بکاهد جوايا از هزيک را ارتقاء دهد يبتواند سطح تکن
 )٤٩. صهمانجا (« . دهد یم

  
ه ر بيسال اخ ى آن که طى دهئايميع شي در صنامثًالع بزرگ آلمان يدر صنا
ن ي به هم، کارهاى مربوط به اصالحات فنىنيزبى ترقى کرده است، يطرز عج

 صنعت ۀن رشتي در ا١٩٠٨د تا سال ي تمرکز تولۀپروس. ق منظم شده استيطر
خود به ه اى مخصوص ب وهيشز به يوجود آورده بود که آنها نه عمده ب" گروه"دو 

از دو جفت " اى اتحادهاى دوگانه"ن دو گروه ابتدا يا. شدند یک ميانحصار نزد
از : ديرس یون مارک ميلي م٢١ــ٢٠ک به ي هر ۀيک کالن بودند که سرمايفابر
ک کاسل واقع در ي فابرزيستر واقع در هوخست و نيک سابق مايک طرف فابري

هافن  گسين و سود در لودويليک آنيگر فابريف دن و از طريفرانکفورت کنار ما
ک گروه و در سال ي ١٩٠٥سپس در سال . لبرفلدر در ِايک سابق بايو فابر
در . ک بزرگ وارد سازش شدنديک فابريک باز هم با يگر، هر ي گروه د١٩٠٨

ون يلي م٥٠ــ٤٠ک به ي هر ۀيوجود آمد که سرماه ب" گانه سه اتحاد"جه دو ينت
" عقد قرارداد"و " کىينزد"هم " اتحاد"ن دو ين ايشد، سپس ب یمارک بالغ م

  ١٥. ديره آغاز گردي و غهامتي قۀدربار
 اجتماعى شدن ۀمى در رشتيشرفت عظيپ. شود یرقابت به انحصار مبدل م

 ۀز جنبي اختراعات فنى و تکامل فنى نۀمنجمله پروس. گردد ید حاصل ميتول
 . رديگ یاجتماعى به خود م

ان پراکنده و از يچ وجه آن رقابت آزاد سابق کارفرمايه هگر بين ديا
د يست که براى فروش در بازار نامعلومى کاال توليخبرى ن یگر بيد کي
 مثًال(توان تمام منابع مواد خام  یده که ميى رسئان تمرکز به جايجر. کردند یم

م يه خوابعدًاچه  ن و حتى، چنانيک کشور معيرا در ) اراضى داراى معادن آهن
. بى برآورد نموديطور تقره ک سلسله از کشورها و در تمام جهان بيد، در يد
اى از  ن منابع به توسط عدهيرد، بلکه ايگ ین برآوردى نه تنها انجام ميچن

                                 
ها از  روزنامه.  و صفحات بعدى، چاپ سوم٥٤٧. لذکر صاکتاب فوق - Riesser ــ ١٥

متحد ى آلمان را ئکه صنايع شيميا) ١٩١٦ژوئن ( خبر ميدهند یيک تراست عظيم جديد
 . ميکند
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خورند بازارها که . ک دست مجتمع شده استيم انحصارى در يهاى عظ هياتحاد
ب يطور تقره ب" کنند یم ميستق"ن خود يها طبق قرارداد، آنها را ب هين اتحاديا

ن يشود، بهتر ی انحصار م، کارگرىىافتهيم يروى تعلين. شود ین زده ميتخم
کا و ي آهن در آمرهاى راهــ و وسائل ارتباط هاشوند، راه یر مين اجيمهندس
دارى در  هيسرما. شود ی قبضه مــکا يرانى در اروپا و آمر  کشتىهاىشرکت
 اجتماعى ۀ جنبکامًال ،دين وضعى به توليتر معستى خود به جايالي امپرۀمرحل

ک نوع نظام يرغم اراده و شعور آنان به يداران را عل هيدهد و سرما یم
 انتقال از آزادى کامل ۀکشاند که عبارت است از مرحل ینى مياجتماعى نو

 . رقابت به اجتماعى شدن کامل
 خصوصى ۀ کماکان جنب،رد ولى تملکيگ یخود مه  اجتماعى بۀد جنبيتول

 ۀت خصوصى عديد کماکان در مالکيوسائل اجتماعى تول. کنديخود را حفظ م
طور ظاهرى مورد قبول است، ه رقابت آزاد که ب. ماند یلى از افراد باقى ميقل

ماند و ستمگرى معدودى صاحبان  یدر همان حدود عمومى خود باقى م
تر  فرسا وانتر و ت  تر و محسوس  انحصارات بر باقى اهالى صد بار شاق

 . گردد یم
 و هان کارتليمبارزه ب" اثر مخصوصى را به یکستنر اقتصاددان آلمان

او . ص داده استيستند تخصيانى که در کارتل داخل نيعنى کارفرماي" گانگانيب
که اگر منظور آراستن  ده است و حال آنينام" اجبار به متشکل شدن"ن اثر را يا

هاى صاحبان  هيت از اتحاديت از اجبار به تبعسيبا یدارى نبود البته م هيسرما
اى حتى به  بسى آموزنده خواهد بود هرگاه نظر ساده. شد یانحصارات صحبت م
هاى صاحبان انحصارات در  هيم که امروزه اتحاديفکنايفهرست آن وسائلى ب

ن وسائل يا. شوندين متوسل مداب" تشکل"خاطر ه  خود بۀن و متمدناني نوۀمبارز
 : زعبارتند ا

 
ها براى مجبور  وهين شيتر کى از مهمي(..."محروم ساختن از مواد خام ) ١

 ؛ ")ساختن به ورود در کارتل
 ۀليوسه عنى بي" (ها انسيآل "ۀليمحروم ساختن از بازوى کارگرى به وس) ٢

ها  هين اتحاديکه ا  آنۀهاى کارگرى دربار هيداران با اتحاد هيقراردادهاى سرما
 ؛ )ندي کار قبول نما،کارتلى شده هاىفقط در بنگاه

 محروم ساختن از وسائل حمل و نقل؛ ) ٣
 محروم ساختن از بازار فروش؛ ) ٤
 روابط هادار فقط با کارتليکه خر ني اۀدار درباريقرارداد با خر) ٥

 بازرگانى داشته باشد؛ 
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عنى ي، "گانگانيب"براى ورشکست ساختن  (هامتي قۀتنزل از روى نقش) ٦
شود که  ی خرج آن مهاونيليستند؛ ميکه تابع صاحبان انحصارات ن ئیهابنگاه

ن يع بنزي در صنا؛فروش برسده المال ب مت رأسينى کاال کمتر از قيطى مدت مع
 به تقريبًاعنى ي مارک ٢٢ مارک تا ٤٠مت از يش آمده است که قيمواردى پ

 ؛ !)نصف تنزل داده شده است
 محروم ساختن از اعتبار؛ ) ٧
 . ميتحراعالم ) ٨
 
 هاىز بنگاهيآم  رقابتىگر مبارزهيم ديچه که اکنون با آن روبرو هست آن

ست، بلکه عبارت يمانده و مترقى ن کى عقبيا از لحاظ تکنيکوچک و بزرگ 
شائى انحصار ي فعال ما وى که تابع انحصار و فشارئها است از اختناق آن بنگاه

ان در ين جريانعکاس انک چگونگى يا. ستند به توسط صاحبان انحصاراتين
 : ک اقتصاددان بورژوايذهن 

 :سدينو ی مرکستن
  

ت يز حرکتى از فعالي اقتصادى نصرفًات ي فعالۀطيحتى در ح» 
. رديگ ین آن به احتکار متشکل انجام ميشيمعناى په بازرگانى ب
 ۀگر آن بازرگانى ندارد که بر اساس تجربيت را ديحداکثر موفق

 هاىیازمنديبهتر از همه قادر است نکى و بازرگانى خود يتکن
ا به يدا و يى را که پنهان مانده پئن کند و تقاضاييداران را تعيخر

دارد که !) ؟( محتکرى ۀغ، بلکه آن ناب"ديکشف نما"اصطالح 
ن ينى بيتواند تکامل سازمانى و امکان برقرارى روابط مع یم

 الاقل آن را ايش حدس بزند و ي را از پهاان گوناگون و بانکيکارفرما
 ...  «ابديبا شّم خود در

 
تکامل : شودين ميم چنيئان نماين مطلب را با زبان بشرى بياگر ا

السابق  ى کمافىئد کااليکه تول ده است که با آنيحدى رسه دارى ب هيسرما
د ين توليرود معهذا ا یشمار مه  تمام اقتصاد بىهي پاىمثابهه و ب" حکمفرماست"
شود  ید کسانى ميده شده و سودهاى عمده عاياش از هم پاش رازهيگر بالفعل شيد

 و هان دوز و کلکيمبناى ا. هستند" نابغه" مالى هاىکه در دوز و کلک
م بشرى که با کوشش خود يات عظيد است، ولى ترقي اجتماعى شدن تول،هایاديش

 ديم دي خواهذيًال. شود یمحتکرها تمام م...  به نفع،دهين اجتماعى شدن رسيبه ا
سم ياليمآبانه به انتقاد ارتجاعى از امپر بورژوا  چگونه کسانى که خرده
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عنى رجعت ي عقبآرزوى رجعت به " ن اساسيبر روى ا"دارى مشغولند  هيسرما
 . را دارند" شرافتمندانه"و " زيآم مسالمت"، "آزاد"سوى رقابت ه ب

 :ديگو یکستنر م
 

، تا کنون ستهال کارتلي تشکىجهي که نتهامتيترقى ممتد ق» 
سنگ و آهن و  خصوص زغاله د، بيل تولئن وسايتر فقط در مورد مهم
که در مورد محصوالت حاضر  ده است و حال آنيپتاس مشاهده گرد

ن يز که با ايترقى درآمد ن. گاه سابقه نداشته است چين موضوع هيا
عى منحصر بوده است يق فقط به صناين طريه ارتباط دارد، به هميقض

ن موضوع را يد ايبه نکات مزبور با. د مشغولنديد وسائل توليکه به تول
 ۀآورند که فرا نينه ا( مواد خام ۀع فرا آورنديز اضافه نمود که صناين

ان ي نه تنها به زهال کارتلي تشکۀيدر سا) مه حاضريمحصوالت ن
مه حاضر مشغولند سودهاى يل بعدى محصوالت نيعى که به تکميصنا

نى ي معۀر تا درجيع اخيد، بلکه نسبت به صناآورن یچنگ مه هنگفتى ب
اند که در دوران رقابت آزاد سابقه  دست آوردهه  بزىيآم  ت تسلطيموقع
  )٢٥٤کستنز، همانجا ص (« . نداشت

 
ون ياى را که اقتصاد هيت قضيم تمام ماهيا ه کردهيکلماتى که ما روى آن تک
سم و بر رأس ينونى اپورتونن کين معترفند و مدافعدابورژوا با اکراه و بندرت ب
ش را از آن خالص يبان خويکوشند گر یت خاصى ميآنان کارل کائوتسکى با جد

ى مربوط به ئز و زورگويآم  ت تسلطيموقع. دهدي نشان مــنموده و روى برتابند 
 مشخصه ۀجنب" دارى هين تکامل سرمايفاز نو"چه که براى  ن است آني اــآن 

ز يتوان ناگز  ل انحصارهاى اقتصادى همهياز تشکچه که  ن است آنيدارد و ا
 . ز شده استيستى ناشى شود و ناشى نيبا یم

آنجا که . ميکن ی ذکر مهاشائى کارتلي فعال ماىگرى هم دربارهيمثال د
 و هاش کارتليداي پــچنگ آورد ه ن منابع مواد خام را بيتر ا مهميتوان همه  یم

شد  ینه تصور ميآ شتباه بود هرولى ا. ل انحصارها بسى آسان استيتشک
چنگ آوردن منابع مواد ه ز که در آنها بيع نيگر صنايهاى د انحصارها در رشته

مان ياج صنعت سيمواد خام مورد احت. نديآ یوجود نمه ست بير نيپذ خام امکان
زه شده ي کارتلشديدًاز در آلمان ين صنعت نيولى ا. شود یافت ميدر همه جا 

کاى جنوب يل سندياز قب: اند اى متحد شده هيکاهاى ناحير سندها د کارخانه. است
ن شده ييى که تعئهامتيق. گريکاهاى ديوستفالى و سند ــ نايکاى ريآلمان، سند

مت يکه ق  مارک است و حال آن٢٨٠ تا ٢٣٠مت هر واگن يق: انحصارى است
 سهام ى درصد بهره١٦ تا ١٢ هان بنگاهيا!  مارک است١٨٠المال  رأس
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" نابغه"د فراموش کرد کسانى که در کار احتکار معاصر ي نباضمنًادازند، پر یم
 ۀچه به عنوان بهر دانند چگونه مبالغ هنگفتى از سود را عالوه بر آن ی م،هستند

که رقابت را  صاحبان انحصار براى آن. ب خود بزننديشود، به جيم ميسهام تقس
ز متوسل يرنگ ني به نرون رانند حتىين صنعت ُپر سودى بيک چني ۀطياز ح

که وضع صنعت  نيند حاکى از اينما یعات دروغى پخش مي شامثًالشوند، يم
سازند متضمن  یها منتشر م ى در روزنامهئهاى بدون امضا خراب است، آگهى

ن يد؛ و ب"ديزيمان بپرهي سىگذارى در رشته  هياز سرما! داران هيسرما: "ن کهيا
کا شرکت يعنى کسانى را که در سندي (را" گانگانيب"ق سرانجام بنگاه يطر

" سرقفلى" هزار مارک به آنها ١٥٠-٨٠-٦٠ند و ينما یدارى ميخر) ندارند
 ــکند يل راه را براى خود هموار مئانحصار همه جا و به انواع وسا ١٦. دهنديم

کار بردن ه ى بئکاي آمرى"وهيش"سرقفلى گرفته تا " با نزاکت"از پرداخت 
  .بيت بر ضد رقيناميد

ون يپردازى اقتصاد   افسانههاق کارتلياز طرها بر طرف ساختن بحران
نت دهند، يدارى را ز هيمتى شده سرمايخواهند به هر ق یبورژوازى است که م

د بر حدت يآ یوجود مه هاى صنعت ب  از رشتهبرخىبرعکس انحصارى که در 
دارى  هيد سرماي تولتمامات يطور کلى از خصوصه و شدت هرج و مرجى که ب

طور ه ن تکامل کشاورزى و تکامل صنعت که بيعدم تطابق ب. ديافزا ی م،است
وضع ممتاز . شوديش ميش از پيدارى است ب هي سرماۀکلى از صفات مشخص

ع زغال و آهن بنا يخصوص صناه  و بنيسنگاصطالح ه ع بين صنايتر  زهيکارتل
 هاىمناسبات بانک" ۀن آثار درباريکى از بهتري ىسندهي نوــدلس يبه اعتراف ا

ش از يب" نقشگى بى"ع را دچار يگر صنايهاى د  رشتهــ" عيبزرگ آلمان با صنا
  ١٧. دينما یدترى ميش شديپ

 
 :سدينو یدارى است م هياى سرماين بى شرم و حيکى از مدافعيفمان که يل
 

تر باشد به همان نسبت به   افتهي  هر چه اقتصاد ملى تکامل» 
ا معامالت خارج از کشور که براى بسط آن ي سکيمعامالت توأم با ر

                                 
 و صفحات ١١٥. ، ص١، ١٩٠٩سال ) مترجم  ــ".بانک ":اشوگه. ل". سيمان"( ــ ١٦
 .بعدى

 "Zement". von L. Eschwege; "Die Bank" 
، "ويژه با صنايع فلزسازىه  بزرگ آلمان با صنايع و بهاىمناسبات بانک"ايدلس؛  ــ ١٧

 ٢٧١. ، ص١٩٠٥ )مترجم ــ اليپزيگ
Jeidels; "Das verhältnis der deutschen Grossbanken zur Industrie mit 
besonderer Berücksichtigung der Eisenindustrie", Lpz. 
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ت يخره به معامالتى که فقط اهم الزم است و باال وقتمدتى طوالنى
  ١٨ « .شود یشتر متوسل مي بــمحلى دارد 

 
توان گفت  یاى که م هيم سرمايش عظيت امر با افزايش خطر در ماهيافزا

هذا توأم يعل  قسشود و یر ميز شده و به خارج از کشور سرازي آن لبرۀمانيپ
طور روزافزون عناصرى را با ه ک بيع تکنيار سرين حال رشد بسيدر ع. است
 ،دهيهاى گوناگون اقتصاد ملى گرد ن رشتهيآورد که موجب عدم تطابق ب یخود م
 :شود اعتراف کنديفمان مجبور ميهمان ل. دينما ید هرج و مرج و بحران ميتول

 
کى ي نزدۀنديبشر در آدهد که  ین گواهى ميظواهر امر چن» 
 فنى روبرو خواهد شد که در ۀمى در رشتي با تحوالت عظمجددًا

برق، ... « دير خود را خواهند بخشيز تأثيسازمان اقتصاد ملى ن
ن مواقعى ي عمومى در چنۀک قاعدي و بنا بر معموًال» ... هوانوردى

دى آغاز يوندد احتکار شديپ یوقوع مه رات اقتصادى اساسى بييکه تغ
  ١٩«...ابدي ی آن وسعت مۀگردد و دامن یم
 

 ولى نه تنها ،ژهيوه  اقتصادى بهاىهر بحرانى و بحران (هاولى بحران
ل به يمى بر شدت تمايزان بس عظيمه  خود بۀز به نوبين)  اقتصادىهاىبحران

 ۀدلس درباري اۀلعاده آموزندافوقنک استدالل يا. نديافزا یتمرکز و انحصار م
خ يم، در تاريدان یچه م عنى همان بحرانى که، چناني ١٩٠٠ ت بحران سالياهم

 :  تحول را بازى کرده استۀن نقش نقطيانحصارهاى نو
 

 ۀهاى عمد م رشتهي عظهاىف بنگاهي در رد١٩٠٠بحران سال » 
 نظر ۀ نقطز که سازمان آنها ازي را نئیهاادى از بنگاهيصنعت، عده ز

را ) مرکبر يا غي" (طيبس "هاىعنى بنگاه يمفهوم امروزى کهنه بود
که بر امواج اعتالى صنعتى سوار شده و خود را به اوج آن رسانده 

 هاىن بنگاهي و کاهش تقاضا، اهامتيتنزل ق.  فرا گرفتــبودند 
چ وجه يد که به هنموبارى  را دچار چنان وضع فالکت" طيبس"

 ا اگر هم شد مدت آن بس کوتاهيم نشد و ي عظمرکب هاىر بنگاهيدامنگ
ش از بحران يمراتب به  ب١٩٠٠ بحران سال ،ن امري اۀجيدر نت. بود

ز ي ن١٨٧٣بحران سال : ديع گردي موجب تمرکز صنا١٨٧٣سال 

                                 
  .٤٣٤ .ص." Liefmann; "Beteiligungs-etc. Ges ــ ١٨
 .٤٦٦-٤٦٥. ص." Liefmann; "Beteiligungs-etc. Ges ــ ١٩
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ن عمل با يوجود آورده بود، ولى اه  براها ن بنگاهياى از بهتر عده
 ئیهاتوانست به انحصار بنگاه یک نميروزى تکن وجود سطح آن

 اىهبنگاه. ندانه از بحران خارج شوندروزميمنجر شود که توانستند پ
ار بغرنج يک بسي تکنیع کنونى فلزسازى و برق در پرتويم صنايعظ

ز در پرتو يعى به خود گرفته است و ني وسۀخود و سازمانى که دامن
ن انحصارهاى دراز مدتى يک چنيش همانا داراى ي خوۀيقدرت سرما
ع ي صناهاىه در مدارجى عالى قرار دارند؛ بنگاضمنًاهستند که 

ع فلزسازى و طرق ينى از صنايهاى مع سازى و رشته نيماش
ى هستند که در ئن انحصارهايک چنيز داراى يره نيمواصالت و غ

  ٢٠ «. ترى قرار دارند  نيئمدارج پا
 

ولى اگر ما . است" دارى هين تکامل سرمايفاز نو"ن کالم ي آخرــانحصار 
ت يروى واقعى و اهمي نۀا دربارم، تصورات ميري را در نظر نگهانقش بانک

 . انحصارهاى معاصر بسى نارسا، ناقص و کمتر از واقع خواهد بود
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                 
 ١٠٨.  ص Jeidels ــ ايدلس ــ٢٠
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 ن آنهاي و نقش نوهابانک ــ ٢
 
 
 

. ها عبارت است از واسطه شدن در پرداختها بانکۀيعمل اساسى و اول
آور  عنى سودي فعال ۀير فعال را به سرماي پولى غۀي سرماها مناسبت بانکدينب

 ۀار طبقيورى نموده آن را در اختًآجمعد پولى را يکنند و انواع عوا یمبدل م
 . گذارنديدار م هيسرما
لى از ي قلۀابد و در دست عدي یج که معامالت بانکى توسعه ميتدره ب

 به ، را رها کردهميانجيگری ۀ نقش سادنيز ها، بانکيابد یمؤسسات تمرکز م
ع ي پولى جمۀي تمام سرماتقريبًاشوند که  یقدرتى مبدل مصاحبان انحصارات ُپر 

د و منابع يل تولئز قسمت اعظمى از وسايان کوچک و نيداران و کارفرما هيسرما
ار آنان قرار يک سلسله از کشورها در اختيک کشور و در يمواد خام در 

 ساده به مشتى صاحب ميانجيانرى از ي کثۀل عديان تبدين جريا. رديگ یم
 ۀدن آن به مرحليدارى و رس هيهاى اساسى رشد سرما کى از پروسهيار، انحص
 جهت تمرکز معامالت بانکى از نکاتى است دينب. دارى است هيسم سرماياليامپر

 . ميد مّقدم بر همه آن را مورد مداقه قرار دهيکه ما با
 سهامى آلمان هاى وجوه سپرده شده به تمام بانک١٩٠٨ــ ١٩٠٧در سال 

 ٧ عبارت بود از ،شد یون مارک بالغ ميليک ميش از ي آنها به بۀيکه سرما
ارد مارک يلي م٨/٩ن مبلغ به ي ا١٩١٣ــ ١٩١٢ولى در سال . مارکارد يليم

ابد و ي یش مي درصد افزا٤٠ن مبلغ ي سال ا٥ق در عرض ي طردينب. ديرس
 رسد که ی بانکى م٥٧ارد به يلي م٧٥/٢اردى، يلي م٨/٢ش ين افزاي از اضمنًا
ن ي بذيلب يها به ترت ن سپردهيا. ون مارک استيلي م١٠ آنها متجاوز از ۀيسرما
  ٢١. شد یم مي بزرگ و کوچک تقسهاىبانک

 
 
 
 
 

                                 
، سال )مترجم ــ "بانک"، " آلمانهاىسال فعاليت بانک پنج " نسبورگ؛آلفرد ال(  ــ ٢١

 .٧٢٨. ، ص٨ ۀ، شمار١٩١٣
 Alfred Lansburgh; "Fünf Jahre d. Bankwesen", "Die Bank " 
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ها سپردهۀ درصد کلي  

 
 

ها را  مى از سپردهي نتقريبًاى ئ بانک از آنها به تنها٩ بزرگى که هاىبانک
. اند دان بدر کردهي کوچک را از مهاىاند، بانک در دست خود متمرکز ساخته

ک سلسله يل ي تبدمثًال -فته نشده است ارى در نظر گرينجا هنوز نکات بسيولى ا
ن از يئره که در پاي بزرگ و غهاىکوچک به شعبات واقعى بانکهاى از بانک

 . آن صحبت خواهد شد
تس کرده بود، وجوه ي مطابق حسابى که شولتسه گورن١٩١٣ان سال يدر پا

ارد مارک از مبلغ يلي م١/٥ بانک بزرگ برلن عبارت بود از ٩سپرده شده به 
 ۀيها تمام سرما سنده عالوه بر سپردهين نويهم. ارد مارکيلي م١٠ قريبًاتکل 

 :سدينو یز در نظر گرفته ميبانکى را ن
 

 ئیهااتفاق بانکه ب ُنه بانک بزرگ برلن ١٩٠٩ان سال يدر پا» 
 ٨٣ب يعنى قريارد مارک يلي م٣/١١ حق شده بودند،لکه به آنها م

" بانک آلمان. "ار داشتنديت بانکى آلمان را در اخۀيدرصد تمام سرما
)Deutsche Bank( ب ي قراند  که به آن ملحق شدهئیهااتفاق بانکه که ب
 دولتى هاىآهن  راهۀف اداريار دارد، در رديارد مارک در اختيلي م٣

ن حال به ي اروپا بوده و در عۀين مرکز تجمع سرمايتر پروس، بزرگ
  ٢٢«  .منتها درجه فاقد تمرکز است

 

                                 
 موسوم به ۀمندرجه در نشري"  آلمانۀ اعتبار دهندهاىبانک" گورنيتس؛  ــشولتسه( ــ ٢٢

 .١٣٧ و ١٢. ، ص١٩١٥، سال )مترجمــ . ن، توبينگ"ان اقتصاد اجتماعىکار"
 Schulze-Gaevernitz; "Die deutsche Kreditbank" Grundriss der 
Sozialökonomik . 
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ن نکته به يرا ايم، زيه کرديتک" ملحق شده "هاىه به بانکما روى اشار
. شوديدارى مربوط م هين سرماي تمرکز نوۀزيات ممين خصوصيتر کى از مهمي

 کوچک را هاى و بانکها، نه تنها بنگاههاخصوص بانکه  بزرگ و بهاىبنگاه
ز ي آنها و نۀيدر سرما" اشتراک"ق يبلعند، بلکه عالوه بر آن از طر ی ممستقيمًا
ره، آنها يره و غيستم وام دادن و غيق سي سهام و از طرۀا مبادليد يق خرياز طر
 گروه ۀميآورند و ضم یت خود در ميو به تبع" سازند یملحق م"خود ه را ب

ک يفمان يپروفسور ل. کنند یخود م" ُکنِسرن "ۀمياصطالح فنى ضمه ا بي" خود"
 و اعتبار  کنندهکارتشا اىهانجمن"ف ياى را به توص قطور پانصد صفحه" اثر"

 هاى کنونى اختصاص داده است که متأسفانه در آن استدالل ٢٣ "دهنده
 اضافه ،ارزشى را به مدارکى که اغلب حالجى نشده و خام است  کم" کيتئور"
از لحاظ تمرکز به چه " اشتراک"ستم ين سين نکته که ايو اما ا. دينما یم
کى از يه بهتر از همه در کتاب گردد، موضوعى است ک یاى منتج م جهينت
 بزرگ آلمان اختصاص دارد هاىسر که به بانکيبانکى موسوم به ر" رجال"

 ۀم، نمونيکه به بررسى مدارک او بپرداز نيولى قبل از ا. نشان داده شده است
  :ميئنما یرا نقل م" اشتراک"ستم يمشخصى از س

ن يتر  بزرگمطلقًا د همي و شاــن يتر کى از بزرگي" بانک آلمان" "گروه"
اى که تمام  هاى عمده دا کردن رشتهيبراى پ.  بزرگ استهاى گروه بانکــ

 اول ۀدرج" اشتراک"د يسازد، با یگر مربوط ميد کين گروه را به ي اهاىبانک
ص ي اول و دوم و سوم را تشخۀگر وابستگى درجيا به عبارت ديو دوم و سوم 

 ۀجين صورت به نتيدر ا") نک آلمانبا"تر به   کوچکهاىوابستگى بانک. (داد
  ٢٤ :ميرس یر ميز

 
 
 
 

                                 
ـ   R. Liefmann; "Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften. Eine  ٢٣ ـ

Studie über den modernen Kapitalismus und das Effektenwesen", ١-Aufl. Jena 
١٩٠٩, S. ٢١٢ .  
 

 )مترجم ــ "بانک"، " در امور بانکى آلماناشتراکسيستم "آلفرد النسبورگ؛ ( ــ ٢٤
 . ٥٠٠. ، ص١٩١٠سال

Alfred Lansburgh; "Das Beteiligungssystem im deutschen Bankwesen", 
"Die Bank" . 

 



 ٣٤

 
 

وابسته به " گاه گاه"که "  اولۀوابستگى درج" بانک داراى ٨ن يدر ب
 ۀياتحاد("شى يک بانک اتري: د بانک خارجى وجود دار٣هستند " بانک آلمان"

برى و يبانک بازرگانى س(و دو بانک روسى ) Bankverein -ن يو" هاىبانک
طور ه ب" بانک آلمان"رفته در گروه  هميرو). بانک روسى بازرگانى خارجى

 دارد و مبلغ اشتراک بانک ٨٧طور جزئى، ه کجا و بيم و ير مستقيم و غيمستق
 ٣ تا ٢ن گروه است به يار ايرى که در اختيغهاى  هي خودى و سرماۀيکل سرما

 . شوديارد مارک بالغ ميليم
لى از ي قلۀن گروهى قرار دارد و با عديواضح است بانکى که در رأس چن

کمى از آن ندارند به منظور اجراى معامالت  گرى که چندان دستي دهاىبانک
گر ي دــشود يهاى دولتى، وارد سازش م ل قرضهيار بزرگ و ُپر سود، از قبيبس

 .  مشتى از صاحبان انحصار مبدل شده استۀينداشته و به اتحاد" انجىيم"نقش 
ستم ي و آغاز قرن ب١٩ان قرن ي آلمان همانا در پاهاىکه معامالت بانک نيا

سر نقل کرده و ما ي که رينیري زهاىپيکرهافت از ي یبا چه سرعتى تمرکز م
 : شوديمده يم، ديکن یطور خالصه ذکر مه آنها را ب

 
 شش بانک بزرگ برلنهاى شعب و سازمان
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ابد و ي یسرعت توسعه مه  بها متراکمى از کانالۀم که چگونه شبکينيب یم
ها و درآمدهاى پولى را متمرکز  هيرد، تمام سرمايگ یسراسر کشور را فرا م

دارى در  هيک اقتصاد واحد ملى سرمايد، هزارها اقتصاد پراکنده را به ينما یم
دارى در سراسر جهان مبدل  هيک اقتصاد واحد سرمايسراسر کشور و سپس به 

 از کتاب فوقًاتس در قسمتى که يکه شولتسه گورن" فقدان تمرکزى"آن . سازد یم
 عمالًًکند،  یام ما از آن صحبت مينام علم اقتصاد بورژوازى اه م بيوى نقل کرد
 داراى ن است که تعداد روزافزونى از واحدهاى اقتصادى که سابقًايعبارت از ا

بع ک محل محدود بودند، تايتر در  حيا به عبارت صحينسبى بوده و " استقالل"
عنى ي تمرکزش يت امر معناين موضوع در ماهيگردند، ا یک مرکز واحد مي

 .  انحصارى استهاىت قدرت غوليش نقش و اهميافزا
ن هم ياز ا"  بانکىۀشبک"ن يدارى ا هيتر سرما در کشورهاى کهنسال

 ۀي، تعداد شعب کل١٩١٠رلند، در سال ي اۀاضافه در انگلستان، ب. تر است  متراکم
از ( شعبه ٤٠٠ش از يک بيچهار بانک بزرگ هر .  بالغ بود٧١٥١ به هابانک

 و ٢٠٠ش از يک بيگر هر يو سپس چهار بانک د)  شعبه٦٨٩ تا ٤٧٧مجموع 
عنى ي بانک کالن سهدر فرانسه .  شعبه داشتند١٠٠ش از يک بي بانک هر ١١

            ٢٥ ,Comptoir National, Societe Générale   Crédit Lyonnais :هاىبانک
  ٢٦ :دادند ی توسعه مذيلب ي شعب خود را به ترتۀمعامالت و شبکدامنۀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ر
 
 

                                 
 مترجم  ــ".ت کلشرک"، "دفتر ملى خريد بروات"، "بانک استقراضى ليون " ــ ٢٥
، ١٩١١  سال،)مترجمــ . ، توبينگن"معامالت بانکى در فرانسه"اوژن کائوفمان؛ ( ــ ٢٦
 . ٣٦٢ و ٣٥٦. ص

 Eugen Kaufmann; "Das französische Bankwesen" 

هاميزان سرمايه هاتعداد شعب و صندوق   
)برحسب ميليون فرانک(  

هادر شهرستان سال  غير خصوصی جمعًا در پاريس 

٤٢٧ ٢٠٠ ٦٤ ١٧ ٤٧ ١٨٧٠ 
١٢٤٥ ٢٦٥ ٢٥٨ ٦٦ ١٩٢ ١٨٩٠ 
٤٣٦٣ ١٢٢٩٨٨٧ ١٩٦ ١٠٣٣ ١٩٠٩ 
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 ۀ بزرگ کنونى ارقامى را دربارهاىبانک" روابط"ف يسر براى توصير
 "د برواتيشرکت خر "ۀده و فرستاديهاى رس تعداد نامه

( Disconto-Gesellschaft) 
 آن در ۀيسرما(هاى آلمان و جهان است هاىن بانکيتر کى از بزرگي که 

 : کنديذکر م) ديرس یون مارک ميلي م٣٠٠ به ١٩١٤سال 
 

 ها اد نامهتعد
 

 فرستاده رسيده سال
٦٢٩٢ ٦١٣٥ ١٨٥٢ 
٨٧٥١٣ ٨٥٨٠٠ ١٨٧٠ 
٦٢٦٠٤٣ ٥٣٣١٠٢ ١٩٠٠ 

 
 بزرگ هاىکى از بانکي، که "ونيبانک استقراضى ل "هاىتعداد حساب

 ١٩١٢ در سال ٦٣٣٫٥٣٩ به ١٨٧٥ در سال ٢٨٫٥٣٥س است از يپار
  ٢٧ .رسد یم

 نشان بدهد چگونه با ،نى طوالهاىتر از استدالل د واضحين ارقام ساده شايا
رات اساسى روى ييت آنها تغي در اهمهاه و رشد معامالت بانکيتمرکز سرما

وجود ه و بيدار کلکت هيک سرمايداران منفرد و پراکنده  هيدهد و از سرمايم
ى ئدارد گويم دار حساب جارى نگه هيهنگامى که بانک براى چند سرما. ديآ یم
ن معامالت توسعه يولى هنگامى که ا. دهديم م فنى و فرعى انجاصرفًاک عمل ي
وقت مشتى صاحب انحصار،   آن،رديگ یخود مه مى بي عظۀ و دامنپذيرد یم

ند، و ينما یدارى را تابع خود م هي سرماۀمعامالت بازرگانى و صنعتى تمام جامع
ر معامالت ي جارى و ساهاى بانکى و حسابهاىق ارتباطيابند از طري یامکان م

 و سپس  با خبر شونددقيقًاداران گوناگون  هيبتدا از چگونگى امور سرما اــمالى 
جاد يد اعتبارات و ايا تحديق توسعه ي و از طرتحت کنترل خود قرار دهندآنها را 

خره ند و باالينه در امور آنها ِاعمال نفوذ نماين زميالت در ايا تسهياشکاالت 
ن کنند و آنها يان درآمد آنها را معزي مند،ين نماييهر جهت تعسرنوشت آنها را از 

زان يمه  و بعًايکه به آنها امکان دهند سر نيا ايه محروم سازند و يرا از سرما
 . رهيره و غيند و غيفزاي خود بۀيت سرمايهنگفتى بر کم

                                 
 ٥٢ .،ص١٩١٤ سال) مترجم ــ ، پاريس"ها در فرانسه اندوخته"ژان لسکور؛ ( ــ ٢٧

 Jean Lescure; "L'épargne en France", Paris.  
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اش به  هيدر برلن سرما" د برواتيشرکت خر"م که ياکنون متذکر شد ما هم
کى از ي" د برواتيشرکت خر "ۀيش سرماين افزايا. رسديون مارک ميلي م٣٠٠

ن يتر ن دو بانک از بزرگيادت، بياى بود که براى احراز س فصول مبارزه
در سال . روى داد" د برواتيشرکت خر"و " بانک آلمان"عنى ي برلن هاىبانک
د يرس یون ميلي م١٥ به جمعًااش  هيکار بود و سرما   بانک اول هنوز تازه١٨٧٠

 اولى ۀي سرما١٩٠٨در سال . ديگرد یون بالغ ميلي م٣٠  دومى بهۀيولى سرما
 اولى ١٩١٤در سال . ونيلي م١٧٠ه دومى به يون بالغ بود و سرمايلي م٢٠٠به 

ختن با بانک بزرگ يق در هم آميون و دومى از طريلي م٢٥٠ خود را ۀيسرما
ون يلي م٣٠٠اش را به  هيسرما"  شافهائوزنۀبانک متحد"عنى يگر يدرجه اول د

ادت است، با ين مبارزه که هدف آن احراز سيهى است ايبد. تقاء دادار
تر  تر و محکم ز توأم است که همواره افزونين دو بانک نين ايب" ئیهاسازش"
ى را به کارشناسان امور ئها رىيگ جهير تکامل چه نتين سيم اينينک ببيا. گردد یم

ن يتر ن و محتاطيتر  نظر معتدل   از نقطهکامًالبانکى که به مسائل اقتصادى 
 : دينما یل مينگرند، تحم یى مئسم بورژوايرفرم

" د برواتيشرکت خر "ۀيش سرمايدر خصوص افزا" بانک" آلمانى ۀمجل
 :ن نوشته استيون چنيلي م٣٠٠دن آن به مبلغ يو رس

 
 نفرى ٣٠٠مود و از ين راه را خواهند پيگر هم همي دهاىبانک» 

مرور زمان ه گردانند ب یان را مکه اکنون چرخ امور اقتصادى آلم
د انتظار داشت که ينبا. ن باقى خواهند مانديا کمتر از اي و ٢٥ا ي ٥٠

رود تنها به امور بانکى يش مينى که در راه تمرکز به پيجنبش نو
د ر گوناگون وجود داهاىن بانکيکى که بيارتباط نزد. محدود گردد

 هستند هان بانکيت ايز که تحت حمايدارانى را ن  کاهاى کارخانهيسند
کى از روزها هنگامى يدر ... ک خواهد نموديگر نزديد کي به طبيعتًا

ک عده تراست در برابر چشمان يم فقط يزيخ یکه از خواب برم
ل انحصارهاى يد و با ضرورت تبديم دي خود خواهۀزد  رتيح

، معهذا ما اصوًال. م شديخصوصى به انحصارهاى دولتى مواجه خواه
 آن ، که سهام فقط اندکى،ر تکامل خوديى را در سئها دهي پدکه نيجز ا

گرى براى سرزنش يم موجب ديا  آزاد گذارده،ع نموده استيرا تسر
  ٢٨ .  «ميخود ندار

                                 
، ١٩١٤  سال،١ ۀ، شمار)مترجم ــ "بانک"، " ميليونى٣٠٠بانک "النسبورگ؛ . آ( ــ ٢٨

 . ٤٢٦ ۀصفح
A. Lansburgh; "Die Bank mit den ٣٠٠ Millionen", "Die Bank"  

 



 ٣٨

نگارى بورژوازى است که علم   هياى از عجز و زبونى نشر ن نمونهيا
ت و ن است که داراى صداقت کمترى اسيبورژوازى تنها فرقى که با آن دارد ا

 و به کمک درختان جنگل را پنهان نمايدپوشى  ه را پردهيت قضيکوشد ماهيم
ا يدارى  هيدولت آلمان سرما" سرزنش"از عواقب تمرکز، " رتيح. "دارد

تمرکز در اثر " عيتسر"، ترس از ")ما"از طرف (دارى  هيسرما" ۀجامع"
در " کارشناس ک آلمانىي نام ،رشکىيگونه که چ  به همانــان انداختن سهام يجر

ن ي آلمانى را به اهاىترسد و کارتل یى مئکاي آمرهاىاز تراست" امور کارتل
ع يشرفت فنى و اقتصادى را تسرير پين حد سي تا اهامانند تراست"ا يعلت که گو

نها همه دال بر عجز و زبونى ي مگر ا-" دهديح ميترج" بر آنها  ٢٩"ندينما ینم
 ست؟ ين

ست و يدر آلمان تراست ن. مانند یات باقى ميچنان واقع ات هميولى واقع
ه است که ين سرماي در دست سالط امور آنۀادارکارتل وجود دارد، ولى " فقط"
. رود ی رو به کاهش مدائمًان تعداد هم يو ا. کندي نفر تجاوز نم٣٠٠ آنها از ۀعد

دارى و اعم از هر گونه  هي کشورهاى سرماۀ در هر حالت و در همهابانک
ل انحصارها را يه و تشکير تمرکز سرماين بانکى، سيکلى در قواناختالف ش

 . ندينما یع ميد کرده و آن را تسرين بار تشديچند
 : نوشت" تاليکاپ"ن در يش از ايم قرن پيمارکس ن

 
 ــ ولى فقط شکل ــاس اجتماعى شکل يک مقي در هابانک» 

وجود ه د را بيع عمومى وسائل توليحسابدارى عمومى و توز
رجوع شود به ترجمۀ روسی، جلد سوم، قسمت دوم، ( « .آورند یم

 )١٤٤. ص
 
ش تعداد دفاتر و شعب ي بانکى و افزاۀي رشد سرماۀ که ما دربارئیاهپيکره 
" حسابدارى عمومى"ن ي ا ــمي آنها نقل نمودۀري و غها کالن و حسابهاىبانک
ن ي اضمنًا. دهد یما نشان مه طور مشخصى به داران را ب هي سرماۀ طبقتمام

طور ه  ولو بهارا بانکيست، زيداران هم ن هيموضوع تنها منحصر به سرما
موقت هم شده هر گونه درآمد پولى را، اعم از درآمد صاحبکاران کوچک و 

ع عمومى يتوز. "ندينما یورى مآجمعنى کارگران، فوقًاز يکارمندان و قشر ناچ
 رشداى است که از  جهيتن نيه اي صورى قضۀ از لحاظ جنبــ" ديوسائل تول

 بانک ٦ تا ٣ن آنها ي که از بئیهاشود، همان بانک ی کنونى حاصل مهاىبانک

                                 
 . ١٢٨.  نگارش نامبرده، صS. Tschierschky   ــ ٢٩
 



 ٣٩

ار خود ياردها در اختيلين نوع در آلمان مي بانک از ا٨ تا ٦کالن در فرانسه و 
" عمومى"چ وجه ي خود به همضموند از لحاظ يل توليع وساين توزيولى ا. دارند

 اول با ۀ و در درجــ بزرگ ۀيعنى با منافع سرماينبوده، بلکه خصوصى است، 
ن ي انحصارى، مطابقت دارد و اۀيعنى سرمايها  هين سرمايتر منافع بزرگ

برد و  یسر مه  اهالى در گرسنگى بۀکند که توديطى عمل ميه در شرايسرما
ع ير تکامل صنايآورى از س أسيطور ه ر تکامل خود بيکشاورزى در تمام س

ع يگر صنايهاى د از تمام رشته" نيع سنگيصنا"ع هم يو در صناعقب مانده است 
 . ستاند یباج م

انداز و   پسهاىدارى، صندوق هيدر امر اجتماعى شدن اقتصاد سرما
شترى از مناطق و ي بۀعنى عديهستند " فاقد تمرکز"شتر يمؤسسات ُپستى که ب

 نفوذ ۀري را در داترى از اهالى عيادترى از نقاط دور افتاده و محافل وسيتعداد ز
ک ينک ارقامى چند که يا. ندينما یشروع به رقابت مها  با بانک ــخود دارند

 هاى و صندوقهاها در بانک  رشد نسبى سپردهۀى دربارئکايون آمريسيکم
  ٣٠ :ورى نموده استآجمعانداز  پس

 
 )برحسب ميليارد مارک(ا هسپرده

 

 
ک يو  ٤ تا ٤ها از  انداز در مقابل سپرده  پسهاىکه صندوق نينظر به ا

 خود محل ۀيپردازند، لذا مجبورند براى سرما یچهارم درصد نزول م

                                 
 ــ "بانک "ۀيون ملى پول آمريکا مندرجه در مجلآمار کميس. (آمار آمريکا مندرج در ــ ٣٠

 . ١٢٠٠، ص ١٩١٠، سال ١ ۀ شمار)مترجم
National Monetary Commission" Die Bank" 
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 ٤٠

د و فروش َسفته و رهن يل خريند و به معامالتى از قبيجستجو نما" درآمدى ُپر"
 هاى و صندوقهان بانکيمرزهاى ب. ره دست بزنندير منقول و غياموال غ

ازرگانى در بوخوم  بهاى اتاقمثًال". شوديشتر زدوده ميروز به روز ب"انداز  پس
از معامالتى که " قدغن شود"انداز   پسهاىکنند به صندوق یو ارفورت طلب م

ز طلب يد سفته، خوددارى ورزند و نير خريست، نظهامربوط به بانک" صرفًا"
هاى بانکى  ى آسئ گو٣١. مؤسسات ُپستى محدود گردد" بانکى"ت يکنند فعال یم

طور ه ر ندارند انحصار دولتى بدر هراسند که مبادا از جانبى که انتظا
ن هراس آنها از حدود رقابت يهى است ايولى بد. چنديپه نامشهودى به پاى آنها ب

را از يز. ستيک دفتر ادارى خارج نين يز نشيم  اصطالح پشته ن دو نفر بيب
 عمًالت امر يانداز در ماه  پسهاىاردى صندوقيليهاى چند م هيک طرف سرماي

گر انحصار دولتى ي بانکى است و از طرف دۀين سرمايط سالهمانار يدر اخت
م درآمدهاى يش و تحکياى است براى افزا لهيدارى فقط وس هي سرماۀدر جامع

 .  صنعت که در ُشُرف ورشکستگى هستندۀا َبهمان رشتيونرهاى فالن يليم
دارى سابق، که رقابت آزاد در آن حکمفرما  هيل سرمايکى از مظاهر تبدي

ن که انحصار در آن حکمفرماست، عبارت است از يدارى نو هيابود، به سرم
 :سدينو یم" بانک "ۀمجل. ها ت بورسيکاهش اهم

 
توانستند  ی هنوز نمهاعنى زمانى که بانکي، بورس که سابقًا» 

ن يقسمت اعظمى از اوراق بهادارى را که منتشر نموده بودند ب
 اکنون .انجى ضرورى مبادله بوديان خود پخش کنند، ميمشتر

   ٣٢« .  خود را از دست داده استۀن جنبيمدتهاست ا
 

ن از کلمات قصار عصر کنونى يا. "هر بانکى بورس است"» 
تر باشد و هر قدر امر تمرکز در امور  است که هر قدر بانک بزرگ

شتر صادق يشترى روبرو شود به همان نسبت بيت بيبانکى با موفق
 ٣٣« . گردديم

                                 
  ٧١٣. ، ص١٩١٤؛ ١٠٢٢، ٨١١. ، ص١٩١٣همانجا، سال  ــ ٣١
  ٣١٦. ، ص١٩١٤ سال "بانک"ــ  Die Bank  ــ ٣٢
 ١٦٩. ، ص١٩٠٧ سال) مترجم ــ ، برلن"انک بامورپول و "دکتر اسکار اشتيليخ؛ ( ــ ٣٣

Dr.Oscar Stillich; "Geld und Bankwesen", Berlin  
 
 



 ٤١

هاى  روى  ادهي هفتاد، بورس با زهاىعنى سالياگر در سابق » 
است به ورشکستگى بورس در " فىيظر"اشاره  (« شي جوانۀدور

  )رهي و غ]٥[ و به افتضاحات گروندر١٨٧٣سال 
عصر صنعتى کردن آلمان را آغاز نهاد، در عوض اکنون » 

". ندي کارها را اداره نمامستقًال"توانند خود  یع مي و صناهاگر بانکيد
ست جز مظهر دولت يزى نيچ...  بزرگ ما بر بورسهاىادت بانکيس

ن يدان عمل قوانيق مي طرديناگر ب.  متشکل آلمانکامًالصنعتى 
ق ي امور از طرۀم آگاهانيگردد و تنظ یخودکار اقتصادى محدود م

 در عوض ــرد يگ یخود مه عى بيلعاده وسافوق ۀ دامنهابانک
اظ اقتصاد ملى به ز از لحي معدود رهبرى کنندگان نۀت عديمسئول

نها مطالبى است که شولتسه ي ا-" رديپذ یش ميمى افزايزان عظيم
  ٣٤. سدينو یتس پروفسور آلمانى ميگورن

 
 تمام هاىستيالين امپريسم آلمان و در بيالين امپرينامبرده که مدافع آتش

ن موضوع را يعنى اي" تياهم بى "ۀک نکتيکوشد  ی م،ار متنفذ استيکشورها بس
دست ه  عبارت است از چپاول مردم بهاق بانکياز طر"  امورۀم آگاهانيتنظ"که 

 ۀفيرا وظيز. ديپوشى نما ، پرده" متشکلکامًال"مشتى صاحبان انحصارات 
 دوز و ۀي و افشاى کلهارنگيپروفسور بورژوا پرده برداشتن از روى تمام ن

 . ش آنهاستيست بلکه آرايهاى صاحبان انحصارات بانکى ن کلک
" رجال"هم متنفذتر و از  ني که اقتصاددانى از ارسيز، رين گونه نيبه هم

بان خود را از چنگ يبانکى است، با استعمال عباراتى عارى از مضمون گر
 :ديگو یاو م. سازد یر ممکن است رها مياتى که انکار آنها غيواقع

 
تى را که براى تمام اقتصاد و گردش اوراق يبورس خاص» 

ن يا. دهد یطور روزافزونى از دست مه دارد ب لمبهادار ضرورت مس
ن آلت يتر قين است که بورس عالوه بر دقيت عبارت از ايخاص

ان آن از خالل بورس يز که جريسنجش بودن، براى زندگى اقتصادى ن
  ٣٥« .  خودکارى باشدتقريبًا ۀکنند  ميگذرد، تنظ یم
 

                                 
 در  "Schulze-Gaevernitz; "Die deutsche Kreditbank ٣٤ــ 

 Grundriss der Sozialökonomik, Tüb,  ١٩١٥ , S. ١٠١.  
 

 . ، چاپ چهارم٦٢٩.  ريسر، کتاب نامبرده، ص ــ ٣٥
 



 ٤٢

ان رقابت آزاد دارى دور هيعنى سرمايدارى سابق  هيسرما: گريبه عبارت د
عنى به اتفاق يم دارد لاى که وجودش براى آن ضرورت مس کننده ميبه اتفاق تنظ
رد که يگ ین ميدارى نو هيجاى آن را سرما. بندد یار رخت بر مين ديبورس از ا

اى انتقالى و مخلوطى از رقابت آزاد و انحصار را در بر  دهيعالئم آشکار پد
" انتقال"ن يدارى نو هين سرمايد که ايآ یش مين سؤال پيعى ايطور طبه ب. دارد

 . م دارندين سؤال بي، ولى دانشمندان بورژوازى از طرح ازى استيبه چه چ
 

انى که آزادانه امکان رقابت داشتند ُنه يش کارفرمايسى سال پ» 
" کارگران"طه کار جسمانى يدهم تمام کارهاى اقتصادى را که به ح

ن ي ُنه دهم اکارمندان دولت حال حاضر در. دادنديتعلق نداشت انجام م
ر تکامل ين سيامور بانکى در ا. دهنديکار فکرى اقتصادى را انجام م

 ٣٦«. کندينقش درجه اول را بازى م
 
کند که  ی برخورد ممسئلهن ي باز و باز به ا،تسين اعتراف شولتسه گورنيا 
 انتقال به چه ستى خوديالي امپرۀدارى در مرحل هيعنى سرماين يدارى نو هيسرما
 زى است؟ يچ

 تمرکز در رأس تمام ۀ که به حکم پروسئیهالى از بانکي قلۀن عديدر ب
ل به سازش انحصارطلبانه و ي تماطبيعتًامانند،  یدارى باقى م هياقتصاد سرما

تعداد . ابدي یش مشهود بوده و شدت ميش از پي بهاتراست بانکل يتشک
ارد مارک تسلط دارند يليازده ميبالغ بر اى  هيکا بر سرماي که در آمرئیهابانک

اردر يلياردر راکفلر و ميلي بانک کالن است که به مدوُنه بانک نبوده، بلکه 
به توسط " بانک متحد شافهائوزن"ده شدن ي در آلمان بلع ٣٧. مورگان تعلق دارند

 ۀروزنام"د که يم موجب گردي متذکر شدفوقًاکه ما " د برواتيشرکت خر"
ابى يطور ارز نيد موضوع را اينما ی که از منافع بورس دفاع م٣٨ "فرانکفورت

 : دينما
 

                                 
٣٦ ــ   Schulze-Gaevernitz; "Die deutsche Kreditbank" - Grundriss der 
Sozialökonomik, Tüb, ١٩١٥, S. ١٥١ .  
 

.S ,١ ,١٩١٢ ,"Die Bank ٣٧ ــ " ٤٣٥ .  
 

 روزنامۀ بورژوازی آلمانی ")Frankfurter Zeitung"" (روزنامۀ فرانکفورت" ــ ٣٨
 اقتباس از توضيح نسخۀ  در فرانکفورت کنار ماين منتشر شد ــ١٨٥٦است که از سال 

 ، ١٩٧٥چاپ چين  



 ٤٣

طور کلى ه  مؤسساتى که بۀ عدهاموازات رشد تمرکز بانکه ب» 
گردد و  یتوان به آنها مراجعه نمود محدود م یافت اعتبار ميبراى در
 معدود بانکى هاىع بزرگ به گروهيزان وابستگى صنايجه بر ميدر نت

ها،  ستينانسيع و جهان فين صنايک بيوجود ارتباط نزد. دشويافزوده م
ازمندند ي بانکى نۀي صنعتى را که به سرماهاىآزادى عمل شرکت

 هاون بانکيکاسيفيع بزرگ به تراستي جهت صنادينب. کنديمحدود م
طور روزافزونى ه که ب) ل آنها به تراستيا تبديعنى متحد شدن ي(

قت هم تا ينگرند؛ در حق ی مگردد با احساسات مختلطى ید ميتشد
ن بعضى از ينى بي معهاىى از سازشئکّرات نمودارهاه کنون ب
 به هان سازشيا.  بزرگ مشاهده شده استهاىهاى بانک ُکنِسرن

  ٣٩ « .گردد یمحدود شدن رقابت منجر م
 

ر تکامل امور بانکى به آن برخورد ين کالمى که ما در سيباز هم آخر
 . م، انحصار استيينما یم

د گفت که همانا در يع باي و صناهان بانکيک بيو اما در مورد ارتباط نزد
ن يگردد نقش نو ی آشکارتر از همه متظاهر متقريبًاچه  ن رشته آنيا

د، براى وى ينما ینى را قبول مي کارفرماى معۀوقتى بانک، سفت. ستهابانک
طور  هچه ب ن معامالت، چنانيره، ايره و غيکند و غ یحساب جارى باز م

کاهد و  ین کارفرما نمياى هم از استقالل ا جداگانه در نظر گرفته شود، ذره
ولى وقتى . نهد یگرى خود گامى فراتر نميانجي مۀ نقش سادۀريبانک هم از دا

هاى  هيرد، وقتى بانک سرمايگ ی و قوت مپذيرد یش مين معامالت افزايا
 نگهداشتن حساب ، وقتى بانک با"دينما یجمع م"مى را در دست خود يعظ

ه ب) قت هم وجود داردين امکان در حقيو ا(ابد ي ینى امکان ميجارى بنگاه مع
ات اوضاع اقتصادى مشترى خود يترى از جزئ طور روزافزون و هر چه کامل

ش يش از پيدار صاحب کارخانه ب هين امر سرماي اۀجيوقت در نت مطلع گردد، آن
 . رديگ ینسبت به بانک در وابستگى کامل قرار م

ه ع و بازرگانى، عمل بي کالن صناهاى و بنگاههان بانکين حال بيدر ع
چنگ آوردن ه  بۀلين دو به وسي و اپذيرد یاصطالح اتحاد شخصى توسعه م

 هاىتئيه( در شوراهاى نظارت ها شرکت رؤساى بانکۀليوسه سهام و ب
دلس يا. شوند یکى مي صنعتى و بازرگانى و بالعکس، با هم هاىبنگاه) رهيمد

                                 
  در١٥٥. ص گورنتيس  ــنقل قول از شولتسه ــ ٣٩

 Grundriss der Sozialökonomik  
 



 ٤٤

و ها  هين نوع تمرکز سرماي اۀن مدارک را درباريتر  اقتصاددان آلمانى مفصل
ق رؤساى خود در يشش بانک کالن برلن از طر. ورى نموده استآجمع هابنگاه
 شرکت ٤٠٧ر د خود ۀريت مدئيق اعضاء هي شرکت صنعتى و از طر٣٤٤

ا دو ي -  شرکت٢٨٩در . ندگى داشتندي شرکت نما٧٥١ در جمعًاعنى يگر يد
ن يدر ب. ن شوراها متعلق به آنها بودياست ايا ريعضو از هر شوراى نظارت و 

 ع و هميهاى صنا ن رشتهيتر   بازرگانى و صنعتى ما با متنوعهاىن شرکتيا
د يع توليترها و صناا، تهامه، طرق و شوارع، رستوراني بهاىن با شرکتيچن

  شوراهای نظارتگر در ياز سوى د. ميکن یره برخورد ميابزار هنرى و غ
س يدار کالن وجود داشت که رئ  کارخانه٥١) ١٩١٠در سال (همان شش بانک 
ره يره و غيو غ  ٤٠ "هاپاگ"رانى  م کشتىيس شرکت عظيبنگاه کروپ و رئ

 در انتشار ١٩١٠ تا سال ١٨٩٥ک از شش بانک از سال يهر . جزو آنها بودند
 ٤١٩ تا ٢٨١ه تعداد آنها از  وام براى صدها شرکت صنعتى کهاىسهام و برگ

  ٤١. داشتاشتراکبود 
ا َبهمان يفالن " اتحاد شخصى "ۀليوسه ع بي با صناهابانک" اتحاد شخصى"

شوراهای ت در يعضو: "سدينو یدلس ميا. گردد یل ميشرکت با دولت تکم
 ۀرتبيز به کارمندان عالي داوطلبانه به اشخاص داراى اسم و رسم و ننظارت

ادى فراهم يز(!!) الت يت تماس با مقامات دولتى قادرند تسهسابق که در صور
 ۀندي با نمامعموًال بانک بزرگ شوراهای نظارتدر "... "شوديند واگذار مينما

 ". توان برخورد نمود یا عضو شهردارى برلن ميمجلس 
افتن انحصارهاى بزرگ ياصطالح قوام ه وجود آمدن و به ن بيبنابرا

ش يبه پ" عىيمافوق طب"و " عىيطب "هاىعت از تمام راهدارى با تمام سر هيسرما
طور منظم ه دارى ب هي کنونى سرماۀ مالى جامعپادشاهن چند صد يب. رود یم

 : رديگ ینى انجام ميم کار معيتقس
 

دار  اى کارخانه ت عدهي فعالۀطي ح،ن توسعهيُمراِدف با ا» 
 ) ره شرکت دارندي و غها بانکۀري مدهاىتئيکه در ه (« بزرگ

ک يار هر ين در اختي صنعتى معۀک منطقيو با واگذارى فقط » 
 بزرگ هاىران بانکياز رؤساى بانک در هر شهرستان، تخصص مد

طور کلى فقط در ه ن نوع تخصص بيا. کندينى ترقى ميزان معيمه ب
 ۀخصوص وسعت دامنه  بانکى و بۀصورت بزرگ بودن مؤسس

                                 
 .مترجم، )آمريکا - هامبورگ" (هاپاگ" ــ ٤٠
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م کار از دو جهت ي تقسنيا. ر استيپذ  صنعتى آن امکانهاىارتباط
المجموع به  ثيع من حي با صناسک طرف تماياز : رديگ یانجام م

شود، از طرف  یکى از رؤسا برحسب تخصصى که دارد واگذار مي
ا گروهى از ي مختلف هاىسى نظارت در امور بنگاهيگر هر رئيد

کند، بر عهده يگر نزديد کيا منافع با ي را که از لحاظ حرفه ئیهابنگاه
 ... « رديگيم

تواند در  یگر به حدى رشد کرده است که ميدارى د هيسرما(
  ...) متشکلى داشته باشدنظارت مختلف هاىامور بنگاه

ع آلمان و گاهى حتى فقط يکى تخصصش مربوط به صناي» 
ن يتر  غرب آلمان صنعتى( است یغربآلمان ع يمربوط به صنا

 ، ) آلمان استهاىقسمت
ع ي و صناهاارتباط با دولت ۀگرى تخصصش در رشتيد» 

 امور ۀره و در رشتيداران و غ ت کارخانهيخارجى و اطالع از شخص
ک از ين چه بسا به هريعالوه بر ا. ره استيمربوط به بورس و غ

 ۀا رشتي مخصوص و ۀ منطقۀت اداري مأمورهارؤساى بانک
طور عمده در ه کى بي. شود یع واگذار ميمخصوصى از صنا

گرى در يکند، د ی برق کار مهاىکت شرنظارتهاى شورا
 ۀ قند و سومى در عدۀا کارخانيى، آبجوسازى و ئايمي شهاىکيفابر

 هاىن حال در شوراى نظارت شرکتي منفرد و در عهاىکمى از بنگاه
 بزرگ به هاىست که در بانکيخالصه شکى ن... کند یمه کار ميب

شود،  یتر مشي و تنوع آنها بپذيرد ی معامالت وسعت مۀنسبتى که دامن
و (ن منظور ي به اــ گردد یشتر ميز بيران آنها نين مديم کار بيتقس

ه ران را از معامالت بيکه بتوان کار مد) جهين نتيبراى حصول ا
ى آنها به هنگام ئ بانکى کمى باالتر برد، بر تواناصرفًااصطالح 

سنجى آنها را در مسائل عمومى مربوط  قضاوت در امور افزود، نکته
 ۀهاى جداگان ز در مسائل تخصصى مربوط به رشتهينعت و نبه ص

 نفوذ صنعتى بانک ۀت در منطقيشتر کرد و براى فعاليصنعت ب
 هان راه که بانکي از اضمنًا اهستم بانکين سيا. حاضرشان نمود

ه ع بي خود اشخاصى را که با صناشوراهای نظارتکوشند در  یم
ه  سابق و بۀرتبيمندان عالان و کاريز کارفرمايخوبى آشنا هستند و ن

ند، يره را انتخاب نمايخصوص کارمندان ادارات راه آهن و معادن و غ
  ٤٢« .گردد یل ميتکم
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ن ي از همئیهاز ما با اندکى اختالف شکل، سازماني فرانسه نهاىدر بانک
بانک "عنى يکى از سه بانک کالن فرانسه ي مثًال. ميکن ینوع مشاهده م
" ورى اطالعات مالىآ جمع ۀشعب"نام ه خصوصى ب مۀشعب" ونياستقراضى ل

)service des études financièrs(٥٠ش از ين شعبه بيدر ا. ر نموده استئ دا 
طور دائمى کار ه ره بيمهندس، کارشناس آمار، اقتصاددان، حقوقدان و غ

ن شعبه در سال بالغ بر ششصد تا هفتصد هزار ي نگهدارى اۀنيهز. کنند یم
کى ي: م شده استيره تقسئ خود به هشت داۀ شعبه به نوبنيا. فرانک است

گرى به يکند، د یورى مآ جمع صنعتى را هاىاطالعات مخصوص به بنگاه
 راه آهن هاىبررسى آمار عمومى مشغول است، سومى امور مربوط به شرکت

د، چهارمى در اطراف اوراق بهادار و پنجمى ينما یرانى را مطالعه م و کشتى
   ٤٣ .هذايعل د و قسينما یق مي مالى تحقاىه گزارشۀدربار
ا به يختگى روزافزون يک طرف آميشود از  یاى که حاصل م جهينت

موردى است، جوش خوردن ه ن، که اصطالح بيبوخار .اى .اصطالح ن
ل آنها به ي و تبدهاگر رشد بانکيهاى بانکى و صنعتى است و از طرف د هيسرما

 ما مسئلهن يدر مورد ا. دارند" ورسالين اوۀجنب"قت يمؤسساتى است که در حق
ه بهتر از هر ين قضياى را که در ا سندهيعنى نويدلس يق ايذکر اصطالحات دق

 :ميدان یکس مطالعه کرده است، ضرورى م
  

جه ين نتيالمجموع ما به ا ثيح با بررسى ارتباطات صنعتى من» 
 ۀکنند جنبيع کار ميم که مؤسسات مالى که براى صنايرس یم
 و بر خالف هاگر بانکي دهاىبر خالف شکل. ورسال دارنديناو

شود  یگردد و طلب م ی که گاهى در مطبوعات مطرح مئیهاخواست
ع ينى از صنايا بخش معينى از امور ي معۀد در رشتي باهاکه بانک

 بزرگ هاىند تا دچار تزلزل نگردند، بانکيتخصص حاصل نما
نعتى، از لحاظ محل و  صهاىکوشند ارتباطات خود را با بنگاه یم

ها را که در  تر سازند و آن ناموزونى  المقدور متنوع د حتىينوع تول
ع يهاى گوناگون صنا ا رشتهين مناطق مختلف و يه بيع سرمايتوز

 مختلف نهفته است، هاىس بنگاهيخ تأسي آن در تارۀشيوجود دارد و ر
 «. برطرف سازند

                                                                                                      
" بانک "ۀ فرانسه در مجلهاى بانکۀ دربارEug. Kaufmann  اوژن کائوفمانۀمقال ــ ٤٣
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 ٤٧

 ۀديک پديع به يا صنان است که ارتباط بيل عبارت از ايک تماي» 
تر و  ن ارتباط محکمين است که ايگر ايل ديعمومى مبدل شود، و تما

طور ناقص ولى ه ل در شش بانک بزرگ بين دو تمايدتر گردد؛ ايشد
  «. کسانى عملى شده استيطور ه زان قابل مالحظه و بيبه م

 
 .کنند یت مي شکاهابانک" سميترور"محافل بازرگانى و صنعتى اغلب از 

  بزرگ آنهاىشود که بانک یات وقتى ميل شکاين قبيست که ايآور ن  و تعجب
 نوامبر ١٩خ يدر تار". کنند یى مئفرمانروا"دهد ي نشان مينريطور که مثال ز

 )Dِ( دنام چهار بانک کالن با حرف ( برلن )D( د هاىکى از بانکي ١٩٠١سال 
رى و مرکز آلمان مان شمال باختيکاى سي سندۀريت مدئيبه ه) شوديآغاز م
 : م نمودير تسلياى به شرح ز نامه

 
 فالن ۀ ماه جارى در روزنام١٨اى که شما روز  هياز اطالع» 

م ين موضوع را ممکن بدانيد اي ما با،شود ید، معلوم ميا منتشر کرده
ام ماه جارى  کاى شما که قرار است روز سىي عمومى سندۀکه در جلس

اهد شد که ممکن است در بنگاه شما ماتى اتخاذ خويل گردد، تصميتشک
ن جهت يدب. ست موجب گردديرفتن نيراتى را که براى ما قابل پذييتغ

م اعتبارى را که شما از آن استفاده يت تأسف مجبوريما با نها
ماتى که ي عمومى تصمۀن جلسيولى اگر در ا... ميئد، قطع نمايکرد یم

ن مورد از يه ما در ارفتن است اتخاذ نگردد و بير قابل پذيبراى ما غ
 ۀم بود درباريگاه حاضر خواه نات الزمه داده شود، آني تضمۀيلحاظ آت

    ٤٤ « .ميدى براى شما وارد مذاکره شويصدور اعتبار جد
 

 ۀي کوچک از فشار سرماۀياتى است که سرماينها همان شکايقت ايدر حق
و کمال را در کاى تمام يک سندينجا ين فرق که ما در ايبزرگ دارد، فقط با ا

 ۀ کوچک و بزرگ در مرحلۀيمى سرماي قدۀمبارز! مينيب یم" ها کوچک"ف يرد
اردى يلي مهاىواضح است که بنگاه. شوديد ميمراتب باالترى تجده د و بيجد

چ وجه با يلى که به هئتوانند با وسا یز ميات فنى را ني بزرگ، ترقهاىبانک
 هاى شرکتها بانکمثًال. جلو سوق دهنده ست بياس نيل سابق قابل قئوسا

ج آنها البته فقط يدهند که از نتا یل مي فنى تشکهاىخاصى را براى پژوهش

                                 
 . ١٤٨. ، ص١٩٠٧، برلن "پول و شبکه بانکى" دکتر اسکار اشتيليخ؛  ــ ٤٤
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شرکت مأمور "ل است ين قبياز ا. کنند یاستفاده م" دوست" صنعتى هاىبنگاه
 هاىدفتر مرکزى پژوهش"و "  برقىهاىآهن  بررسى مسائل مربوط به راه

 . رهيو غ" علمى و فنى
ک ين نکته پى نبرند که يتوانند به ا یز نميبزرگ ن اىهران بانکيخود مد
ن يد، ولى آنها در برابر ايآ یوجود مه دى در اقتصاد ملى بيط جدينوع شرا

 :سدينويدلس ميا.ط ناتواننديشرا
 

 هاىل مقامير و تبديير در تغي اخهاىان ساليکسانى که در جر» 
 بزرگ دقت کرده هاىبانک شوراهای نظارتت ياست و عضوير

ن ين موضوع نشده باشند که چگونه اي اۀست متوجيباشند، ممکن ن
افتد که دخالت فعال در تکامل  یدست افرادى مه ج بيتدره مقامات ب

 هاىش مبرم بانکيش از پي ضرورى و بۀفيع را وظيعمومى صنا
 از هان افراد و رؤساى سابق بانکين اي بضمنًاشمارند  یبزرگ م

ر که اغلب نظرهاى شخصى در آن دخالت  کاۀنينجا اختالفاتى در زميا
 که هاا بانکيست که آاين انجا يمطلب اصلى در ا. نمايد یدارد بروز م

 صنعتى ۀ در پروسهان دخالت بانکيمؤسسات اعتبار دهنده هستند از ا
چ وجه مشترکى با ين کار که هيا اينند و آيب یب نميد آسيتول
اى  طهيرا به حگرى در واگذارى اعتبار ندارد و بانک يانجيم
 بازار ۀادت کورکورانيش تابع سيش از پيجه بيکشاند که در نت یم

سازد و سودهاى  یدار نم هاى معتبر را خدشه پيگردد پرنس یع ميصنا
ادى از ي زۀنها مطالبى است که عديا. برد ین نميمطمئن را از ب

ران يت مديکه اکثر دارند و حال آن ی اظهار مهاران سابق بانکيمد
 برآنند که ضرورت دخالت فعال در کارهاى مربوط به صنعت جوان
  بانکیهاى بزرگ و بنگاههاىر همان ضرورتى است که بانکينظ

. وجود آورده استه ع بزرگ کنونى بيموازات صناه ن را بيصنعتى نو
ن است يگر توافق دارند ايد کياى که هر دو طرف در آن با  تنها نکته

 استوارى وجود هاىپيرگ نه پرنس بزهاىد بانکيکه براى کار جد
   ٤٥« .دارد و نه هدف مشخص

 
ن عبارت يدارى نو هيسرما. دارى سابق دورانش سپرى شده است هيسرما

براى " هاى استوار و هدف مشخص پيپرنس"جستجوى . زىياست از انتقال به چ

                                 
 . ١٨٤-١٨٣. کتاب نامبرده، ص. دلساي ــ ٤٥

 



 ٤٩

اعترافات . هودهيانحصار با رقابت آزاد، البته کارى است ب" آشتى دادن"
ن ين آتشيهاى مبتذلى که به توسط مدافع ىئسرا  حهيچ وجه با مديها به ه نيسيپرات
ر آنها ينظ" ىئها نيسيتئور"فمان و يتس، ليل شولتسه گورنيدارى از قب هيسرما
 . شود، شباهتى ندارد یم" متشکل"دارى  هي محسنات سرماۀدربار

ه  بزرگ بهاىبانک" ديکار جد"ت قطعى ي مهم که تثبۀمسئلن يدر مورد ا
 : ميشنويدلس ميق را از اي دقنسبتًاشود ما جواب  یچه زمانى مربوط م

 
 صنعتى با مضمون هاىن بنگاهيمشکل بتوان گفت ارتباط ب» 

 بزرگ هاىبانک: عنىيد آنها ي جدهاىد و ارگاني جدهاىد و شکليجد
 ــ ندر متمرکزين حال هم متمرکز و هم غيکه داراى سازمانى در ع

ــ ١٨٩٠ هاى قبل از سالــشخص اقتصاد ملى  مۀديک پدي ۀمثاب هب
 مبداء ۀن نقطيتوان ا ینى حتى مي برقرار شده باشد؛ از لحاظ مع١٩٠٠

ن يى که براى اولئها  مقارن دانست که در آن، بنگاه١٨٩٧را با سال 
د سازمان ي، شکل جدهااست صنعتى بانکيخاطر مالحظات سه بار ب
گر يد کيعى با يوساس يبه مقــ ر متمرکز را وضع کردند يغ
رترى مقارن يد هم بتوان با زمان دي مبداء را شاۀن نقطيا". ختنديدرآم"

 تمرکز را هم در ۀ بود که پروس١٩٠٠را فقط بحران سال يدانست، ز
ن يع نمود و ايمى تسريزان بس عظيمه ع و هم در امور بانکى بيصنا

ه انحصار ع را بين بار تماس با صنايم کرد و براى اوليپروسه را تحک
طور قابل ه ن تماس را بيل نمود و اي بزرگ تبدهاىواقعى بانک

 ٤٦ « .دتر کرديتر و شد  کياى نزد مالحظه
 
م به يدارى قد هي تحولى است که در آن سرماۀستم نقطين قرن بيبنابرا

ل ي مالى تبدۀيادت سرمايطور کلى به سه ه بيادت سرماين و سيدارى نو هيسرما
 . شوديم

 
 
 
 
 
 

                                 
 . ١٨١. کتاب نامبرده، ص. ايدلس ــ ٤٦
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 ٢حات فصل ي توض
 
 رشد ۀ قرن نوزدهم در دور٧٠ ىها در آغاز سالــ افتضاحات گروندر  ــ]٥[ 

  آلمانیۀسم از کلميگروندر( سهامى در آلمان روى داد هاىس شرکتيد تأسيشد
"Gründer "ک يسم با يان رشد گروندريجر). س مشتق شده استيعنى تأسي

 احتکار و فروش ۀليوسه اى توأم بود که ب ادانهيهاى ش سلسله کالهبردارى
جه آن يگرفت و در نت یبازى در بورس انجام م   گران اراضى و سفتهۀلعادافوق

 )٥١. ص(. ت.هـ. کردند یهاى خود را انباشته م سهي ک،گران بورژوا  معامله
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 گارشى مالىيه مالى و اليسرما ــ ٣
 
 
 

 :سدينو ینگ ميلفرديه
 

دارانى که آن   صنعتى به کارخانهۀي از سرمابخش روزافزونى» 
ه ه بيق بانک، سرمايآنها فقط از طر. ستيبرند متعلق ن یکار مه را ب

ن ي صاحبان اۀنديآورند و بانک نسبت به آنان در حکم نما یدست م
گر بانک هم مجبور است بخش روزافزونى ياز طرف د. ه استيسرما

ن امر ي اۀجيدر نت. دساز ريگ یع جايهاى خود را در صنا هياز سرما
خود ه دار صنعتى را ب هي سرماۀبانک به نسبت روزافزونى جنب

شکل ه ه بيعنى سرماي بانکى ۀين سرمايک چنين من يبنابرا. رديگ یم
ل شده ي صنعتى تبدۀيقت امر به سرمايله در حقي وسدينپولى را که ب
ه در اى است ک هيسرما:  مالىۀيسرما". "نامم ی مالى مۀياست سرما

  ٤٧« . افتد یکار مه اران بد  بوده و به توسط کارخانههاار بانکياخت
 
عنى به ين نکات يتر کى از مهميرا در آن به يست، زيف کامل نين تعريا

حدى است که به انحصار منجر ه ه که شدت آن بيد و سرمايرشد تمرکز تول
 ۀمام رسالولى در ت. شود یاى نم ده، اشارهيگردد و هم اکنون منجر گرد یم
ف از آن نقل ين تعري و در دو فصل مقّدم بر فصلى که اعمومًانگ يلفرديه

 . ه شده استي تکدارى هيانحصارهاى سرما روى نقش ده، خصوصًايگرد
تمرکز : ن مفهوم عبارت است ازي مالى و مضمون اۀيش سرمايدايخ پيتار

ند؛ در يآ ی موجوده ن تمرکز بي رشد اۀجيى که در نتئل انحصارهايد؛ تشکيتول
 .  با صنعتهاا جوش خوردن بانکيختن يآم

" ىئفرمانروا"م که چگونه ين موضوع بپردازيف ايد به توصياکنون ما با
ت خصوصى يى و مالکئد کااليط عمومى توليدارى در شرا هيانحصارهاى سرما

ن نکته را يا. شوديگارشى مالى مبدل ميادت اليرى به سيطور اجتناب ناپذه ب
ر ينظ) و نه تنها آلمان(ندگان علم بورژوازى آلمان يم که نمايشو یمتذکر م

 ۀيسم و سرمايالين امپرين آتشيره مدافعيفمان و غيتس، لي گورن وسر، شولتسهير
زان درآمدهاى يهاى آن، م وهيگارشى، شيش اليدايپ" سميمکان"آنها . مالى هستند

                                 
 . ٣٣٩-٣٣٨. ، ص١٩١٢، مسکو " مالىۀسرماي"هيلفردينک؛ . ر ــ ٤٧
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ره آشکار يره و غي و غهاارتباط آن را با پارلمان" ا حراميحالل "آن، اعم از 
 ۀليوسه آنها ب. دهند ینت ميب و زيند و آن را زينما یپوشى م نساخته بلکه پرده

احساس " به هااستعمال عبارات مطنطن و مبهم و دعوت رؤساى بانک
ه و ي تجزۀليوسه کارمندان دولتى پروس و ب" شناسى فهيوظ"ش يو ستا" تيمسئول
و " نظارت "ۀت دربارياهم  بىمًالکا قانونى هاىات طرحيل جدى جزئيتحل

ک يهاى تئور بافى   ُمهَملۀليوسه ز بيو ن" م کنندهيوضع مقررات تنظ "ۀدربار
ن يبان خود را از شّر ايفمان، گرين پروفسور ليريز" ىمعل"ف ي تعرمثًالنظير 

 :ديگو یفمان ميپروفسور ل. ندينما یخالص م" مسائل لعنتى"
 

ورى آ جمعورانه که هدف آن   شهيتى است پيبازرگانى فعال... »
  ٤٨ «. ار گذاردن آنهاستينعمات و محافظت آنها و در اخت

 
ه شده و با حروف ين کلمات تکيدر کتاب پروفسور روى ا(

 )... برجسته نوشته شده است
ه هم که از مبادله ي اولهاىشود که در دوران انسان یجه مين نتينجا چنياز ا

ستى هم وجود خواهد يالي سوسۀه و در جامعخبرى نبود بازرگانى وجود داشت
 ! داشت

گارشى مالى مربوط است يادت دهشتناک اليات دهشتناکى که به سيولى واقع
کا، يدارى خواه در آمر هي کشورهاى سرماۀان است که در هميچنان آشکار و ع

وجود آمده که گرچه در آنها از ه اتى بيخواه در فرانسه، خواه در آلمان نشر
طور ه گارشى مالى را بين حال اليشود ولى با ا یروى مي پىئورژوابات ينظر
ى ئ خرده بورژواۀنحوى که البته جنبه کند و آن را ب یر ميحى تصوي صحتقريبًا

 . دهد یدارد مورد انتقاد قرار م
 چند فوقًارا قرار داد که " یاشتراکستم يس"د آن يدر رأس تمام مسائل با

توان  ی متقريبًامان اقتصاددان آلمانى که ي هامثًال.  آن صحبت شدۀاى دربار کلمه
ن يه را چنيت قضين موضوع توجه کرده است ماهيگران به ايگفت زودتر از د

 : کنديف ميتوص
 

"  مادر ــشرکت"للفظی آن اکه ترجمۀ تحت(شرکت اصلى » 
 ۀن شرکت به نوبيشود؛ ا یران کنترل ميکى از مديبه توسط ) است

و ) " دخترهاىشرکت"(خود ه سته ب وابهاىخود بر شرکت

                                 
 . ٤٧٦.  کتاب نامبرده، صR. Liefmann  ــ ٤٨
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ن يبه ا. هذا تسلط دارنديعل و قس"  نوههاىشرکت"ر بر ي اخهاىشرکت
توان بر  یقدرها هم هنگفت نباشد م اى که آن هيق با داشتن سرمايطر

 ٥٠قت هم وقتى داشتن يدر حق. د تسلط داشتيمى از توليهاى عظ رشته
ن يفى باشد، در اشه براى کنترل شرکت سهامى کايه هميدرصد سرما
 ۀيون سرمايلي م٨که بتواند  نيکت براى ارر شيصورت مد

ک ي  فقطستيرا تحت کنترل خود قرار دهد، کاف"  نوههاىشرکت"
ن هم فراتر ياز ا" ختگىيآم"ن يو اگر ا. ه داشته باشديون سرمايليم

ون يلي م٣٢ون، يلي م١٦ه، يون سرمايليک ميتوان با  یگاه م رود، آن
 ٤٩ « .تحت کنترل قرار دادشتر را يو ب
 

ک شرکت سهامى در ي امور ۀدهد براى ادار یقت هم تجربه نشان ميدر حق
نى از سهامداران يرا قسمت معي ز٥٠،  درصد سهام کافى است٤٠ار داشتن ياخت

ره يگونه امکانى براى شرکت در جلسات عمومى و غ چي هعمًالپراکنده و جزء 
اصطالح ه ب"ان بورژوا و يجو  سفسطه کهیسهامدار" دمکراسى شدن. "ندارند
کنند که  یا وانمود مي(ست از آن انتظار دارند ياپورتون" هاىدموکراتال يسوس

د يت توليو بر نقش و اهم" ک بدهديدموکرات ۀه جنبيسرما"به ) انتظار دارند
هاى  وهيکى از شيست جز يزى نيت امر چيهذا، در ماهيعل د و قسيفزاايکوچک ب

ن جهت است که در کشورهاى ي به همضمنًا. گارشى مالىيد قدرت اليتشد
 قانون، انتشار سهام -تر  "مجرب"تر و   مىيا قديتر   دارى مترقى هيسرما

 انتشار سهام کمتر از ۀدر آلمان قانون، اجاز. شمارد یتر را مجاز م کوچک
ن مالى آلمان به انگلستان که در آن قانون يدهد و سالط ی مارکى را نم١٠٠٠

را هم )  روبل١٠ مارک، حدود ٢٠معادل (نگ يک پوند استرليشار سهام انت
داران و  ن کارخانهيتر کى بزرگيمنس يز. نگرند یدهد با حسرت مياجازه م
 گشتاي در را١٩٠٠ ژوئن سال ٧خ يآلمان در تار" ن مالىيسالط"ن يتر بزرگ

ن ي ا ٥١"دهديل ميسم انگلستان را تشکيالي امپرۀيک پوندى پايسهام "اظهار داشت 
 ۀسندياز آن نو" تر  ستىيمارکس"تر و   قيسم را عمياليتاجر چگونگى امپر

ن ي و در ع]٦[شوديسم روس محسوب مينزاکتى درک کرده که بانى مارکس بى
 ...  استهاکى از ملتي ۀديت نکوهيسم فقط خاصياليحال بر آن است که امپر

                                 
 Hans Gideon Heymann; "Die gemischten Werke im deutschen ٤٩ــ 

Grosseisengewerbe", St. ١٩٠٤, P. ٢٦٩-٢٦٨ .  
 ،٢٥٨.  از روى چاپ اول، ص ــLiefmann, Beteiligungsges, etc  ــ ٥٠
ارگان اقتصاد  "ۀ، نشري" آلمانۀ اعتبار دهندهاىبانک" گورنيتس؛  ــشولتسه ــ ٥١

 . ١١٠. ، جلد دوم، ص١٩١٥، توبينگن، سال "اجتماعى
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ت انحصارطلبان م قدريش عظينه تنها موجب افزا" اشتراکستم يس"ولى 
دهد بدون مجازات به هر عمل مظنون و ياست، بلکه عالوه بر آن به آنها اجازه م

 رسمًا"  مادر ــشرکت"را رهبران يفى مبادرت ورزند و مردم را بچاپند، زيکث
محسوب شده " مستقل"که " شرکت دختر"موجب قانون در مقابل َاعمال ه عنى بي

. تى ندارديگونه مسئول چي، ه"ش بردياز پ "اهر کارى رتوان  ی آنها متوسط هبو 
دست  هب" بانک" آلمانى ۀ مجل١٩١٤ ماه مه سال ۀاى که ما از شمار نک نمونهيا

 : ميا آورده
 

کى از ي در کاسل چند سال قبل "شرکت سهامى پوالدفنرى"» 
 سوء ۀجيولى در نت. رفت یشمار مه هاى آلمان ب ن بنگاهيتر ُپردرآمد
 درصد به صفر ١٥ سهام از ۀى رساند که بهرئجا ه کار را ب،اداره

ره بدون اطالع يت مدئيطورى که معلوم شد هه ب. درصد تنزل نمود
خود "  دخترهاىشرکت"کى از ي به ون مارکيلي م٦سهامداران مبلغ 

 اسمى آن فقط چند صد هزار مارک بود، وام ۀيکه سرما" ايهاس"بنام 
 شرکت" سهامى ۀيش از سرماير ب سه باتقريبًان وام که ي اۀدربار. داد
اى نشد؛ از نقطه  گونه اشاره چي شرکت، هۀنام است، در تراز"  مادرــ

 قانونى بود و ممکن بود دو سال تمام هم کامًالن سکوت ينظر حقوقى ا
 وسيله دينک از مقررات قانون بازرگانى بي چيرا هيطول انجامد، زه ب

ت مسئول،  که به ِسَمشورای نظارتس يرئ. شد ینقض نم
است اتاق بازرگانى کاسل را يکرد ر یهاى جعلى را امضاء م ترازنامه

ن وامى که به يسهامداران از ا. دار است دار بود و هنوز هم عهده عهده
عنى هنگامى يداده شده بود فقط مدتها بعد مطلع شدند، " ايهاس"شرکت 

 ... «ن عمل اشتباه بوده استيکه معلوم شد ا
  
 )... گذاشت یومه مي اشتباه را در گۀست کلمياب یسنده مينو(
 

ن که ي اۀجيدر نت" پوالدفنرى"و فقط هنگامى که سهام شرکت » 
 صد در تقريبًا نمودند آنهاا، شروع به فروش يان قضايافراد آگاه از جر
  «...صد تنزل کرد

 ها که از امور عادى ک تردستى با ترازنامهيپي تۀن نمونيا» ...
 هاىتئيسازد چرا ه یاست براى ما روشن م سهامى هاىشرکت

ش از يمراتب به  سهامى با آرامش خاطرى بهاى شرکتۀريمد
. ورزند یسک مبادرت ميان خصوصى به معامالت توأم با ريکارفرما

دهد معامالت يها نه فقط به آنها امکان م م ترازنامهين تنظيک نويتکن
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ارند بلکه عالوه ده نگهديسک را از سهامداران متوسط پوشيتوأم با ر
دهد در يند اجازه مانفعيش از همه در کار ذيبر آن به کسانى که ب

موقع سهام، ه ق فروش بين اقدام از طريت در ايصورت عدم موفق
که کارفرماى منفرد  ت را از گردن خود دور سازند و حال آنيمسئول

 ... د حساب پس بدهديدر مقابل تمام کارهاى خود با
ه به آن ي سهامى شبهاىادى از شرکتيز ۀهاى عد ترازنامه

ست تمام يبا یى است که ابتدا مئهاى مشهور قرون وسطا مپسستيپال
ر آن يچه را که روى آنها نوشته شده بود زدود تا عالئمى که ز آن

  «. داد واضح گردديل مينوشته شده و مضمون واقعى آنها را تشک
 ۀه روى متن نوشتوانات بود کيمپسست کاغذ مخصوصى از پوست حيپال( 

 ). نوشتند یگرى روى آن ميپوشاندند و متن د یاى م اصلى آن را با ماده
 مکتوم ماندن ۀلين وسيتر ن جهت متداولين و به هميتر ساده» 

س يق تأسيک بنگاه واحد از طرين است که يها ا چگونگى ترازنامه
 ئیهان شرکتيک چنيق ملحق ساختن يا از طري"  دخترهاىشرکت"

 هاىستم از نقطه نظر هدفين سيد ائفوا. م شودي قسمت تقسبه چند
قدرى واضح و آشکار ه گوناگون خواه مشروع و خواه نامشروع ب

ستمى را ين سي بزرگى که چنهاىاست که در حال حاضر شرکت
 ٥٢« .  در حکم استثناء هستندصرفًارفته باشند ينپذ
 
ن يتر عيبه وسن شرکت انحصارى که يتر  بزرگ،عنوان نمونه هسنده بينو

را که داراى " کيشرکت کل الکتر"د ينما یستم استفاده مين سيشکلى از ا
، نام )م کردياش صحبت خواه  هم دربارهبعدًا که .A.E.G (به سزائيستشهرت 

 ٢٠٠ تا ١٧٥ن شرکت در يده بودند که اين عقي بر ا١٩١٢در سال . برد یم
اى را که  هي داشته و سرماادتيهى است که بر آنها سيشرکت اشتراک دارد و بد

  ٥٣ . خود داردۀشود در قبض ی مم مارکيارد و نيليک مي بالغ بر جمعًا
ن براى آنها يم طرح معيها و تنظ انواع مقررات بازرسى و انتشار ترازنامه

ن دولتى يرى که پروفسورها و مأموريعنى تدابيره يو برقرارى نظارت و غ
ن ييدارى و تز هي دفاع از سرماۀمتوجشان  تي که ُحسن نــت يداراى ُحسن ن

                                 
 . ٥٤٥. ، ص١جلد ، ١٩١٤ )مترجم ــ "بانک"، " دخترهاىشرکت"گه؛  اشوه( ــ ٥٢

L. Eschwege; "Tochtergesellschaften", "Die Bank", 
امين سال   سى،١٩١٢، سال "زمان نو"، "راه تراست الکتريک"کورت هاينيگ؛ ( ــ ٥٣

  ٤٨٤.  ص٢، جلد )مترجم ــ .انتشار
Kurt Heining; "Der Weg des Elektrotrusts", "Neue Zeit"  
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تواند حائز  یک نمي چيدارند، ه ی توجه مردم را به آن معطوف مــآنست 
کس را  چيت خصوصى مقدس است و هيرا مالکيز. تى باشدين اهميتر کوچک

 .  سهام و گرو گذاشتن آنها منع نمودۀد و فروش و مبادليتوان از خر ینم
توان قضاوت  یآگاد ذکر نموده م.  که ىئیهاپيکرهن باره از روى يدر ا
خود گرفته  هاى ب  بزرگ روس چه دامنههاىدر بانک" ستم اشتراکيس"کرد که 
 ١٩١٤ن بود و در ماه مه سال ي سال کارمند بانک روس و چ١٥نامبرده . است

قى يکه چندان عنوان دق"  بزرگ و بازار جهانىهاىبانک"کتابى تحت عنوان 
 بزرگ روس را به دو گروه اساسى هاىسنده، بانکينو  ٥٤. ست منتشر نمودين

ى که ئآنها ) ب کنند و یکار م" اشتراکستم يس"ى که با ئ آنها)آ  :دينما یم ميتقس
را به معناى استقالل در مقابل " استقالل "ۀش خود کلميسنده پي، ولى نو"مستقلند"

م يتقسسنده گروه اول را به سه گروه فرعى يفهمد؛ نو ی مخارجى هاىبانک
و " راکتشا"نجا ي و در ا-فرانسه ) ٣س، يانگل) ٢راک آلمان، تشا) ١: کنديم
.  نامبرده را در نظر داردهاىمليت خارجى هاىن بانکيتر ادت بزرگيس
" آور محصول"هاى  ى که در رشتهئها هي را به سرماهاهاى بانک هيسنده سرماينو
 ۀى که در رشتئها هيمارود و به سر یکار مه ب) عي بازرگانى و صنا درعنىي(
م يرود تقسيکار مه ب) عنى در معامالت بورسى و مالىي" (ونياسپکوالس"
ات يستى خود که از خصوصيى و رفرمئنظر خرده بورژوا  د و از نقطهينما یم

گذارى   هيتوان سرما یدارى م هيا با وجود سرمايده است که گوين عقياوست بر ا
 . ن برديدومى را از بنوع اول را از نوع دوم جدا کرد و 

  :ن قرار استيدکند بيسنده ذکر مي که نوئیاهپيکره
 )رجوع شود به صفحۀ بعد(
 
 
  

                                 
 هاىاهميت اقتصادى و سياسى بانک. بزرگ و بازار جهانىاى هانکب"آگاد؛ . ى( ــ ٥٤

، "بزرگ در بازار جهانى و نفوذ آنها در اقتصاد ملى روسيه و مناسبات آلمان و روسيه
 .،١٩١٤سال ) مترجمــ . برلن

E. Agahd; "Grossbanken und Weltmarkt. Die wirtschaftliche und politische 
Bedeutung der Grossbanken im Weltmarkt unter Berücksichtigung ihres 
Einflusses auf Russlands Volkswirtschaft und die deutsch-russischen 
Beziehungen", Berlin.  
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 ۀيارد روبل سرمايلي چهار متقريبًاشود که از مبلغ يده مين جدول دياز روى ا
ارد روبل سهم يلي م٣ش از يعنى بي ش از سه چهارميب بزرگ هاىبانک" فعال"

 هاىبانک"  دخترهاىشرکت"ت امر در حکم ي است که در ماهئیهابانک
س، يعنى سه بانک مشهور؛ اتحاد پاري(س ي پارهاى اول بانکۀخارجى و در نوب

بخصوص بانک آلمان و ( برلن هاىو بانک) س و هلند، شرکت کليبانک پار
عنى ي روس هاىن بانکيتر دو بانک از بزرگ. هستند) د برواتيشرکت خر

بانک " (المللى نيبانک ب"و ) بانک بازرگانى خارجى روس" ( سبانک رو"
 هاىن سالي بۀهاى خود را در فاصل هيسرما) پترزبورگ  المللى سن نيبازرگانى ب

 ١٥ خود را از ۀريون روبل و ذخيلي م٩٨ون به يلي م٤٤ از ١٩١٢ تا ١٩٠٦
اى که  هيادر حالى که سه چهارم از سرم"  دادندترقیون روبل يلي م٣٩ون به يليم

در " بانک آلمان" "کنسرن"؛ بانک اول به " آلمانى بودۀيان بود سرمايدر جر
فطرت،   کيآگاِد ن. برلن تعلق دارد" د برواتيشرکت خر"برلن و بانک دوم به 

اند و  ت سهام را قبضه کردهي آلمان اکثرهاىکه بانک ني آشفته است از ا بریبس
ه، ي سرماۀهى است کشور صادر کننديبد.  سبب سهامداران روس ناتواننددينب

در برلن پس از انتشار سهام " بانک آلمان "مثًالکند؛  ین ميسرگل منافع را دستچ
داشت  ف خود نگهيسال در ک کين سهام را يبرى در برلن ايبانک بازرگانى س
فروش ه ه بي دو برابر بهاى اولتقريبًاعنى ي ١٠٠ بابت ١٩٣و سپس به نرخ 

ن نفع را يا". دش شديعا"ون روبل نفع يلي م٦ب يق قري طردينرساند و ب
 . ده استينام" سيالتأس نفع حق"نگ يلفرديه

 ٨٢٣٥ پترزبورگ را به مبلغ هاىن بانکيتر بزرگ" قدرت"سنده تمام ينو
ا به ي" اشتراک "ضمنًاکند و يارد برآورد ميلي م٢٤/٨ تقريبًاعنى يون روبل يليم

: کند یم مي تقسطريق دينجى را ب خارهاىادت بانکيتر س حيعبارت صح
 آلمان هاى درصد، بانک١٠ انگلستان هاى درصد، بانک٥٥ فرانسه هاىبانک
ان طبق يه در جريون روبل سرمايلي م٨٢٣٥عنى ين مبلغ ياز ا.  درصد٣٥

ر يکاهاى زي درصد به سند٤٠عنى متجاوز از يون يلي م٣٦٨٧سنده يحساب نو
. مانيع نفت و فلزسازى و سيى صناکاهايپروداوگل، پرودآمت، سند: رسديم

ش انحصارهاى يداي پۀجي بانکى و صنعتى که نتۀيختگى سرماين آميبنابرا
 . جلو برداشته استه مى بي عظهاىز گاميه نيدارى است، در روس هيسرما

 معدودى متمرکز شده و از انحصار واقعى هاى مالى که در دستۀيسرما
 هاىتشار اوراق بهادار و از محل وامس و انيالتأس برخوردار است از بابت حق

 دين طريقآورد و ب یچنگ مه ره سودهاى هنگفت و روزافزونى بيدولتى و غ
گذار صاحبان   د و تمام جامعه را خراجينما یم ميگارشى مالى را تحکيادت اليس

 هاىتراست" ىئفرمانفرما"شمار  یهاى ب کى از نمونهينک يا. کنديانحصارات م
ق در هم ير از طري مه  هاوه١٨٨٧در سال : کندينگ ذکر ميردلفيى که هئکايآمر



 ٥٩

 ٥٠٠ون و يلي م٦ آنها بالغ بر ۀي کمپانى کوچک که مجموع سرما١٥ختن يآم
 تراست بنا به اصطالح ۀيو اما سرما. دنموس يهزار دالر بود تراست قند را تأس

ن يا. دن شده بوييون دالر تعيلي م٥٠و به مبلغ " با آب مخلوط شده"ى ئکايآمر
نده انجام گرفته يل سودهاى انحصارى آيحساب تحصه ب" گذارى متوّرم هيسرما"

ل يحساب تحصه کا بيز در همان آمريگونه که تراست فوالد ن بود، همان
ن آهن را کا داراى هاىنيطور روزافزونى زمه نده بيسودهاى انحصارى آ

 انحصارى چنان اىهمتين قييقت هم تراست قند با تعيدر حق. دينما یدارى ميخر
با "اى که هفت بار  هيدست آورد که با آن توانست بابت سرماه درآمد هنگفتى ب

 درصد ٧٠ تقريبًاکه  سهام بپردازد ۀ درصد بهر١٠" آب مخلوط شده بود
 ١٩٠٩ در سال ! پرداخت شده بودواقعًاس تراست ياى است که هنگام تأس هيسرما
 برابر ١٠ش از يه بي سال سرما٢٢طى . ون دالر بوديلي م٩٠ تراست ۀيسرما
 . شد

س يزيرجوع شود به کتاب مشهور ل" (گارشى مالىيال"ادت يدر فرانسه س
بر : "ن استين کتاب چنيعنوان ا.  منتشر شد١٩٠٨که چاپ پنجم آن در سال 

. خود گرفته استه گرى بيفقط اندکى شکل د") گارشى مالى در فرانسهيضد ال
 آنجا در مورد انتشار اوراق بهادار از هاىکن بانيتر چهار بانک از بزرگ

در واقع . است" انحصار مطلق"دارند که نسبى نبوده بلکه  انحصارى برخور
ن انحصار، سودهاى انحصارى يا. است"  بزرگهاىتراست بانک"ن خود، يا

 معموًالرد يگيکشورى که وام م. کندين ميحاصله از انتشار اوراق بهادار را تأم
 و هاد بانکي درصد آن عا١٠شود؛ يدش نميشتر عاي درصد ب٩٠ از کل مبلغ وام

 ٤٠٠ن که مبلغ آن يه و چي از وام روسهاسود بانک. شود ی مهاميانجیر يسا
 ميليون ٨٠٠که مبلغ آن ) ١٩٠٤( روس  درصد و از وام٨ون فرانک بود، يليم

م بود يون و نيلي م٦٢که مبلغ آن ) ١٩٠٤( مراکش بود، ده درصد و از وام
 ۀيدارى که تکامل خود را از سرما هيسرما. داد یل مي درصد را تشک٧٥/١٨
ان يم به پايلى عظي تنزۀين تکامل را با سرمايکند ا یلى کوچک شروع ميتنز
 :ديگويس ميزيل. رساند یم

 
ط زندگى يتمام شرا". خواران اروپا هستند تنزيلها  فرانسوى"» 

رات ييارى دچار تغد هيت سرماير ماهيين تغي اۀجياقتصادى در نت
ه در يل سرمايق تنزيتواند از طر یم" کشور. "گردد یقى ميعم
ى، غنى ئايع و بازرگانى و حمل و نقل دريط رکود اهالى و صنايشرا
دو توانند  یون فرانک ميلي م٨اى به مبلغ  هي نفر با سرما٥٠. "شود
م تسيس". رنديار خود گي را در چهار بانک تحت اختارد فرانکيليم
ن عواقب را در يم هميگر ما با آن آشنا هستياکنون دنيز که " راکتشا"
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" شرکت کل"عنى ي هان بانکيتر کى از بزرگي:  داردابربر
)Sociètè Gènèrale (شرکت دختر"نام ه  هزار برگ وام ب٦٤ "

نرخ . سازد یمنتشر م" هاى قند در مصر کارخانه"خود موسوم به 
 ٥٠که بانک از هر روبل  نيعنى اي درصد است ١٥٠هنگام انتشار 
ن شرکت، ي سهام اۀطورى که معلوم شد بهره ب. برد یکپک سود م

ون فرانک متضرر يلي م١٠٠ تا ٩٠در حدود " مردم"جعلى بود و 
 ۀريت مدئيعضو ه" شرکت کل"کى از رؤساى ي"شدند؛ 

سنده مجبور شده است يست که نويشگفتى ن". بود" هاى قند کارخانه"
و "  مالىمونارشیک يجمهورى فرانسه : "د کهين استنتاج نمايچن
گارشى، هم بر مطبوعات ين اليگارشى مالى است؛ ايادت کامل اليس"

   ٥٥ « "مسلط است و هم بر حکومت
 

 ۀي سرماۀکى از معامالت عمديدهى سرشار نشر اوراق بهادار که  بهره
 فاءيار مهمى ايگارشى مالى نقش بسيمالى است، در تکامل و استحکام ال

 :سدينويم" بانک" آلمانى ۀمجل. دينما یم
 

توان نام برد که  یک معامله را هم نميدر درون کشور حتى » 
گرى در يانجيب متضمن آن سود کالنى باشد، که از ميطور تقره ولو ب

 ٥٦» . ديآ یدادن وام به کشورهاى خارجى، حاصل م
 
 نشر توان نام برد که مانند ی نمنيز بانکى را ۀک معامليحتى »  

 «. ن سود هنگفتى باشديک چنياوراق بهادار متضمن 
 

مندرج است سود حاصله از " ست آلمانياکونوم "ۀ بنا بر آمارى که در مجل
 : ن قرار استيطور متوسط در سال از اه  صنعتى بهاىنشر اوراق بهادار بنگاه

 
 
 

                                 
، ١٩٠٨ سال. ، چاپ پنجم، پاريس"بر ضد اليگارشى مالى در فرانسه"ليزيس؛ (  ــ ٥٥
 )مترجمــ . ٤٨، ٤٠، ٣٩، ٢٦، ١٢، ١١. ص

Lysis; "Contre l'oligarchie financiére en France". 
 

 . ٦٣٠.  ص٧ ، شمارۀ ١٩١٣ "Die Bank"     ــ ٥٦
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حاصله " درآمد "١٩٠٠ تا ١٨٩١ان ده سال، از سال يدر جر» 
 ارديليک ميش از يباز انتشار اوراق بهادار بنگاههاى صنعتى آلمان 

   ٥٧» . بوده است
 

 مالى بس هنگفت است، در ۀي سود سرما، صنعتىاعتالیاگر به هنگام 
گاه  روند و آن ی مني کوچک و نا استوار از بهاى، بنگاهانحطاطعوض هنگام 

 در عمل ُپر منعفت ياها ن بنگاهيد به بهاى ارزان اي بزرگ در خرهاىبانک
هنگام ". ورزند ی ماشتراک"آنها " د سازمانيتجد" و هان بنگاهيا" شفاى"
عنى درآمد يشود  ی سهامى تنزل داده مۀيسرما"آور  اني زهاىبنگاه" شفاى"

ه ين سرماينده از روى هميد و در آشو یم مي کمترى تقسۀيحاصله به نسبت سرما
گاه  زان درآمد به صفر تنزل کند، آنيگر هر گاه ميبه عبارت د. شوديحساب م
تر   کم درآمدۀيشود که پس از الحاق آن با سرما یکار جلب مه دى بي جدۀيسرما

 :کند ین اضافه مينگ سپس چنيلفرديه. سابق، درآمد کافى خواهد داشت
 

 هاد سازمانيها و تجد ن شفا دادنيمام اد گفت که تي باضمنًا» 
 سودمندى ۀ معاملۀ جنباوًال:  دوگانه استۀ داراى جنبها  براى بانک
ن يتوان ا ی فرصت مناسبى است که با استفاده از آن مثانيًارا دارد و 
  ٥٨« . ت خود در آورديازمند را به تبعي نهاىگونه شرکت

 
در دورتموند در " ونيونا"ع معدنى يشرکت سهامى صنا: ک مثالينک يا
 ٤٠ تقريبًااى سهامى به مبلغ  هين شرکت سرمايا. يافتس ي تأس١٨٧٢سال 

٪ ١٢ سهام آن در سال اول به ۀد و هنگامى که بهرنموون مارک اعالم يليم
                                 

اقتصاد ملى آلمان در قرن "زومبارت؛ . و(ــ  ١٤٤.  اثر نامبرده، صStillich ــ ٥٧
 )مترجمــ . ٨ ضميمه ٥٢٦. ، ص١٩٠٩، چاپ دوم، سال "نوزدهم

W. Sombart; "Die deutsche Volkswirtschaft  
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ن کرد ي مالى سرگل منافع را دستچۀيسرما. ٪ ترقى کرد١٧٠د، نرخ سهام تا يرس
ن شرکت نقش يس ايدر تأس. دش شدياون عيلي م٢٨زى در حدود يو مبلغ ناچ

فاء يا" د برواتيشرکت خر"عنى ين بانک آلمان يتر عمده را همانا بزرگ
سپس . ون مارک رسانديلي م٣٠٠ خود را تندرست و سالم به ۀيکرد که سرما یم

ه يسرما" کسر"سهامداران ناچار به . کند یبه صفر تنزل م" ونياون" سهام ۀبهر
ه را از دست بدهند تا يشوند قسمتى از سرما یى معنى راضيدهند  یت ميرضا

 ٣٠ان يدر جر" ها شفا دادن"ک سلسله ي ۀجيبارى در نت. ان نروديتمام آن از م
در . "گردد یمحو م" ونياون"ون مارک از دفاتر شرکت يلي م٧٣ش از يسال ب

 سهام خود را ۀن شدي٪ ارزش مع٥ن شرکت فقط ي اۀيحال حاضر سهامداران اول
داتى يعا" "شفا دادنى" کماکان از هر هاو اما بانک ــ ٥٩ "دارنددر دست 

 ". داشتند
سرعت در ه  واقع در اطراف شهرهاى بزرگ که بهاىنياحتکار قطعه زم

انحصار .  مالى استۀيکى از معامالت ُپر سود سرمايحال توسعه هستند هم 
گردد،  یاالرض و انحصار طرق مواصالتى توأم م نجا با انحصار حقي اهابانک

طور ه  آنها بۀصرفه ن و امکان فروش مقرون بيرا ترقى بهاى قطعات زميز
ش از همه منوط است به خوبى آن طرق مواصالتى که به يره بيقطعه قطعه و غ

هاى بزرگى  ن طرق در دست کمپانىيکه ا شود و حال آنيمرکز شهر منتهى م
ت و باز هم به همان يريم مقامات مديز تقسي و ناشتراکستم ي سۀليوسه است که ب

 ۀسنديگه نو اشوه. شود که ل یزى مي حاصله همان چۀجينت.  مربوطندهابانک
د و يژه معامالت مربوط به خريوه که ب" بانک"کى از کارکنان مجله يآلمانى، 

 آنها را بررسى کرده است، آن را ردنن و به رهن گذايفروش قطعات زم
 اطراف شهر، ورشکستگى هاىني زمۀختياحتکار افسارگس: نامد یم" گندکارى"

در برلن که با " بوس وائو و کنائوئر"ر شرکت ينى نظتمًاخ ساهاىشرکت
" بانک آلمان"عنى ي هابانک" نيتر ن و بزرگيمعتبرتر"وساطت 

)DeutscheBank(ستم ي طبق سطبعًان بانک يون مارک اخاذى کرد، ايلي صد م
" فقط" و با از دست دادن کرد یانه و پشت پرده عمل ميعنى مخفي" اشتراک"

 سپس ورشکستگى -ون مارک توانست خود را از معرکه نجات دهد، يلي م١٢
نى توخالى احتم ساهاىزى از شرکتيز کارگران که چيان کوچک و نيکارفرما

س و ادارات يادانه با پليهاى ش خره بند و بستشود و باال یدشان نميعا

                                 
 . ٥١.  صLiefmann و ١٣٨. ، اثر نامبرده صStillich ــ ٥٩
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 و هانيبوط به ثبت اسناد زممنظور تسلط بر امور مره برلن ب" درستکار"
  ٦٠ .رهيره و غين و غتمًاخ شهردارى براى ساۀنام  ل اجازهيتحص

ى و بورژواهاى ئکه پروفسورهاى اروپا" ىئکايآداب و رسوم آمر"
 مالى به تمام ۀي در دوران سرماــند يستا یهمه سالوسى آن را م نيش با ايرانديخ

 .  کشورها مبدل شده استۀيکل شهرهاى بزرگ در ۀيمعنى به آداب و رسوم کل
 

عنى ي" تراست حمل و نقل"ل ي در برلن راجع به تشک١٩١٤در آغاز سال 
 عبارت بودند هان بنگاهيا. سه بنگاه حمل و نقل برلن گفتگو بود" اشتراک منافع"

در " بانک "ۀمجل. بوسياز راه آهن برقى شهرى، شرکت ترامواى و شرکت اومن
 :سدينو ین باره ميا

 
بوس يت سهام شرکت اومنيهمان هنگامى که معلوم شد اکثراز » 

ن يم چنيدانست یگر افتاده است ما ميدست دو شرکت حمل و نقل ده ب
ب ين هدف را تعقي اشخاصى که اۀگفته توان ب یم... قصدى وجود دارد

الشکل  م متحديق تنظيند از طريگو ی باور داشت؛ آنها مکامًالکنند  یم
دست آورند که ه اى ب چنان اندوخته ارند آندويامور حمل و نقل ام

چه موجب بغرنج شدن  ولى آن. د مردم گردديقسمتى از آن سرانجام عا
ن تراست حمل و نقل که ين است که در عقب سر ايگردد ا ی ممسئله

اند که اگر اراده کنند  ستادهي ائیهال است بانکيدر ُشُرف تشک
د يآنهاست تابع منافع خرتوانند طرق مواصالتى را که در انحصار  یم

ن موضوع که تا يقان به ايبراى ا. ندي خود نماهاىنيو فروش قطعه زم
م که در يادآور شويعى است کافى است يه طبين فرضيچه اندازه ا

س شرکت راه آهن برقى شهرى هم منافع همان بانک بزرگى يتأس
که  نيعنى اي. کرد یب مين شرکت را ترغيس ايمستتر بود که تأس

ن توأم يد و فروش قطعات زمين بنگاه حمل و نقل با منافع خريفع امنا
ستى آن يبا ین راه مين بود که قسمت شرقى ايمطلب بر سر ا. بود

عنى هنگامى که ين بانک بعدها يرد که اي را در بر گئیهانيقطعه زم
 متىين راه فراهم شده بود، آنها را با قين اتمًاخگر موجبات سايد

بار ه  و چند نفر از شرکت کنندگان سود هنگفتى بفروخت که براى او
  ٦١... «آورد
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 ٦٤

دا کرد بدون ياردها سر و کار پيليوجود آمد و با مه که ب انحصار پس از آن
گر با يد" اتيخصوص"گونه  چياسى و بدون توجه به هيتوجه به نظام س

در مطبوعات اقتصادى . کندي جوانب زندگى نفوذ متمامرى مطلقى در يناگز
وار شرافت و درستکارى کارمندان دولتى پروس و  ش بردهين مدح و ستاآلما

ها، از امور  ىيکاياسى آمريا به مزدورصفتى سي ]٧[ اشاره به پاناماى فرانسه
 آن مطبوعات بورژوازى هم که به حتىن است که يت ايولى واقع. عادى است

 صرفًاالت  مجبورند از حدود معام، دائمًاامور بانکى آلمان اختصاص دارند
 موارد  ازعنىي" سوى بانکه کشش ب" از مثًالار فراتر گذارند و يبانکى پا را بس

پس : " صحبت کنندهاافزون انتقال کارمندان دولت به خدمت در بانک روز
 گرم هاىی کرسۀل باطنى آنها متوجيع نشدنى بودن کارمندان دولتى که تمايتطم

ابانى است در برلن يشتراسه نام خ برن ــ٦٢ "و نرم برنشتراسه است کجا رفت؟
 بانک در سال ۀآلفرد النسبورگ ناشر مجل. در آن واقع است" بانک آلمان"که 

نوشت و در آن " سمينيزانتيت اقتصادى بياهم"اى تحت عنوان   مقاله١٩٠٩
 ساختمانعنى ين مسافرت ي اۀ بالواسطۀجينت"ن و يلهلم دوم به فلسطيمسافرت و

 ۀجينت"ن راه آهن را ي اساختماننامبرده .  بحث قرار دادراه آهن بغداد را مورد
ش از تمام خطاهاى يشمرده و آن را ب" ابى آلمانىيکار"و شومى از " ميعظ
منظور از محاصره،  (ــ ٦٣. "دانديمقصر م" محاصره" در امر هااسى آلمانيس
با د آلمان را مجزا و منفرد ساخته و آن را يکوش یاست ادوارد هفتم است که ميس

گه کارمند همان  اشوه). ديستى ضد آلمانى محاصره نمايالياى از اتحاد امپر حلقه
پلوتوکراسى و "اى تحت عنوان   مقاله١٩١١مجله که ذکر آن گذشت در سال 

کى از کارمندان ي مربوط به فلکر ۀنوشت و در آن منجمله واقع" کارمندان دولت
 و از لحاظ هاون کارتليسيو کم عض،فلکر نامبرده. دولتى آلمان را افشاء نمود

ن يتر کى از بزرگيت و انرژى ممتاز بود، پس از مدتى معلوم شد وى در يجد
ن ير اينظ. دست آورده است هکاى فوالد شغل ُپر َمداخلى بيعنى سندي هاکارتل
 بورژوا را وادار نمود ۀسندي تصادفى ندارد، همان نوۀچ وجه جنبيع که به هيوقا
 : شود کهن موضوع معترفيبه ا

ن نموده است در ي آن را تضم آلمانآزادى اقتصادى که قانون اساسى"
هاى مختلفى از زندگى اقتصادى به عبارتى عارى از مضمون مبدل شده  رشته
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اسى هم ين آزادى سيتر عيحتى وس"ادت پلوتوکراسى يو با وجود س" است
 ٦٤ ".ميل شويد تبدر آزاي از افراد غمرکبتواند مانع آن گردد که ما به ملتى  ینم

 
چند سال قبل در : ميکن یک مثال اکتفا ميه ما تنها به يو اما در مورد روس

ر دفتر اعتبارات، يدف مدين که داوي خبرى منتشر شد حاکى از ا،ها  روزنامهۀهم
 بزرگ با حقوقى که به هاىکى از بانکيخدمت دولتى را ترک گفته و در 

ون روبل يليک ميش از يال مبلغى بست در عرض چند سيبا یموجب قرارداد م
اى است که  دفتر اعتبارات مؤسسه. شود یکار مشغول مه ل دهد بيرا تشک

است و به " ت تمام مؤسسات اعتبارات کشوريمتحد نمودن فعال"اش  فهيوظ
 مالى ۀون روبل مساعديلي م١٠٠٠ تا ٨٠٠تخت مبلغى از ي پاهاىبانک

   ٦٥ .پردازد یم
ت بر يى مالکئطور کلى عبارت است از جداه دارى ب هيت سرمايخصوص

ا ي صنعتى ۀي پولى از سرماۀيى سرمائد، جدايگذارى در تول هيه از سرمايسرما
کند  ی پولى زندگى مۀير که فقط از محل درآمد سرمايبگ  ليى تنزئدى، جدايتول

سم ياليامپر. ه شرکت دارندي سرماۀ در ادارمستقيمًا کسانى که ۀياز کارفرما و کل
دارى که در آن  هي عالى سرماۀ مالى عبارت است از آن مرحلۀيادت سرمايسا ي
 َاشکال ۀي مالى بر کلۀيتفوق سرما. رديگ یخود مه مى بي عظۀى دامنئن جدايا
ز يگارشى مالى و نيران و اليبگ  ليز تنزيآم  ت تسلطيش موقعيه معنايگر سرمايد
ر يمالى از سا" قدرت"لى از کشورهاى داراى ي قلۀمعناى آن است که عده ب

اسى انجام ين پروسه در چه مقين باره که ايدر ا. شوند یز ميکشورها متما
عنى يون يسيمندرجه در آمار مربوط به ِام هاىپيکرهتوان از روى  یرد، ميگ یم

 . آمار انتشار انواع اوراق بهادار قضاوت نمود
 انتشار اوراق ۀ دربار ٦٦ "المللى آمار ني بپژوهشگاهبولتن "مارک در ين. آ

اسى را منتشر ين آمار قيتر ن و کامليتر بهادار در سراسر جهان، مشروح
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ن آمار بعدها بکّرات جزء جزء در مطبوعات اقتصادى نقل شده يا. ساخته است
 : دست آمده استه جى که در ظرف چهل سال بينک نتايا. است

 
 

 وره ده ساله ارد فرانک طى هر ديليمجموع انتشار اوراق بهادار بر حسب م
 
 

 
 

 
 
 
 

اسر جهان  بر مبلغ کل اوراق بهادار در سر١٨٨٠-١٨٧٠ ۀطى دهسال
 مربوط به جنگ فرانسه و پروس و هاى وامۀجيخصوص نته ن بيافزوده شد و ا

ش ين افزايو اما سرعت ا. سم در آلمان بوديعنى دوران گروندريدوران مابعد آن 
ست و ياد ني آخر قرن نوزدهم از لحاظ نسبى چندان زۀسال  دهۀان سه دوريدر جر

 دو تقريبًاشود که  یحاصل م  مىيعظش يستم افزايسال قرن ب ن دهيفقط در نخست
ستم نه تنها از لحاظ رشد ين آغاز قرن بيبنابرا. ادتر از سابق استيبار ز

م، ي آن صحبت کردۀ دربارفوقًاکه ) هاکاها، تراستي، سندهاکارتل(انحصارها 
 . ز دوران تحول استي مالى نۀيبلکه از لحاظ رشد سرما

 ٨١٥ تقريبًا ١٩١٠ان در سال مارک مبلغ کل اوراق بهادار را در جهين
بى مبالغى که تکرار شده است يکند و پس از کسر تقريارد فرانک برآورد ميليم
ن کشورهاى يم آن بينک تقسيا. دهد یارد کاهش ميلي م٦٠٠ ــ٥٧٥ن مبلغ را تا يا

 ): ارديلي م٦٠٠به حساب (مختلف 
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 )به ميليارد فرانک (١٩١٠جمع اوراق بهادار در سال 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

شود چگونه چهار کشور از  یده مي دفورًا هاپيکرهن ياز روى ا
ارد يلي م١٥٠ تا ١٠٠ک از ي هر تقريبًادارى که  هين کشورهاى سرمايتر ثروتمند

ن چهار کشور ياز ا. زنديگران متمايار دارند از ديفرانک اوراق بهادار در اخت
م يطورى که خواهه دارى هستند و ب هين کشورهاى سرمايتر  دو کشور از کهنسال

ن دو کشور عبارتند از انگلستان يا: ن آنها هستنديتر  د از لحاظ مستعمرات غنىيد
 ۀزان بسط و توسعيگر از لحاظ سرعت تکامل و ميو فرانسه؛ دو کشور د

. شرو هستندي پدارى سرمايه د، از کشورهاىيدارى در تول هيانحصارهاى سرما
ارد يلي م٤٧٩ن چهار کشور مجموعا يا. االت متحده و آلمانين دو عبارتند از ايا

 ۀيبق. ار دارندي مالى جهانى را در اختۀي درصد سرما٨٠ تقريبًاعنى يفرانک 
عنى بانکداران ين کشورها ي به نحوى از انحاء نسبت به اتمامًا تقريبًاجهان 

 مالى جهانى نقش بدهکار و خراجگذار را بازى ۀياسرم" ستون"جهانى و چهار 
 . کنند یم

المللى وابستگى و  ني بۀجاد شبکيه در ايروى نقشى که صدور سرما
 . د مکث نموديژه بايوه کند ب ی مالى بازى مۀي سرماهاىارتباط
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 ٣حات فصل يتوض
  
 
 
 )٥٣. ص(. ت.هـ. پلخانف را در نظر دارد. و. ن، گيلن] ٦[
 
 ١٨٩٣ــ١٨٩٢ هاىن اصطالح در فرانسه در سالي اــاماى فرانسه پان] ٧[

اسى دولتى يخوارى رجال س  هاى فراوان و رشوه مناسبت افشاى سوء استفادهه ب
ى که از طرف کمپانى فرانسوى مأمور حفر ئها و کارمندان دولت و روزنامه

 )٦٤. ص(. ت.هـ. افتيده شده بودند، رواج يکانال پاناما خر
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 هيصدور سرما ــ ٤
 
 
 

دارى سابق بود که در آن رقابت آزاد  هي سرماۀ صفت مشخصکاالصدور 
ادت با ين که در آن سيدارى نو هي سرماۀصفت مشخص. تسلط کامل داشت

 .  استهيسرماانحصارهاست، صدور 
 تکامل آن، ۀن مرحليتر یى در عالئد کااليدارى عبارت است از تول هيسرما

 مبادله در ۀتوسع. شود یل مي به کاال تبدنيز یروى کارگريعنى هنگامى که ني
 ۀزه و مشخصيات مميالمللى از خصوص ني بۀداخل کشور و بخصوص در عرص

 جداگانه و هاىر جهشى تکامل بنگاهيناموزونى و س. دارى است هيسرما
رى دارى ام هيط سرماي صنعت و کشورهاى جداگانه در شراۀهاى جداگان رشته

 شد و مبدلدارى  هيگران به کشور سرمايانگلستان ابتدا و مقّدم بر د. رياست ناگز
فاى نقش ي قرن نوزدهم با معمول داشتن بازرگانى آزاد مدعى اۀميمقارن ن

 که گرديدى ئ مصنوعات به همه کشورهاۀل دهنديعنى تحوي" کارگاه تمام جهان"
ت ين موقعيولى ا. ندين نمايست در عوض، وى را از لحاظ مواد خام تأميبا یم

را يد، زيگر دچار تزلزل گرديانحصارى انگلستان در ربع آخر قرن نوزدهم د
از خود دفاع " ت گمرکىيحما" مقررات ۀليوسه گر که بياى از کشورهاى د عده
در آستان . دارى مبدل شدند هيافته و به کشورهاى مستقل سرماي تکامل ،کردند یم

هاى  هي اتحاداوًال. نمائيم یگرى از انحصارها برخورد ميستم ما به شکل ديقرن ب
افته يدارى در آنها تکامل  هيى که سرمائداران در تمام کشورها هيانحصارى سرما

ه ين کشورها که تجمع سرمايتر  ت انحصارى معدودى از غنىي موقعثانيًااست؛ 
" فى اضاۀيسرما"شرو يدر کشورهاى پ. ده بوديمى رسيزان عظيدر آنها به م

 . وجود آمده مى بيعظ
ن موقع در يتوانست کشاورزى را که در ا یدارى م هيهى است اگر سرمايبد

توانست  ی بسط دهد و اگر م،طور فاحشى از صنعت عقب مانده بوده همه جا ب
آور   جهيات سرگيهاى اهالى را که در همه جا با وجود ترق سطح زندگى توده

گاه از   ارتقاء دهد، آن،برند یسر مه مه گرسنگى و فقر بيک در حال نيتکن
ن يرا منتقد" برهان"ن يا. ان باشديتوانست در م ی اضافى سخنى هم نمۀيسرما

ن يکشند ولى در چن یان ميمه ز چپ و راست بيدارى ن هيخرده بورژواى سرما
را هم ناموزونى تکامل و هم يدارى نبود، ز هيگر سرمايدارى د هيصورتى سرما

ن طرز ير و از موجبات ايط اساسى و ناگزيها از شرا  تودهۀمه گرسنيزندگى ن
 ۀيدارى باقى است سرما هيحالت سرماه دارى ب هيمادام که سرما. د استيتول



 ٧٠

ن يرا ايز(ده ين نرسيهاى کشور مع اضافى به مصرف ارتقاء سطح زندگى توده
بلکه به مصرف ترقى سود از ) شد یداران م هيامر موجب تنزل سود سرما

در . ديعنى به کشورهاى عقب مانده خواهد رسيه به خارجه ي صدور سرماقيطر
ها اندک است،  هيرا سرماي باالست زمعموًالن کشورهاى عقب مانده سطح سود يا

. ن است و مواد خام ارزان استيئ نازل است و سطح دستمزد پانسبتًان يبهاى زم
ک سلسله از ين است که يسازد ا یه را فراهم ميصدور سرماامکان چه  آن

اند،  دارى جهانى داخل شده هي سرماۀريگر به دايکشورهاى عقب مانده اکنون د
 يا شروع به احداث شده، موجبات ده وي راه آهن در آنها احداث گردۀخطوط عمد

چه ضرورت  آن. رهيره و غي غاوليه برای تکامل صنعت فراهم گرديده است و
دارى در معدودى از  هي که سرمان استيآورد ا یوجود مه ه را بيصدور سرما

" سودآور "ۀيکار انداختن سرماه  بۀو عرص" ش از حد نضج گرفتهيب"کشورها 
 . تنگ شده است) ها ط عقب ماندگى کشاورزى و فقر تودهيدر شرا(

اى که سه کشور عمده در خارجه  هيزان سرماي مۀبى در بارينک آمار تقريا
  ٦٧ :اند کار انداختهه ب
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  کشوره به کار انداخته شده در خارجکه اى هيسرما
 )ارد فرانکيليبه م(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ستم يه فقط در آغاز قرن بيسرمام صدور يکن ین جدول مشاهده مياز روى ا
اى که سه کشور عمده در  هيش از جنگ سرمايپ. افته استيمى ي عظۀتوسع

سود . ديرس یارد فرانک ميلي م٢٠٠ تا ١٧٥کار انداخته بودند به ه خارجه ب
ارد يلي م١٠ تا ٨ستى به يبا یانه مي درصد، سال٥ن مبلغ با نرخ نازل يحاصل از ا

ن خود اساس محکمى است براى ستمگرى ي و افرانک در سال بالغ گردد
گرى  یليت ملل و کشورهاى جهان و طفيستى و استثمار اکثرياليامپر
 ! هان دولتيتر  دارى مشتى از غنى هيسرما

چگونه بين  ،کار انداخته شدهه در خارجه بکه ه ين سرمايکه ا نيو اما ا
پرسشی است که  ،کار انداخته شده ه بدر کجاو  کشورهاى مختلف تقسيم ميشود

تواند  ین پاسخ به هر حال مي به آن پاسخ داد ولى اتوان  فقط به طور تقريب می
 : سم کنونى را روشن سازدياليبرخى از مناسبات متقابل و روابط عمومى امپر

 
م يتقس) بيطور تقره ب(ان آنها يهاى خارجى م هيهاى جهان که سرما قاره

 )١٩١٠در حدود سال (شده است 
 )ارد مارکيلي مبه(

 
 
 
 
 
 
 

 آلمان فرانسه انگليس سال
 ــ ــ ٣\٦ ١٨٦٢
 ــ ١٠) ١٨٦٩( ١٥ ١٨٧٢
 ؟ ١٥ــ ) ١٨٨٠( ٢٢ ١٨٨٢
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 ١٢\٥ ٢٧ ــ ٣٧ ٦٢ ١٩٠٢
 ٤٤\. ٦٠ ٧٥ ــ ١٠٠ ١٩١٤

 جمعًا آلمان فرانسه انگلستان 
 ٤٥ ١٨ ٢٣  ٤ ...................اروپا 

 ٥١ ١٠ ٤ ٣٧ .................آمريکا 
 ٤٤ ٧ ٨ ٢٩ آسيا، آفريقا و استراليا
 ١٤٠ ٣٥ ٣٥ ٧٠ جمع کل
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گذارى خارجى انگلستان، مستعمرات آن مقام اول را احراز   هيدر سرما
و )  کانادامثًال(م است يار عظيز بسيکا ني مستعمرات حتى در آمرنيا. کنند یم

ه در يم صدور سرمايزان عظيم. گر جاى خود دارديره که ديا و غيالبته در آس
 هم بعدًاسم، ياليت آن براى امپري اهمۀمى که دربارين کشور با مستعمرات عظيا

 منوال در فرانسه وضع بر. ترى دارد م کرد، ارتباط محکميصحبت خواه
طور عمده در اروپا و مقّدم بر همه در ه  خارجى بۀينجا سرمايا. گرى استيد

ه ه بين سرماي اضمنًاکار انداخته شده،  هب) ارد فرانکيليدستکم ده م(ه يروس
اى  هي دولتى، نه سرماهاى و واماستقراضى ۀيطور عمده عبارت است از سرما

سم فرانسه را بر خالف ياليرامپ. کار رفته باشده  صنعتى بهاىکه در بنگاه
در آلمان . دير ناميبگ  ليسم تنزياليتوان امپر یسم مستعمراتى انگلستان مياليامپر

اى را که در  هيست و سرمايع نيمستعمرات آن وس: شود ینوع سومى مشاهده م
م شده ي موزونى تقسکامًالطور ه کا بين اروپا و آمريکار انداخته ب هخارجه ب

 . است
ده ير بخشيدارى آنها تأث هيگر در تکامل سرمايه به کشورهاى ديصدور سرما

ه ين عمل صدور سرماي جهت اگر ادينب. ديافزا ین تکامل مي بر سرعت ایو بس
کند، در عوض  یجاد مياى ا اى در کشورهاى صادر کننده مختصر وقفه تا اندازه

فراهم دارى را در تمام جهان  هي تکامل روزافزون سرماۀموجبات بسط دامن
 . ديافزا ین تکامل ميساخته و بر عمق ا

نى که يمع" منافع"ل يه امکان تحصي سرماۀبراى کشورهاى صادر کنند
 مالى و انحصارها را مشخص ۀي دوران سرماۀژيت ويچگونگى آن، خصوص

چاپ برلن در " بانک "ۀد مجليني ببمثًال. شه وجود داردي همتقريبًا ــسازد  یم
 : سدينو ین باره چه مي در ا١٩١٣اکتبر سال 

 
ها کِمدى مخصوصى  هيالمللى سرما نيش در بازار بياز چندى پ» 
ک سلسله ي. ستوفان استي آرۀ خامۀشود که وصف آن برازنديبازى م

ه گرفته تا يا گرفته تا بالکان، از روسيگانه از اسپانياز کشورهاى ب
گ پول، ا پنهانى از بازارهاى بزرين آشکارا يل و چين و برزيآرژانت
ن موضوع بى اندازه اصرار و يند و گاهى در اينما ی وام مۀمطالب
بازارهاى پول اکنون وضع چندان درخشانى ندارند و . ورزند یابرام م

ک از بازارهاى پولى ي چيولى ه. ستيآور ن  اسى هم نشاطيدورنماى س
ه بر او يترسد همسا یرا ميکند از دادن وام امتناع ورزد، ز یجرأت نم

نى را يق خدمت معين طريدد و بيد و با دادن وام موافقت نمايت جوسبق
ن معامالت يک چنيدر . ن کنديدر ازاء خدمت انجام شده براى خود تأم

ل ياز قب: شوديب وام دهنده ميزى نصيشه چي همتقريبًاالمللى  نيب
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ل اجازه براى احداث يافت گذشت در قرارداد بازرگانى، تحصيدر
ازات ُپر مداخل و يافت امتي بنادر، درختمانسا زغال، هاىگاهيپا

   ٦٨ « . توپۀيسفارشات ته
 

و انحصارها در . وجود آورده استه  مالى دوران انحصارها را بۀيسرما
براى " هاارتباط"استفاده از : همه جا اصول انحصارى را با خود همراه دارند

تر از  متداول. شود ین رقابت در بازار آزاد ميگزي سودمند جاۀک معامليانجام 
نى از آن به مصرف يکنند قسمت مع ین است که هنگام دادن وام شرط ميهمه ا
د يژه خريوه شود، ب ید مي تول،د محصوالتى برسد که در کشور اعتبار دهندهيخر
به ) ١٩١٠ تا ١٨٩٠(ر يست سال اخيفرانسه طى ب. رهيحات و کشتى و غيتسل

ق ي تشوۀليه به خارجه وسيرماصدور س. له دست زده استين وسيکّرات به ا
ن يار بزرگ در اي بسهاىن بنگاهيمعامالت ب. گردد یصدور کاال به خارجه م

ان نموده با يب" مىيمال"طور ه ب ٦٩ لدريطور که ش مورد طورى است که همان
در در فرانسه، آرمسترانگ در يکروپ در آلمان، شن". ارتشاء هم مرز است"

م و دولت ارتباط ي عظهاى هستند که با بانکهانگاهن بيى از ائها انگلستان، نمونه
 . ستيآنها آسان ن" ده گرفتنيناد" دارند و هنگام عقد قرارداد وام یمحکم

 ١٦ ۀه، ضمن قرارداد بازرگانى مورخيفرانسه هنگام دادن وام به روس
 هاى گذشت١٩١٧و تا سال " تحت فشار قرار داد"ن کشور را ي ا١٩٠٥سپتامبر 

 اوت سال ١٩ ۀل نمود؛ در قرارداد بازرگانى مورخيد تحصنى براى خويمع
ش با صربستان که يجنگ گمرکى اتر. ن معامله را کرديز همي با ژاپن ن١٩١١

 رقابت ۀجياى نت  ادامه داشت تا اندازه١٩١١ تا ١٩٠٦ ماهه از ٧ ۀک فاصليبا 
پل . ش و فرانسه در مورد فروش ساز و برگ جنگى به صربستان بودياتر

 هاىندگان اظهار داشت که بنگاهي در مجلس نما١٩١٢ه سال ي در ژانودشانل
ون فرانک مهمات جنگى يلي م٤٥ به مبلغ ١٩١١ تا ١٩٠٨ هاىفرانسه طى سال
 . ل دادنديبه صربستان تحو

 
ذکر شده ) ليبرز( در سائوپائولو هنگری ــ شيدر گزارش کنسول اتر

 :است

                                 
 ""Die Bank  ــ١٠٢٤ . ، ص٢ ، جلد١٩١٣ "بانک"  ــ ٦٨ 
 

  .٣٧١ و ٣٥٠، ٣٤٦. اثر نامبرده، ص، Schilder  ــ ٦٩
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هاى  هي سرمال بايبرزهاى  راه آهنساختمانقسمت اعظم » 
ن کشورها يرد؛ ايگ یى و آلمانى انجام مئايتانيکى و بريفرانسوى، بلژ

 مصالح ،کنند ی شرط مها راهساختماندر معامالت مالى مربوط به 
  «. دارى شوديى راه آهن از آنها خرساختمان

 
تمام معنى کلمه در ه  مالى دام خود را بۀيتوان گفت سرما یق مين طريدب

 که در مستعمرات ئیهان مورد بانکيدر ا. گستراند یجهان مسراسر کشورهاى 
 هاىستياليامپر. نمايند یفاء ميشوند و شعب آنها، نقش بزرگى را ا یس ميتأس

ن لحاظ با يژه از ايوه که خود را ب" کهنسالى"آلمان به کشورهاى مستعمراتى 
ر سال انگلستان د: نگرند یاند با غبطه م ن کردهيخاصى تأم" تياحراز موفق"

 ٧٢، ١٩١٠در سال ( شعبه بود ٢٢٧٩ بانک مستعمراتى با ٥٠ داراى ١٩٠٤
 ٦٨ بانک با ١٦ شعبه؛ هلند، ١٣٦ بانک با ٢٠؛ فرانسه، ) شعبه٥٤٤٩بانک با 

ى ئکايداران آمر هيسرما ٧٠.  شعبه٧٠ بانک با ١٣" فقط و فقط"شعبه، ولى آلمان 
در سال . برند ینى رشک مسى و آلمايداران انگل هي خود به سرماۀنوبه ز بين

  :کردند که یت مي آنها شکا١٩١٥
 

 بانک ٥ شعبه و ٤٠ بانک آلمانى داراى ٥کاى جنوبى يدر آمر» 
ر ي سال اخ٢٥انگلستان و آلمان در ... ستا شعبه ٧٠سى داراى يانگل

 دالر )ارديليم(بيليون  ٤ تقريبًال و اوروگوئه ين و برزيدر آرژانت
ن ي درصد تمام بازرگانى ا٤٦جه از ياند و در نت کار انداختهه ه بيسرما

    ٧١« . کنند یسه کشور استفاده م
 

ن خود يه، جهان را، به معناى مجازى کلمه، بي سرماۀکشورهاى صادر کنند
 . م نموده استي کلمه جهان را تقسقىيحقمعناى ه  مالى بۀيم کردند ولى سرمايتقس

                                 
 . ٢٨٣. و ژرژ ديوريچ ص٢٧٥. کتاب نامبرده، چاپ چهارم، ص، Riesser ــ ٧٠

Diouritch. 
، ماه مه سال ٥٩هاى فرهنگستان علوم سياسى و اجتماعى آمريکا، جلد  سالنامه( ــ ٧١

خوانيم که جرج ِپيش آماردان مشهور  میما  همين جلد ٣٣١ ۀ در صفح)رجممت، ــ ١٩١٥
اى را که توسط انگلستان، آلمان،  مبلغ سرمايه" Statist" مالى ۀ مجلۀدر آخرين شمار

 ميليارد فرانک، ٢٠٠ ميليارد دالر، يعنى ٤٠فرانسه، بلژيک و هلند صادر شده است به 
 . تخمين زده است

The Annals of the American Academy of Political and Social science, vol. 
LIX,  
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 اراند هاى سرمايه تقسيم جهان بين اتحاديه ــ ٥
 
 
 

 قبل هاکاها و تراستي، سندهاداران، کارتل هيهاى انحصارى سرما هياتحاد
ن را يد کشور معيکنند و تول یم مين خود تقسيز بازار داخلى را بياز هر چ

ولى در دوران . آورند یش کامل به تصاحب خود در ميا بيطور کم  هب
دارى  هيسرما. ستر با بازار خارجى مربوط ايدارى بازار داخلى ناگز هيسرما

زانى که يم هو ب. وجود آورده است هاس جهانى بيمدتهاست که بازارى در مق
"  نفوذۀمنطق"افت و روابط خارجى و مستعمراتى و ي یش ميه افزايصدور سرما

رفت، به همان يپذ یهاى انحصار به انواع اقسام توسعه م هين اتحاديتر بزرگ
 جهانى هاىل کارتلين آنها و تشکيب کار به سازش جهانى "طبيعتًا"نسبت هم 

 . شد یده ميکش
ر يطور غه د است که بيه و تولينى از تمرکز جهانى سرماي نوۀن مرحليا

ن مافوق انحصار يم اينيحال بب. ن باالتر استيشي پۀاى از مرحل سهيقابل مقا
 . ديآ یوجود مه چگونه ب

دارى  هيک و براى سرماين تکني نوهاىیابيک، براى کاميصنعت الکتر
ن يا.  مشخصه داردۀشتر جنبيستم از همه بي قرن نوزدهم و آغاز قرن بانيپا

االت يعنى اين، يدارى نو هين کشورهاى سرمايشروتريصنعت در دو کشور از پ
 ١٩٠٠در آلمان بحران سال . شتر ترقى کرده استيمتحده و آلمان از همه جا ب

ن موقع ي که تا اهابانک. اشتد دير شدين رشته تأثيژه در رشد تمرکز در ايو هب
ن بحران به منتها يع جوش خورده بودند در دوران ايگر به حد کافى با صنايد

 هاى کوچک و بلع آنها به توسط بنگاهنسبتًا هاىع نابودى بنگاهيدرجه موجب تسر
 : سدينو یدلس ميا. د نمودنديده و آن را تشديبزرگ گرد

 
داشتند که  ی بر مئیهان بنگاه دست کمک خود را درست از سر آهابانک» 

 موجب اعتالى ابتداق ين طريدازمند بودند و بين کمک نيش از همه به ايب
 که به حد کافى با گرديدند ئیهاآور و سپس ورشکستگى قطعى آن شرکت  سرسام
   ٧٢« .  ارتباط محکم نداشتندهابانک

 

                                 
  ٢٣٢.  ايدلس، کتاب نامبرده، ص ــ ٧٢
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ش يمى به پي عظهاى گام، عمل تمرکز١٩٠٠جه پس از سال يدر نت
وجود " گروه"ا هفت يک هشت ي در صنعت الکتر١٩٠٠تا سال . شتبردا

مجموع (شد  یل مين شرکت تشکي از چندهان گروهيک از اي هر ضمنًاداشت، 
مقارن . ستاده بودي بانک ا١١ تا ٢ک از آنها يو در پشت هر )  بود٢٨آنها 
نک يا. ک گروه متحد شدنديا ي ٢ در هان گروهي تمام ا١٩١٢ــ ١٩٠٨ هاىسال
 : انين جريگونگى اچ

 
 :موجود در صنعت الکتريکاى هگروه

 
 

 
 
 

   
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 و هيليوم ،فلتن
 الماير

 اونيون
A.E.G. 

زيمنس و هالسکه 
 شوکرت و شرکاء

 کومر برگمان
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 ١٩٠٠در سال 
 ورشکست شد

 .A.E.Gفلتن و الماير
شرکت (

ژنرال 
 )الکتريک

زيمنس و هالسکه 
 تشوکر

 برگمان

A. E. G.  
 شرکت ژنرال الکتريک

 

 زيمنس و هالسکه ــ شوکرت

مقارن سال 
١٩١٢ 

 )١٩٠٨به هم پيوسته از سال " کئوپراسيون("
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ه ق بين طريدکه ب) کيشرکت جنرال الکتر (AEG. گ.ِا.شرکت مشهور آ
دارد و ادت يس") اشتراک"ستم يمطابق س( شرکت ٢٠٠ــ ١٧٥وجود آمده بر 
تنها تعداد . رسد یم مي و نارديليمک ي به تقريبًا  ویاري تحت اختۀيمبلغ کل سرما

 کشور ١٠ش از يرسد که در ب ی م٣٤م آن در خارجه به ي مستقهاىیندگينما
حتى مطابق حساب سال .  سهامى هستندهاىآنها شرکتاز  تاى ١٢رند و ئدا

ک آلمان در خارجه يالکترى که در آن موقع به توسط صنعت ئها هي سرما١٩٠٤
ون آن در يلي م٦٢داد که يل ميون مارک را تشکيلي م٢٣٣کار انداخته شده بود ه ب

شرکت جنرال "ست که يحاجتى به تذکر ن. کار انداخته شده بوده ه بيروس
 گوناگونى را از کامًالمى است که محصوالت ي عظ"مرکب" بنگاه "کيالکتر

 هاى تنها تعداد شرکتــکند  ید ميما توليواپل و هيق گرفته تا اتومبيم و عايس
 . رسد ی م١٦د مصنوعات آن به يتول

 تمرکز در ۀ پروسۀکى از اجزاء متشکلين حال يولى تمرکز در اروپا در ع
 : ق انجام گرفتين طريدان بين جريا. کا بوديآمر

 

 
 
 خود تحت ۀنگ در مقاليني ها:ک بوجود آمديالکتر" دولت "دوق ين طريدب

 :سدينو یم" کيراه تراست الکتر"عنوان 
 

                      کمپانی ژنرال الکتريک 
                                 (General Electric  C°)     

اى کمپانی  اديسون تجارتخانه
کمپانی "مخصوص اروپا به نام 

نمايد که   تأسيس می"فرانسوی اديسون
اختراعات را در اختيار تجارتخانۀ 

 .گذارد آلمانی می

کمپانی تومپسون ــ 
اى هائوستون تجارتخانه
مخصوص اروپا 

 ميکند تأسيس
 آمريکا

 "ريکشرکت ژنرال الکت"
(A. E. G.)  

اونيون کمپانی "
 آلمان "الکتريک

 (.A. E. G) "شرکت ژنرال الکتريک"
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ن دو ي مستقل از اکلىه بگرى که يک ديى الکتراهشرکت»  
  «. شوند یافت نمين يباشند در روى کره زم

 
دو هر  هاىزان گردش کاال و عظمت بنگاهيتواند م ی مينريزاى هپيکره

 : ديست، تصور نمايچ وجه کامل نياى، که البته به ه را تا اندازه" تراست"
 
 

 
 

م ي تقسۀى و آلمانى قراردادى دربارئکاين تراست آمري ب١٩٠٧در سال 
 (.G.E.C)ک يرال الکترکمپانى جن. رود ین ميرقابت از ب. شود یجهان منعقد م

ه، هلند، يش، روسي؛ آلمان، اتر"دينما یافت ميدر"االت متحده و کانادا را يا
  ژنرال الکتريکشرکت"ه و کشورهاى بالکان به يس، ترکيدانمارک، سوئ

(A.E.G.)گردد  ی منعقد مــ البته سّرى ــقراردادهاى مخصوصى هم ". رسد ی م
ز در يد صنعت و نيهاى جد که در رشته"  دخترىهاىشرکت"که مربوط است به 

 ۀقرار مبادل. اند اند، نفوذ کرده م نشدهي تقسرسمًاکه هنوز " اى تازه"کشورهاى 
   ٧٣ .ز گذاشته شديات نياختراعات و تجرب

 

                                 
 .٢٣٩. ، صنگارش نامبرده، Diouritch.  نامبردهۀمقال، Riesser ــ ٧٣

 Kurt Heinig نامبردهۀمقال .  
 

به (سود خالص 
 )ميليون مارک

تعداد 
 کارمندان

به (گردش کاال 
 )ميليون مارک

 سال

١٩٠٧ ٢٥٢ ٢٨٠٠٠ ٣٥\٤:

١٩١٠ ٢٩٨ ٢٣٠٠٠ ٤٥\٦:

کمپانی ": آمريکا
 "ژنرال الکتريک
(G. E. C.) 

١٩٠٧ ٢١٦ ٣٠٧٠٠ ١٤\٥:

١٩١١ ٣٦٢ ٦٠٨٠٠ ٢١\٧:

شرکت : "آلمان
 "ژنرال الکتريک
(A. E. G.). 
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ن تراست جهانى که در واقع يخودى خود واضح است که رقابت با اه ب
ار دارد و در تمام ي در اختارديلياى بالغ بر چند م هيفرد است و سرماه منحصر ب

 اطالعات و ۀرئها، دا ندگىي، نما"شعب"اطراف و اکناف جهان از خود داراى 
ن يم جهان بيت تقسيسهيولى بد. باشد میره است تا چه اندازه دشوار يارتباط و غ
علت ه  آن را در صورتى که تناسب قوا بميد تقسيتجد ۀمسئلرومند، يدو تراست ن

ن ير گردد، از بييره دچار تغيجنگ و ورشکستگى و غا يناموزونى تکامل 
 . برد ینم

ا يم يد تقسين تجديک چنياى از تالش براى   آموزندهۀصنعت نفت نمون
 . دهد یدست مه م را بيد تقسيمبارزه در راه تجد

 : نوشت١٩٠٥دلس در سال يا
 

م ين دو گروه مالى بزرگ تقسيبازار جهانى نفت هنوز هم ب»  
کا و ي در آمر)Standard Oil(راکفلر " ست نفتترا: "شده است
هر دو گروه با . لد و نوبليباکو و روتش ــ ان نفت روسيکارفرما

ت يگر ارتباط محکمى دارند، ولى اکنون چند سال است موقعيد کي
  ٧٤« . د قرار گرفته استي دشمن مورد تهد٥انحصارى آنها از طرف 

 
 کا؛ يل رفتن منابع نفت آمريتحل) ١
  مانتاشف در باکو؛ ۀگاه رقابت کنندبن) ٢
 ش؛ يمنابع نفت در اتر) ٣
 منابع نفت در رومانى؛ ) ٤
انوس، بخصوص در مستعمرات هلند يمنابع نفت در ماوراء اق) ٥

سى ي انگلۀين با سرمايچن  متعلق به ساموئل و ِشل که همهاىن بنگاهيتر غنى(
ن يتر ان که بزرگ بزرگ آلمهاىر با بانکي بنگاه اخۀسه رشت). مربوطند
 و مستقًال هان بانکيا. در رأس آنان است مربوطند" بانک آلمان"عنى ي هابانک

 ۀنقط" براى خود"اند تا   در رومانى ترقى دادهمثًالطبق نقشه، صنعت نفت را 
 خارجى را در صنعت نفت رومانى در سال ۀيزان سرمايم. ى داشته باشندئاتکا

 ۀيون آن را سرمايلي م٧٤دانستند که  یمون فرانک يلي م١٨٥ بالغ بر ١٩٠٧
  ٧٥ .داديل ميآلمانى تشک

                                 
 . ١٩٣.  ايدلس، ص ــ ٧٤

 
 . ٢٤٥. ، صDiouritch  ــ ٧٥
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م يتقس"اى آغاز گشت که در مطبوعات اقتصادى به مبارزه در راه  مبارزه
هر چه خواست  یراکفلر که م" تراست نفت"کسو ياز . موسوم است" جهان
س کرد و منابع يتأس" شرکت دختر"ک ي هلند خودچنگ خود آورد، در ه  بهست
عنى ي خود ۀق بر دشمن عمدين طريددارى نمود تا بيى را در هند هلند خرنفت

بانک "گر ياز سوى د. ديضربه وارد نما" ِشل"س بنام يتراست هلند و انگل
خاطر منافع ه ب"دند از رومانى يکوش ی برلن مهاىگر بانکيو د" آلمان

 راکفلر .ه بر ضد راکفلر متحد سازنديو آن را با روس" دفاع نموده" "خودشان
تر بود و سازمانى عالى براى   اى هنگفت سهير قابل مقايطور غ هاش ب هيسرما

مبارزه . ار داشتيکنندگان در اخت  حمل و نقل و رساندن نفت به مصرف
 ١٩٠٧تمام شود و در سال " بانک آلمان"ستى به شکست کامل يبا یم
ا از ي: ماند ی من دو راه باقىيکى از اي" بانک آلمان"براى . طور هم شد نيهم
ا تن به ي خسارت شود و هاونيليخود دست بکشد و متحمل م" منافع نفتى"

بسته شد که براى " تراست نفت"ر انتخاب و قراردادى با يراه اخ. اطاعت دهد
موظف " بانک آلمان"ن قرارداد يموجب اه ب. انبخش بودي زیبس" بانک آلمان"
 ضمنًاولى " ى دست نزندئکاي آمران منافعيگونه اقدامى به ز چيبه ه"شد  یم
ن يب بگذرد اينى شده بود هر گاه قانون انحصار دولتى نفت آلمان از تصويب شيپ

 . اعتبار ساقط گرددۀقرارداد از درج
ن نفت آلمان بنام فون يکى از سالطي. گردد یآغاز م" کمدى نفت"گاه  آن

 له برتائوس به توسط منشى مخصوص خود بنام اش" بانک آلمان"س ينر، رئيگو
ن بانک يتر م بزرگيتمام دستگاه عظ. زند ی ماتغيانحصار نفت دست به تبل

" پرستانه هنيم"ادهاى ياز فر. ديآ یع به جنبش ميوس" ارتباطات"برلن و تمام 
 گشتايى گوش فلک کر شده بود و رائکاي تراست آمر"وغي"مطبوعات بر ضد 

د که ينما یب مياى تصو طعنامه ق١٩١١ مارس سال ١٥ به اتفاق آراء در تقريبًا
ن يدولت ا. م کندي انحصار نفت را تنظۀحيشود طرح اليدر آن از دولت دعوت م

بانک "د يرس ینظر مه ن بيز قرار داد و چنيرا دستاو" مقبول عامه"ه ينظر
ق يب دهد و از طري خود را فر قراردادىئکايخواست طرف آمر یکه م" آلمان

 پادشاهان. ش بهبودى بخشد بازى را ُبرده استيانحصار دولتى به کارهاى خو
چنگ آورند و از ه ستى بيبا ی سودهاى هنگفتى که مۀش از مزيآلمانى نفت از پ

 لذت ،کمى نداشت ه دستيهاى قند در روس سودهاى صاحبان کارخانه
مت نزاع افتاد يم غني بزرگ آلمان بر سر تقسهاىن بانکي باوًالولى ... بردند یم

پرده برداشت؛ " بانک آلمان "ۀصانياز روى منافع حر"  برواتديشرکت خر"و 
نظر ه  مشکوک بیرا بسي دولت از مبارزه با راکفلر به هراس افتاد، زثانيًا
دى ي تولقدرت(دست آورد ه ى نفت بئ از جای سواى ود آلمان بتوان،ديرس یم

براى  ١٩١٣اردى در سال يليک مي ۀک حوالي ثالثًا؛ )ستياد نيرومانى چندان ز
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.  انحصار را معّوق گذاشتندۀحيلذا ال. تدارکات جنگى آلمان واصل گشت
 . رون آمده استيروزمند بيراکفلر عجالتا از مبارزه پ" تراست نفت"

ن باره نوشت آلمان فقط در صورتى يچاپ برلن در ا" بانک "ۀمجل
روى يد و نيروى برق را انحصار نمايمبارزه کند که ن" تراست نفت"تواند با  یم

 ولى اضافه کرد . آب را به برق ارزان مبدل کند
 

ن آن يانحصار برق هنگامى عملى خواهد شد که براى موّلد» 
ع يژه هنگامى که ورشکستگى بزرگ آتى صنايوه ضرورى گردد و ب

م و يهاى عظ ستگاهيبرق در ُشرف وقوع باشد و هنگامى که آن ا
" هاى نسرنک"مت برق که اکنون در همه جا از طرف يق  گران

از " ها کنسرن"ن يشود و اکنون ايخصوصى صنعت برق ساخته م
اى   انحصارهاى جداگانههاستگاهين ايره براى اي و غهاشهرها و دولت

د يگاه با گر قادر نباشند با نفع کار کنند، آني دــکنند  یل ميتحص
حساب ه شود ب یروى آب را نميکار انداخت؛ ولى نه روى آب را بين

ک يد آن را به يل کرد، بلکه باز هم بايرق ارزان تبددولت به ب
ع يرا صنايواگذار کرد، ز" انحصار خصوصى تحت کنترل دولت"

 هاىک سلسله معامالت منعقد کرده، و پاداشيخصوصى هم اکنون 
ن بود يوضع انحصار ُپتاس چن... اند کالنى براى خود منظور نموده

ن خواهد يز چنين است و وضع انحصار برق نيوضع انحصار نفت چن
ک يهاى دولتى ما که  ستياليگر موقعى است که سوسياکنون د. بود
خره به رت آنها را کور کرده است، باالي بصۀديب، ديپ ظاهر فريپرنس

ن هدفى را يگاه چن چين موضوع پى برند که در آلمان انحصارها هيا
اند که به مصرف  ظر نداشتهجه را در نين نتيل به ايب نکرده و نيتعق

ى را به ئکه الاقل قسمتى از منافع کارفرما نيا ايکنندگان سود رسانده 
ن بوده است که به يدولت واگذار کنند، بلکه تمام هّمشان مصروف بر ا

ده يع خصوصى را که به سرحد ورشکستگى رسيحساب دولت صنا
   ٧٦« . است شفا بخشند

 
ن يک چنيناچار دست به ه مانند که بها اقتصاددانان بورژواى آل نيا

م چگونه ينيب ین ميالع نجا به رأىيما در ا. اند ى زدهئاعترافات گرانبها

                                 
، ١، جلد ١٩١٣؛ ٦٢٩.، ص٢، جلد ١٩١٢؛ ١٠٣٦.، ص١، جلد ١٩١٢ "بانک" ــ ٧٦
 "Die Bank"  ــ ٣٨٨.ص
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زند و يآم ی مالى در هم مۀيانحصارهاى خصوصى و دولتى در دوران سرما
 ۀهاى جداگان قت امر فقط حلقهينها در حقيشوند و چگونه هر دو ا یکى مي

م جهان ين انحصارها براى تقسيتر ن بزرگيد که بستى هستنيالياى امپر مبارزه
 . ان دارنديجر

م جهان منجر ي کار را به تقس،م تمرکزيرانى بازرگانى هم رشد عظ در کشتى
گران ي هستند از دهان شرکتيتر در آلمان دو شرکت که از بزرگ. نموده است

ک از ي هر ۀيسرما". د آلمان شمالىيللو"و " کايآمر ــ هامبورگ: "اند ز شدهيمتما
 ئیهایرسد و هر دو کشت یم)  وامهاىسهام و برگ(ون مارک يلي م٢٠٠آنان به 
از طرف . ون مارک بالغ استيلي م١٨٩ تا ١٨٥ار دارند که بهاى آنها به يدر اخت

کمپانى "نام ه  تراست مورگان ب١٩٠٣ه سال يکا روز اول ژانويگر در آمريد
ى و ئکايرانى آمر  شرکت کشتى٩که  گرديدل يتشک" بحریالمللى بازرگانى  نيب

ون يلي م٤٨٠(ون دالر يلي م١٢٠اى بالغ بر  هيکرد و سرما یسى را متحد ميانگل
م آلمانى و ي عظهاىن شرکتي ب١٩٠٣در همان سال . ار داشتيدر اخت) مارک

م ي تقسۀنيم جهان بر زمي تقسۀسى قراردادى درباريى و انگلئکاين تراست آمريا
ن انگلستان ي آلمانى از رقابت در امر حمل و نقل بهاىرکتش. تشگمنافع منعقد 

ک از آنها ين شد که کدام بنادر به کدامي معدقيقًا. کا صرفنظر کردنديو آمر
قرارداد . رهيل شد و غي مشترکى براى بازرسى تشکۀتيکم". گردد یواگذار م"

د شد در صورت جنگ يشانه قي سال منعقد گشت و در آن دوراند٢٠براى مدت 
    ٧٧ .قرارداد اعتبار خود را از دست خواهد داد

 در . آموزنده استی بسنيزل يالمللى ر نيل کارتل بي تشکۀخچيتار
  بودهاترين انحطاط  هنگامی که امور صنعتی دچار شديد١٨٨٤سال

ن بار در صدد يک و آلمان براى اوليسازى انگلستان، بلژ ليهاى ر کارخانه
ى ئ که در بازار داخلى کشورهايافتندتوافق . دن کارتلى بر آمدنيک چنيس يتأس

ن يند و اما بازارهاى خارجى را به اياند رقابت ننما ن توافق داخل شدهيکه در ا
 ٧ک ي درصد و بلژ٢٧ درصد، آلمان ٦٦انگلستان : م کنندين خود تقسينسبت ب
 هاىکى از شرکتيبر ضد .  به انگلستان واگذار شدتمامًاهندوستان . درصد
د که ين توافق داخل نشده بود به جنگ مشترکى مبادرت گرديى که در اسيانگل

ولى در سال . شدين مين از محل فروش مشترک تأميمخارج آن به نسبت مع
 نيا. ديسى از آن، منحل گردي خروج دو شرکت انگلۀجيه در نتين اتحادي ا١٨٨٦

 د موضوعيسر نگرديهاى بعدى اعتالى صنعتى حصول توافق م که در دوره
 . شاخصى است

                                 
 . ١٢٥.  ريسر، کتاب نامبرده، ص ــ ٧٧
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در نوامبر سال . س شديکاى پوالد تأسي در آلمان سند١٩٠٤در آغاز سال 
 درصد، آلمان ٥/٥٣انگلستان : د شدين نسبت تجديدل بيالمللى ر ني کارتل ب١٩٠٤
سپس فرانسه در سال اول و دوم و سوم .  درصد٦٧/١٧ک ي درصد، بلژ٨٣/٢٨

ن مافوق صد ين ملحق شد و ا در صد به آ٤/٦ و ٨/٥ و ٨/٤ب با نسبت يبه ترت
االت يا" تراست پوالد "١٩٠٥در سال . ره بودي درصد و غ٨/١٠٦عنى يدر صد 

ن يفوگلشت. وستنديا به آن پيش و اسپانيو سپس اتر") ون پوالديکورپوراس("متحد 
 : نوشت١٩١٠در سال 

 
ده و مصرف کنندگان يان رسين به پاي زمۀم کرياکنون تقس» 

م يگر جهان تقسي چون دــهاى دولتى،  راه آهنبزرگ و در درجه اول 
د مانند شاعر در عرش ي باــاند  اوردهيحساب نه شده و منافع آنان را ب

   ٧٨« . تر زندگى کننديژوپ
 

س ي تأس١٩٠٩م که در سال يشو یادآور ميز يالمللى روى را ن نيکاى بيسند
: م کرديب تقسي ترتنيدها ب  گروه از کارخانه٥ن ي بدقيقًاد را يزان توليشد و م
سپس تراست ــ ا و انگلستان؛ يک، فرانسه، اسپانيهاى آلمان، بلژ کارخانه

  :فماني لۀم که بنا به گفتيشو یادآور ميالمللى باروت را  نيب
 

د مواد ي تولهاىکين تمام فابرين و محکمى بي نوکامًالاتحاد » 
سازى   تينامي دهاىکي آلمان است که بعدها به اتفاق فابرۀمنفجر

اصطالح تمام ه ل شده بودند بيق تشکين طريکا که به هميفرانسه و آمر
   ٧٩« . م کردندين خود تقسيجهان را ب

 
المللى با  ني کارتل ب٤٠ در حدود جمعًافمان يحساب له  ب١٨٩٧در سال 

 ١٠٠گر به ين تعداد دي ا١٩١٠شرکت آلمان وجود داشت، ولى براى سال 
 . رسديم

که کارل کائوتسکى هم که نسبت به خط ( بورژوازى سندگانيبرخى از نو
بر ) وستي پانده به آنيانت ورزي خکامًال خود ١٩٠٩ سال مثًالستى يمشى مارکس

ن مظاهر يتر  کى از برجستهيعنى يالمللى  ني بهاىده بودند که کارتلين عقيا

                                 
.Vogelstein; "Organisationsformen", S ٧٨ــ  ١٠٠ .  

 
.A, S ٢ ,"Liefmann; "Kartelle und Trusts ٧٩ــ  ١٦١  
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 را در دوران هان ملتيد برقرارى صلح بي ام،هيالمللى شدن سرما نيب
کلى باطل و ه ک بيده از لحاظ تئورين عقيا. ندينما یر ميپذ  ارى امکاند هيسرما

شرفانه ياى براى دفاع ب لهيى و وسئجو  ست جز سفسطهيزى نياز لحاظ عملى چ
دهند که انحصارهاى  یالمللى نشان م ني بهاىکارتل. سمين نوع اپورتونياز بدتر
هاى  هين اتحادي بافته و مبارزهياى رشد  دارى اکنون تا چه درجه هيسرما
ن نکته ين نکات است؛ فقط ايتر ر از مهمي اخۀنکت. ستيبر سر چداران  هيسرما

روشن دهد براى ما  یچه را که روى م خى و اقتصادى آنياست که مفهوم تار
 ۀ مبارزه ممکن است به علل گوناگونى که از لحاظ نسبى جنبشکلرا يسازد، زيم

 مبارزه، تيماهکند، ولى  یر هم مييند و تغر کييجزئى و موقتى دارند همواره تغ
ر يي تغستيممکن نچ وجه ي طبقاتى آن، مادام که طبقات وجود دارند به همضمون

 بورژوازى آلمان که کائوتسکى در استدالالت مثًالواضح است که . دينما
 هم صحبت بعدًان موضوع ي اۀدربار(ده است ي به آن گروماهيتًاک خود يتئور

م يتقس( اقتصادى کنونى ۀ مبارزمضمونن است که يش در انفع) خواهد شد
ن مبارزه و گاه روى شکل ي اشکلک يپوشى نموده گاه روى   را پرده) جهان

نجا يالبته در ا. شود ین اشتباه را کائوتسکى مرتکب ميهم. ه کنديگر آن تکيد
اگر . صحبت بر سر بورژوازى آلمان نبوده بلکه بر سر بورژوازى جهانى است

توزى خاص آنان   نهيکنند علتش ک یم مي جهان را تقس،داران هيم سرماينيب یم
ل يکند براى تحصي آنها را وادار م، کنونى تمرکزۀن است که مرحلينبوده بلکه ا
به نسبت "، "هيبه نسبت سرما" آنها جهان را ضمنًان راه گام گذارند؛ يسود در ا

گرى ي دۀويدارى ش هيى و سرمائالد کايستم توليرا در سيکنند، ز یم ميتقس" روين
 به نسبت تکامل اقتصادى و نيزرو ين. تواند وجود داشته باشد یم نميبراى تقس

د دانست چه يوندد بايپ یوقوع مه چه که ب براى درک آن. کندير ميياسى تغيس
 ۀر جنبيين تغيکه ا نيشود و اما ايرو حل مير نيي تغۀجينوع مسائلى در نت

اى است فرعى که  مسئله)  جنگىمثًال( اقتصادى ريغا يرد اقتصادى دا" صرفًا"
گونه  چيتواند ه یدارى نم هين سرمايات اساسى مربوط به دوران نويدر نظر

ن ي که بئیها بند و بستمضمون مربوط به ۀمسئلض يتعو. ديرى وارد نماييتغ
و  مربوط به شکل مبارزه و بند ۀمسئلد با يآ یعمل مه داران ب هي سرماۀياتحاد
ست و پس فردا باز يز نيآم ز است، فردا مسالمتيآم که امروز مسالمت (هابست

 . ى استئجو ش تنزل تا حد سفسطهيمعنا) ز نخواهد بوديآم هم مسالمت
داران  هيهاى سرما هين اتحاديدهد بيما نشان مه ن بيدارى نو هيدوران سرما

ن يموازات اه ب. ديآ یوجود مه نى بيم اقتصادى جهان مناسبات معي تقسۀنيبر زم
 ۀنيز بر زمي ناهعنى دولتياسى يهاى س هين اتحادي ب،مناسبت آنه ان و بيجر
ل يمبارزه در راه تحص"عنى يم ارضى جهان و مبارزه بر سر مستعمرات يتقس

 . ديآ یوجود مه نى بيمناسبات مع" ن اقتصادىيسرزم
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 تقسيم جهان بين دول معظم ــ ٦
 
 
 

 ارضى مستعمرات ۀتوسع"کتاب خود موسوم به دان در  یسوپان، جغراف. آ
ر خالصه يان قرن نوزدهم به شرح زين توسعه را در پايج اي نتا٨٠ "اروپا

 : دينما یم
 
 

 متعلق به کشورهای استعماری اروپاهاى نسبت مساحت سرزمين
 )و منجمله اياالت متحده(

 
 ١٨٧٦ ١٩٠٠ مقدار افزايش

% % % 
 در آفريقا ١٠\٨ ٩٠\٤ +٧٩\٦
 در پولينزی ٥٦\٨ ٩٨\٩ +٤٢\١
 در آسيا ٥١\٥ ٥٦\٦ +٥\١

 در استراليا ١٠٠\٠ ١٠٠\٠ ــ
 در آمريکا ٢٧\٥ ٢٧\٢ -٠\٣

 
 

ن دوره ي اۀن صفت مشخصيبنا بر ا: "رديگ یجه مين نتينجا چنيوى از ا
 هاىنيکا سرزميا و آمريکه در آس نينظر به ا". نزى استيقا و پوليم آفريتقس

چ کشورى نباشد وجود ندارد، لذا يى که متعلق به هئهانيزمعنى سرياشغال نشده 
 دوران مورد ۀد توسعه داد و گفت صفت مشخصيرى سوپان را بايگ  جهينت

ست ين نينجا ايمنظور از قطعى در ا. م قطعى جهانيبررسى عبارت است از تقس
ر ير و ناگزيپذ م امکانيد تقسيست، برعکس تجدير نيپذ  امکانميد تقسيتجدکه 
دارى  هياست استعمارى کشورهاى سرماين است که سيت، منظور از قطعى ااس

 جهان براى .ان رسانده استيبه پا ما ۀاريتصرف اراضى اشغال نشده را در س
عنى از يم شود يد تقسيد فقط تجدي با اينم شده است و بعد ازي تقسکامًالن بار ينخست

                                 
 . ٦٥٤. ، ص١٩٠٦ )مترجمــ . "وپا ارضى مستعمرات ارۀتوسع"سوپان؛ . آ( ــ ٨٠

A. Supan; "Die territoriale Entwicklung der europäischen kolonien ." 
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دست ه  صاحبى بکه از بى نيگرى برسد نه ايدست ده ب" صاحب"ک يدست 
 . فتديب" صاحب"

است يم که دوران سيگذران یخودى را مه ن ما دوران مخصوص بيبنابرا
ن در تکامل ي نوۀمرحل"استى است که با يعنى، سي یمستعمراتى جهان

ن يدب. ن طرزى مربوط استيتر دارى مالى به محکم هيو با سرما" دارى هيسرما
وى مدارک واقعى مکث نمود تا بتوان شترى ريل بيد قبل از همه با تفصيجهت با

ن و هم اوضاع و يشيهاى پ ن دوره را از دورهيشترى هم تفاوت ايبا دقت هر چه ب
ن مورد دو سؤال واقعى ين وهله در ايدر نخست. احوال کنونى را روشن ساخت

است مستعمراتى و يد سي مالى تشدۀيا در دوران سرمايآ: که نيد و آن ايآ یش ميپ
ا در حال حاضر ير و آيا خيشود  یرزه بر سر مستعمرات مشاهده مز حدت مباين

 . م شده استين لحاظ چگونه تقسيژه از ايوه جهان ب
 سعى  ٨١ خ استعماري تارۀى در کتاب خود در بارئکاي آمرۀسنديس نويمور

 مربوط به وسعت اراضى مستعمراتى انگلستان، فرانسه و هاىپيکرهکند  یم
جى ي نتاۀنک خالصيا. ديص نمايختلف قرن نوزدهم تلخهاى م آلمان را در دوره

 : دست آورده استه که او ب
 

   :وسعت اراضى مستعمراتى
 

                                 
؛ ٨٨. ، ص٢، جلد ١٩٠٠  سال، نيويورک"تاريخ استعمار"موريس؛ . گهنرى ( ــ ٨١

  )مترجم، ــ ٣٠٤ . ص،٢  جلد؛٤١٩ . ص،١جلد 
Henry G. Morris; "The history of colonization", N.Y.  
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هاى مستعمراتى با   اشغالگرىۀلعادافوقد يبراى انگلستان دوران تشد
نيز ست سال آخر قرن نوزدهم ي مصادف است که در ب١٨٨٠ــ١٨٦٠ هاىسال

ست سال ين بيز درست با هميبراى فرانسه و آلمان ن. ار استين بسهنوز شدت آ
دارى ماقبل  هي تکامل سرماۀم که دوران منتها درجيدي دفوقًا. مصادف است

 ١٨٧٠ــ١٨٦٠ هاىانحصار که رقابت آزاد در آن تفوق داشت مقارن با سال
م يعظ" اعتالى" است که ن دورانيهمانا پس از ام ينيب یاکنون م. است
م ارضى جهان به يشود و مبارزه بر سر تقسيهاى مستعمراتى آغاز م الگرىاشغ

ست که انتقال يدى نيت تردين واقعيلذا در ا. ابدي یمنتها درجه شدت م
د مبارزه ي مالى با تشدۀيدارى انحصارى و سرما هي سرماۀدارى به مرحل هيسرما

  .مربوط استم جهان يبر سر تقس
 را ١٩٠٠ ــ ١٨٨٤ ۀسم، دوريالي امپرف خود راجع بهيهوبسون در تأل

 اروپا ۀکشورهاى عمد)  اراضىۀتوسع" (طلبى  توسعه"د ي دوران تشدۀمثاب هب
ل يون ميلي م٧/٣ن مدت ي انگلستان طى ا، وىۀطبق محاسب. نمايد یز ميمتما

ل يون ميلي م٦/٣  ــدست آورده است؛ فرانسه هت بيون جمعيلي م٥٧مربع با 
ــ ون؛ يلي م٧/١٤ل مربع با يون ميلي م١ ــ ون؛ آلمانيلي م٥/٣٦ت يمربع با جمع

 ٩ل مربع با ي هزار م٨٠٠  ــون؛ پرتقاليلي م٣٠ل مربع با ي هزار م٩٠٠ک يبلژ
ان قرن يل مستعمرات در پايدارى براى تحص هيتقالى تمام دول سرما. ونيليم

خ يتارات بر همه معلوم يکى از واقعي به بعد ١٨٨٠ژه از سال يو هنوزدهم و ب
 . است خارجى استيپلماسى و سيد

در دورانى که رقابت آزاد در انگلستان به حد اعالى نشو و نماى خود 
 ۀاستمداران رهبرى کننديس ١٨٦٠ ــ ١٨٤٠ هاىعنى در ساليده بود يرس

 بودند و آزادى مستعمرات و مخالفاست استعمارى ين کشور با سيبورژوازى ا
بر . م. دانستند ید مير و مفين امرى ناگزى کامل آنها را از انگلستائجدا

)M. Beer (که در سال ٨٢ "ن انگلستانيسم نوياليامپر "ۀ خود در بارۀدر مقال 
 رجلى ١٨٥٢کند که چگونه در سال  ین نکته اشاره ميد منتشر شده بود ب١٨٩٨

 :گفت یل بود ميسم متماياليطور کلى به امپره لى که بيسرائير ديدولتى نظ
 

  «. زان استيابى به گردن ما آوي سنگ آسۀمثابه  بمستعمرات» 
 

                                 
٨٢ ــ  Die Neue Zeit", XVI, I, ١٨٩٨, S. ٣٠٢ .  
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وزف ج و ِسسيل رودسان قرن نوزدهم قهرمانان روز در انگلستان يدر پا
ستى يالياست امپريکردند و س یسم را موعظه ميالين بودند که آشکارا امپريچمبرل

 ! بستند یکار مه ت وقاحت بيرا با نها
 اقتصادى و صرفًااصطالح ه بهاى  شهين ري بۀجالب توجه است که رابط

ن ين از همان هنگام براى ايسم نويالياسى امپريهاى اجتماعى و س شهير
سم را يالين امپريرلبچم. استمداران رهبر بورژوازى انگلستان واضح بوديس
ه نمود و ب یموعظه م" انهيجو است واقعى و مدّبرانه و صرفهيس"ک ي ۀمثاب هب

ک اکنون انگلستان يکا و بلژي که آلمان و آمرکرديخصوص به آن رقابتى اشاره م
 هاس کارتليدارانى که به تأس هيسرما. اند را در بازار جهانى با آن روبرو نموده

. گفتند راه نجات در انحصار است ی م، مشغول بودندهاکاها و تراستيو سند
 جهان شتاب ۀم نشدياسى بورژوازى که براى اشغال مناطق تقسيان سيشوايپ

ه  بِسسيل رودسولى . راه نجات در انحصار است: کردند یتکرار مداشتند 
کرد، در سال يت مينگار حکا  روزنامه)Stead( ش استديميطورى که دوست صم

 :  به وى گفته بود،ستى خودياليات امپري نظرۀ دربار١٨٩٥
 

کى يلندن بودم و در )  کارگرىکوی(ند ــ ِا ستيروز در ايمن د» 
ادهاى يک سلسله فريدر آنجا . افتميور کاران حضياز جلسات ب
هنگام بازگشت به خانه !  نان، نان بودۀ دربارتمامًادم که يدهشتناکى شن

ش به يش از پيجه بيدم و در نتيشياند یده بودم ميچه شن  آنۀدربار
خود ه ربازى است مرا بياى که د شهياند... سم معتقد شدمياليت امپرياهم

نجات : عنىي اجتماعى ۀمسئلک يحل  عبارت است از ،مشغول داشته
 پادشاهى متحده از جنگ خانمانسوز داخلى، ما ۀون سکنيليچهل م

ار يدى در اختيد اراضى جدياستمداران کشور صاحب مستعمره بايس
م و مناطق ي اضافى را در آن جاى دهۀم سکنيم تا بتوانيداشته باش

شود  ید مي تولن و معادهاکيى که در فابرئدى براى فروش کاالهايجد
اگر .  شکم استۀمسئلام امپراتورى  شه گفتهيمن هم. ميدست آوره ب

     ٨٣« . ديست شوياليد امپريد، بايستيشما خواهان جنگ داخلى ن
 

وئر ب ــ سي جنگ انگلۀطان مالى و مسبب عمدلونر و سيلي مِسسيل رودس
نه شرمايسم که خشن و بيالي ولى دفاع وى از امپر؛ن گفتي چن١٨٩٥در سال 

کوم،  ان ماسلف، زودهيآقا" تئورى"کمى از  ت خود دستياست از لحاظ ماه

                                 
 . ٣٠٤. همانجا، ص ــ ٨٣
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 ِسسيل رودس.  ندارد و غيرهرهيسم روس و غيد و بانى مارکسيپوترسف، داو
 ... ترى بود ست شرافتمندينيال شوويفقط اندکى سوس
ن ير از اي سال اخهاراتى را که دهييم ارضى جهان و تغيکه تقس براى آن
 آمارى که ۀ از مجموع،مير کنيتر تصو قيالمقدور دق اده است حتىلحاظ روى د

 کشورهاى جهان ۀي اراضى مستعمراتى کلۀ خود دربارۀسوپان در کتاب نامبرد
 را در نظر ١٩٠٠ و ١٨٧٦ هاىسوپان سال. ميکن ی استفاده م،ذکر نموده

جا انتخاب شده ه ار بيم که بسيريگ ی را در نظر م١٨٧٦رد؛ ما سال يگ یم
دارى اروپاى  هيتوان تکامل سرما ین هنگام است که ميرا همانا در ايست، زا

 سپس سال ــافته دانست يان يطور کلى پا ه ماقبل انحصار بۀغربى را در مرحل
جاى ارقامى که سوپان ذکر کرده است ارقام  هم و بيريگ ی را در نظر م١٩١٤

 اقتباس شده )Hübners( وبنريه" ىئاي آمار جغرافهاىجدول"دترى که از يجد
رد؛ ما براى يگ یسوپان فقط مستعمرات را در نظر م. ميئنما یاست ذکر م

ز يطور اختصار اطالعاتى ن هم بيدان ید ميم جهان مفير کامل چگونگى تقسيتصو
ن و يران و چي که ااتیمه مستعمريز ني و ناتیر مستعمري کشورهاى غۀدر بار
ران اکنون ين سه کشور اين اياز ب: ميئنما اضافه ،ميدان یه را از آن جمله ميترک
بدل شده و دومى و سومى هم در حال مستعمره مبه مستعمره تمامًا  تقريبًاگر يد

 . شدن هستند
 )بعدرجوع شود به جدول صفحۀ (: ديآ یدست م هن بيريج زينتا

بينيم چگونه در سر حد بين قرن نوزدهم و بيستم تقسيم  اينجا ما آشکارا می
 به ميزان ١٨٧٦تصرفًات مستعمراتى پس از سال ". پايان رسيده استبه "جهان 

ترين   کشور از بزرگ٦عظيمى وسعت يافته است؛ متصرفًات مستعمراتى 
 ميليون کيلومتر مربع وسعت ٦٥ تا ٤٠از بار و نيم يعنى   بيش از يک،کشورها

 که  ميليون کيلومتر مربع٢٥يافته است؛ مساحت افزايش يافته عبارت است از 
سه دولت . است)  ميليون٥/١٦(دار  يک برابر و نيم مساحت کشورهاى مستعمره

مقارن . کلى و چهارمى يعنى فرانسه تقريبًا فاقد مستعمره بودنده  ب١٨٧٦در سال 
 ١/١٤دست آوردند که مساحت آن  ه مستعمراتى ب، اين چهار دولت١٩١٤سال 

يم مساحت اروپا بود و جمعيت ميليون کيلومتر مربع يعنى تقريبًا يک برابر و ن
 متصرفًات ۀناموزونى در امر توسع. رسد صد ميليون میتقريبًا به آن به 

مثًال اگر کشورهاى فرانسه، آلمان و ژاپن را که از . مستعمراتى بسی عظيم است
ديگر مقايسه کنيم،  لحاظ مساحت و جمعيت تفاوتشان چندان زياد نيست با يک

از لحاظ ( بار ٣دست آورده است  ه که کشور اول بخواهيم ديد که مستعمراتى
 .اند دست آورده هکه کشور دوم و سوم جمعًا ب است مستعمراتى بيش از) مساحت
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ز در آغاز دوران مورد بحث ي مالى نۀيزان سرمايولى فرانسه از لحاظ م
ن مورد يدر ا. تر از مجموع دو کشور آلمان و ژاپن بوده است  د چند بار غنىيشا
ن ي اقتصادى و بر اساس اصرفًاط يز عالوه بر شرايره نيى و غئايط جغرافيشرا
هر قدر هم که فشار . بخشند یر ميت مستعمراتى تأثصرفًاط، در وسعت متيشرا
ر در مورد همتراز يهاى اخ  مالى طى دههۀيع بزرگ و مبادله و سرمايصنا

د يتلف شدط اقتصاد و زندگى کشورهاى مخينمودن جهان و برابر ساختن شرا
ن شش کشور نامبرده از يست و در بي اندک نهبوده باشد، باز هم تفاوت موجود

م که با سرعت شگرفى يدارى جوانى هست هيک طرف ما ناظر کشورهاى سرماي
دارى  هيگر کشورهاى سرماي؛ از طرف د)کا، آلمان، ژاپنيآمر(در ترقى هستند 
تر از   کندیر بسياخ ۀشان در دور م که سرعت ترقىينيب یکهنسالى را م

خره کشورى را و باال) فرانسه و انگلستان(کشورهاى نامبرده بوده است 
و در آن ) هيروس(تر است   م که از لحاظ اقتصادى از همه عقب ماندهينيب یم
سم ياليدارى، امپر هيار انبوهى از مناسبات ماقبل سرماي بسۀتوان گفت شبک یم

 . ستن را در بر گرفته ايدارى نو هيسرما
 مستعمرات جزئى ،ت مستعمراتى دول معظمصرفًاف متيما در رد

د يتجد"ن هدف يتر  کيتوان گفت نزد یم که ميکشورهاى کوچکى را قرار داد
 اکثرًان کشورهاى کوچک يا. و محتمل مستعمرات استممکن " ميتقس

ن کشورهاى يتوانند حفظ کنند که ب ین امر مي اۀجيمستعمرات خود را فقط در نت
اى وجود دارد که مانع حصول سازش  رهيرگ تضاد منافع و اصطکاک و غبز

د گفت يبا" مه مستعمرهين"و اما در مورد کشورهاى . مت استيم غني تقسۀدربار
هاى گوناگون   انتقالى هستند که در تمام رشتههاىاى از آن شکل آنها نمونه

 اقتصادى و  مناسباتۀي مالى در کلۀيسرما. شود یعت و جامعه مشاهده ميطب
توان گفت قاطعى است که  یروى بزرگ و ميچنان ن المللى آن ني مناسبات بۀيکل

دارند راسى برخوين استقالل سيتر ى را هم که از کاملئهاحتى قادر است دولت
. ديم ديهاى آن را خواه سازد؛ هم اکنون نمونه ی تابع مواقعًاتابع خود سازد و 

تر   دهيو از همه ُپر فا" تر راحت"ز همه  مالى اۀيهى است براى سرمايولى بد
اسى کشورها و ملل ي است که با از دست رفتن استقالل سنمودنی تابع چنان آن

ن ين است که از ايمه مستعمره اي کشورهاى نۀصفت مشخص. تابعه توأم باشد
ن کشورهاى يهى است که مبارزه بر سر ايبد. را دارند" حد وسط "ۀلحاظ جنب

م ي جهان تقسۀماندي مالى که در آن باقۀيخصوص در دوران سرماه مه وابسته بين
 . ابديستى حدت يبا ی م،شده بود
دارى و حتى قبل  هين سرماي نوۀسم قبل از مرحليالياست استعمارى و امپريس

روم که بناى آن بر بردگى گذاشته شده . ز وجود داشته استيدارى ن هياز سرما
ولى . ساخت یسم را عملى مياليرد و امپرک یب مياست استعمارى را تعقيبود س
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ن يسم که در آن اختالف اساسى بيالي امپرۀدربار" کلى "هاىاستدالل
الشعاع قرار  ا تحتيشود  یاجتماعى فراموش م ــ هاى اقتصادى بندى  صورت

روم  "ۀسير مقايى نظئها ىئگو  ن مبتذالت و گزافهيتر  ر به پوچيرد، ناگزيگ یم
دارى استعمارى  هياست سرمايحتى س. شود ی مبدل م٨٤ "ريکباى يتانير با بريکب

 تفاوت ماهيتًا مالى ۀياست استعمارى سرمايز با سيدارى ن هي سرمانيشيپمراحل 
 . دارد

هاى  هيادت اتحادين عبارت است از سيدارى نو هيت اساسى سرمايخصوص
خام در  منابع مواد تمامن انحصارها هنگامى که يا. ان بزرگيانحصارى کارفرما

م يديدار و استوارند و ما ديش از هر وقت پايشود بيک دست متمرکز مي
ن راه ياقى مساعى خود را در ايداران با چه اشت هيالمللى سرما نيهاى ب هياتحاد

 مثًالند و يف سلب نمايند که هر گونه امکان رقابت را از حرينما یَصرف م
داشتن . دارى کنندي خرره رايا منابع نفت و غياراضى داراى معادن آهن 

مدى که در آ شيابى انحصار را در مقابل هر گونه پيى کامئمستعمره به تنها
مد که آ شين پي حتى در مقابل اــد نماي ین مي تضمکامًالب رخ دهد يمبارزه با رق

هر اندازه .  وضع قانون انحصار دولتى از خود دفاع کندۀليوسه ف بخواهد بيحر
تر احساس  ديتر باشد، هر اندازه کمبود مواد خام شد یدارى عال هيتکامل سرما

ابى به منابع مواد خام تمام جهان يشود، هر اندازه رقابت و تالش براى دست
دست آوردن مستعمرات  هز مبارزه در راه بيحادتر باشد به همان اندازه ن

 . تر است ديشد
 :سدينو یلدر ميش
 

برخى آن را د ياى را مطرح ساخت که شا هيتوان نظر یم» 
ع ياد نفوس در شهرها و صنايازد: که نيى پندارند و آن ائگو  ضينق
ک به مانع يش نزديۀ کم و بيشتر امکان دارد که در آتيمراتب ب هب

ع برخورد کند تا به مانع کمبود مواد يکمبود مواد خام براى صنا
شود و  یتر م  کمبود چوب که روز به روز گرانمثًال  «. خواربار
طور روزافزونى ه چرم و مواد خام براى صنعت بافندگى بکمبود 
اس تمام يکوشند در مق یداران م هاى کارخانه هياتحاد»  .ابدي یشدت م

جاد کنند؛ به عنوان ين کشاورزى و صنعت توازنى اياقتصاد جهانى ب
                                 

 )مترجم، ــ ١٩١٢، آکسفورد "روم کبير و بريتانياى کبير"لوکاس؛ . پ. ک ( ــ ٨٤
C. P. Lucas; "Greater Rome and Greater Britain", Oxf 

 )مترجم ــ، ١٩١٠، لندن "معاصر و کهنامپرياليسم "کرومر؛ ( يا
Earl of Cromer; "Ancient and modern imperialism", London  
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سى ير  هاى نخ المللى صاحبان کارخانه نيهاى ب هيتوان اتحاد یمثال م
ن کشورهاى صنعتى نام برد که از سال يتر مهمرا در چند کشور از 

ى صاحبان ئهاى اروپا هيتوان اتحاديسپس م.  وجود دارد١٩٠٤
 اولى در ۀي اتحادۀسى را ذکر کرد که از روى نمونير  هاى نخ کارخانه

   ٨٥  «. س شده استي تأس١٩١٠سال 
 

هاى کنونى  ستين آنها بخصوص کائوتسکيهاى بورژوا و ب ستيالبته رفرم
ن است که مواد خام يات بکاهند و استنادشان اين نوع واقعيت ايکوشند از اهم یم

در بازار آزاد " ُپر خرج و خطرناک"است استعمارى يبدون س" ممکن است"را 
ق بهبود يطور کلى از طره ب" ممکن است" مواد خام را ۀدست آورد و عرضه ب
ۀ ن استنادات جنبيى اول. ش داديزان هنگفتى افزايط کشاورزى به ميشرا" ۀساد"

ت ين خصوصيتر را در آنها مهميش آن را دارد، زيسم و آراياليدفاع از امپر
بازار آزاد روز به روز . شود یعنى انحصارها فراموش مين يدارى نو هيسرما

 انحصارى هر روز هاىکاها و تراستيرود، سند ی گذشته مۀطيشتر به حيب
ط کشاورزى يشرا" ۀساد"ا بهبود و ام. کنند یشتر عرصه را بر آن تنگ ميب

ا يآ. شود یل سود ميش دستمزد و تقليها و افزا ت تودهيمنجر به بهبود وضع
افت ي ئیهاتوان تراست یزبان کجا م  هاى چرب ستيالباف رفرميجز مغز خ هب

 شند؟ يانديها ب  وضع تودهۀجاى تصرف مستعمرات دربار هکه بتوانند ب
ت است تنها منابع مواد خام کشف شده يهم مالى حائز اۀيچه براى سرما آن

ک با يرا تکنيز هست، زيرود ن یل وجود آنها محتمًانبوده بلکه منابعى که ا
نى که امروز يابد و زمي یآورى در برابر چشم ما تکامل م سرعت شگفت

ن ي بزرگ از اهاىبانک(د يهاى جد وهي کشف شۀجيمصرف است فردا در نت یب
ره ين و کارشناسان کشاورزى و غيوصى از مهندست مخصئيتوانند ه یلحاظ م

. هاى هنگفت قابل استفاده شود هيو َصرف سرما) ل دارنديرا براى اکتشاف گس
نى و يرزمي زهاىز در مورد اکتشافات مربوط به ثروتين موضوع نين هميع
ره صدق يل مواد خام و قابل استفاده نمودن آن و غيد براى تبديهاى جد وهيش
ن اقتصادى و حتى ي سرزمۀ مالى به توسعۀير سرمايل ناگزياتم. دينما یم
همان گونه که . رديگ ینجا سرچشمه مي از ا،ني سرزمۀطور کلى به توسع هب

نه (آتى " ۀممکن"ل سودهاى يى خود را با در نظر گرفتن تحصئ داراهاتراست
ه گذارى نمود  متيج آتى انحصار، دو سه برابر قيو با در نظر گرفتن نتا) فعلى

 مالى ۀي سرمانيزاندازند، به همان گونه  یان ميه به جريصورت سرماه ب

                                 
  ٤٢-٣٨. شيلدر، کتاب نامبرده، ص ــ ٨٥
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 ني مواد خام و از ترس اۀطور کلى، با در نظر گرفتن استفاده از منابع ممکن هب
م ين قطعات مناطق تقسياى که هدفش تصرف آخر  سبعانهۀکه مبادا در مبارز

کوشد  یب بماند، م عق،م شده استيم قطعات تقسيد تقسيا تجدي جهان و ۀنشد
شترى را، هر نوع که باشد، در هر جا که باشد و به هر يالمقدور ب اراضى حتى

 . چنگ آورده نحوى که باشد، ب
 خود ۀد پنبه را در مستعمريکوشند تول یس با تمام قوا ميداران انگل هيسرما

ون هکتار اراضى زراعتى يلي م٣/٢ از ١٩٠٤ در سال ــمصر، رواج دهند 
. ش از ربع آن به کشت پنبه اختصاص داشتيعنى بيون هکتار يليم ٦/٠مصر 
ن يدرا بيدهند ز ین عمل را انجام مي ترکستان همخود ۀ هم در مستعمرهاروس
توانند رقباى خارجى خود را بکوبند و منابع مواد  یشترى ميق با سهولت بيطر

ل يرى تشکت تر و ُپر سود  نهيند و تراست بافندگى کم هزيخام را انحصار نما
ک ي محصوالت پنبه را در ۀيد و تهي مراحل تولتمامو " مرکب"د آن يدهند که تول

 . دست متمرکز سازد
را در يکشاند، ز یر مستعمرات ميز کار را به تسخيه نيمنافع صدور سرما
ق ياز طر) توان یو گاهى فقط در آنجا م(توان  یتر م بازار مستعمرات آسان

ن و يافت مواد خام را براى خود تأميه دور و درب را از سر راي رق،انحصار
 . ره را استوار ساختيالزمه و غ" روابط"

ز يابد و ني ی مالى نشو و نما مۀي سرماۀير اقتصادى که بر پايروبناى غ
ر مستعمرات يد کوشش براى تسخي مالى موجب تشدۀيدئولوژى سرماياست و ايس
 :ديگو یجا مه حق و به نگ بيلفرديه. گردد یم

 
 «. ادت است نه آزادىي مالى خواستار سۀيسرما»  

 
ى افکار مذکور در فوق ئسندگان بورژواى فرانسه، گويکى از نوي و اما 
است يسد به علل اقتصادى سينو یدهد، م یرا بسط و تکامل م ٨٦ ِسسيل رودس

 . د اضافه نموديز باياستعمارى کنونى علل اجتماعى را ن
 

 که نه ئیهایزون زندگى و دشوار بغرنج شدن روزافۀجيدر نت» 
ز تحت فشار قرار يهاى کارگر، بلکه طبقات متوسط را ن تنها توده

ت يحوصلگى و عصبان یب"ک يت کهن يدهد، در تمام کشورهاى مدنيم
کند؛ يد مياى روى هم انباشته شده که آرامش اجتماعى را تهد نهيو ک

                                 
   چاپ مسکو.٢١٢. صمنتخبات آثار لنين، جلد يک، قسمت دوم، رجوع شود به  ــ ٨٦
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رون ينى بي طبقاتى معۀبراى آن انرژى مخصوصى که از سرچشم
ه بآن را دا کرد و در خارج از کشور يد مورد استعمالى پيجهد با یم

  ٨٧ «  ".کار انداخت تا در داخل انفجار روى ندهد
 

ان يدارى سخن به م هيسم سرمايالياست استعمارى دوران امپريحال که از س
المللى  نياست بي مالى و سۀي که سرماگرديدز متذکر ين نکته را نيد ايآمد با

اسى جهان يم اقتصادى و سي دول معظم در راه تقسۀبه آن که شامل مبارزمربوط 
صفت . آورد یوجود م ه وابستگى دولتى بانتقالى هاىک سلسله شکلياست، 
عنى گروه کشورهاى ين دوران تنها وجود دو گروه اصلى از کشورها ي اۀمشخص
از  گوناگونى هاىست، بلکه وجود شکليدار و گروه مستعمرات ن  مستعمره

اسى دارند ولى يز هست که در صورت ظاهر استقالل سيکشورهاى وابسته ن
عنى ي هاکى از شکليما به . ک گرفتارنديپلماتي در دام وابستگى مالى و دعمًال

 . ن استي آرژانتمثًالگر آن ي دۀم و نمونيا  اشاره کردهقبًالمه مستعمره ين
 :سدينو یا ميتاني برسميالي امپرۀس در کتاب خود درباري گورنت ــشولتسه

 
ن آن از لحاظ مالى چنان يکاى جنوبى و بخصوص آرژانتيآمر» 

س ي بازرگانى انگلۀد مستعمري باتقريبًابه لندن وابسته است که آن را 
  ٨٨« . دينام

                                 
سيم تق"نرى روسيه؛ ها( اقتباس از کتاب )مترجم ــ "فرانسه در مستعمرات"وال؛ ( ــ ٨٧

 .١٦٥. ، ص١٩٠٥سال  )مترجم ــ ، پاريس"اقيانوسيه
Wahl; "La France aux colonies" /  
Henri Russier; "Le partage de Océanie" 

  
 

 ۀس در آغاز سديامپرياليسم بريتانيا و آزادى بازرگانى انگل"گورنيتس؛  ــ شولتسه( ــ ٨٨
  )مترجم ــ .٣١٨. ، ص١٩٠٦، اليپزيگ "بيستم

Schulze-Gaevernitz; "Britischer Imperialismus und englischer Freihandel 
zu Beginn des ٢٠-ten Jarhunderts", Lpz. 

 
سيستم اقتصاد ملى "وزن؛ ئها  والترس ــسارتوريوس فون: (عين همين مطلب را ميگويد  

  )مترجم ــ .٤٦. ، ص١٩٠٧، برلن "گذارى در خارجه  سرمايه
Sartorius von Waltershausen; "Das volkswirtschaftiche System der 
Kapitalanlage im Auslande", Berlin  
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 در هنگری ــ شي که کنسول اترئیهالدر با استفاده از گزارشي ش
ه ن بيکه انگلستان در آرژانتى را ئها هي فرستاده سرما١٩٠٩رس در سال يآ نسئبو

ن موضوع يتصور ا. نمايد یارد فرانک برآورد ميلي م٧٥/٨کار انداخته است 
 ــپلماسى يعنى ديوفادارش " دوست" و ــ انگلستان  مالیۀيست که سرمايدشوار ن

 شئون ۀي کلۀن و با محافل اداره کننديچه روابط محکمى با بورژوازى آرژانت
 . شور داردن کياسى اياقتصادى و س

اى از  اسى باز با اندکى تفاوت، نمونهيپرتقال با وجود داشتن استقالل س
پرتقال کشورى . دهد یما نشان مه ک را بيپلماتيهمان شکل وابستگى مالى و د
نى ي از هنگام جنگ بر سر جانشعمًالت ولى ياست مستقل و داراى حق حاکم

 ۀيالحما  سال است تحت٢٠٠ش از يعنى بي) ١٧١٤ ــ ١٧٠١(ا يسلطنت اسپان
م يخاطر تحکه ن کشور و مستعمرات آن بيانگلستان از ا. باشد یانگلستان م

کرد و  یا و فرانسه دفاع ميعنى اسپانيش در مبارزه با دشمنان خود يت خويموقع
ط بهترى را براى صدور کاال و ياى بازرگانى و شرايدر عوض مزا

آورد و  یدست م هتعمرات آن به به پرتقال و مسيخصوص براى صدور سرما هب
ره يره و غي مخابراتى آن و غهاىمير پرتقال و سيافت از بنادر و جزاي یامکان م

ک از دول بزرگ و کوچک ين هر يشه بيل مناسبات همين قبيا. ٨٩. دياستفاده نما
ک يصورت ه دارى ب هي سرما،سمياليوجود داشته است ولى در دوران امپر

 مناسبات ۀ جزئى از کل وارد مجموعۀمثاب هو بد يآ یستم همگانى در ميس
 ۀير معامالت سرمايى از زنجئها گردد و به حلقه یم" م جهانيتقس"مربوط به 

 . شوديمالى جهان مبدل م
 ۀد نکتيم، بايم جهان را به سرانجام خود برساني تقسۀمسئلکه  نيبراى ا

بودند که اولى پس کا و انگلستان نيتنها مطبوعات آمر. مين را هم متذکر شويريز
م ي تقسۀمسئلکا و دومى پس از جنگ انگلستان و بوئرها، يا و آمرياز جنگ اسپان

 آشکار و کامًالستم، ي قرن نوزدهم و آغاز قرن بهاىن ساليجهان را، در آخر
ش از يب" حقد و حسدى"نمودند و تنها مطبوعات آلمان که با  یح مطرح ميصر
 منظمًان موضوع را يت نظر داشتند، نبودند که ارا تح" ايتانيسم برياليامپر"همه 

 به مسئلهن يز ايدر مطبوعات بورژوازى فرانسه ن. دادند یابى قرار ميمورد ارز
ح ير است، صريپذ عنى در حدودى که از نقطه نظر بورژوازى امکانيحد کافى 
 موّرخ استناد )J. E. Driault( وين باره به دريدر ا. ع مطرح شده بوديو وس

ان قرن ياسى و اجتماعى در پايمسائل س"م که در کتاب خود موسوم به يئجو یم
 :سدينو ین ميچن" م جهانيدول معظم و تقس"در فصل مربوط به " نوزدهم

                                 
  ١٦١-١٦٠. ، ص١شيلدر، نگارش نامبرده، جلد  ــ ٨٩
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ن به استثناى ير تمام مناطق آزاد زمي اخهاىان ساليدر جر» 
ن يدر ا. کاى شمالى اشغال شده استين از طرف دول اروپا و آمريچ
ل نفوذ روى داده که خود ير و تبديي چند تصادم و تغنه تا کنونيزم
د يرا بايز. ک استي نزدۀنديترى در آ  درآمد انفجارهاى دهشتناک شيپ

ن خطرند که ياند، دستخوش ا ن نکردهيدولى که خود را تأم: شتاب نمود
م از کره ارض يبردارى عظ افت نکنند و در آن بهرهيسهم خود را در

خواهد ) ستميعنى تمام قرن بي(نده يهاى قرن آ دهين پديتر کى از مهميکه 
کا در ين جهت بود که تمام اروپا و آمريبه هم. بود، شرکت نورزند

عنى يطلبى مستعمراتى   ر در تب و تاب توسعهي اخهاىسال
ان قرن نوزدهم ي پاۀن صفت مشخصيتر  که جالب توجه" سمياليامپر"

 «. سوختند یاست م
 

 :کندي من اضافهيسنده چني سپس نو
 

وار براى   وانهين تالش ديم جهان، در ايان تقسين جريدر ا» 
روى نسبى ي و بازارهاى بزرگ جهان، نهاافتن به گنجيدست 

اند به  ل شدهيعنى قرن نوزدهم تشکين قرن ي که در ائیها امپراتورى
ها در اروپا  ن امپراتورىي اۀل دهنديتى که دول تشکيچ وجه با موقعيه

دولى که در اروپا تفوق دارند و .  مطابقت ندارد،ندينما یاشغال م
. ستندينن تفوق را در تمام جهان دارا ين همي مقدرات آنند عۀن کنندييتع

 که هنوز ئیهاد تصاحب ثروتيو چون قدرت مستعمراتى و ام
ى انعکاس ئروى نسبى دول اروپاي در نامده است، مسلمًايحساب ن هب

د ي و اگر خواسته باشــت  مستعمراۀمسئلد، لذا يخواهد بخش
ر يياسى خود اروپا را تغيط سيز شراي که هم اکنون نــ" سمياليامپر"

   ٩٠«  . ر خواهد دادييط را تغين شرايش ايش از پيه بيداده است، در آت
 
 
 
 

                                 
 ) مترجم.٢٩٩. ، ص١٩٠٧، پاريس "مسائل سياسى و اجتماعى ":دريو. ا. ژ( ــ ٩٠
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 خاصى از ۀ مرحلۀمثابه امپرياليسم ب ــ ٧
 دارى سرمايه

 
  
 

 ۀ دربارفوقًا و مطالبى که نى نمودهيهاى مع رىيگ جهيم نتيد بکوشياکنون با
 ۀجيطور کلى در نته سم بياليامپر. نمائيمص يسم گفته شده است را تلخياليامپر

ولى . وجود آمده استه م خواص اساسى آن بي مستقۀدارى و ادام هيتکامل سرما
ار عالى يهم در مدارج بس نى از تکامل خود و آني معۀدارى در مرحل هيسرما

ن هنگامى است که بعضى ايدارى مبدل شد و  هيسم سرماياليتکامل خود به امپر
شوند و در تمام جهات  یض خود بدل ميدارى به نق هياز خواص اساسى سرما

گردد که مختص دوران انتقال  ید و مشاهده ميآ یوجود م هعالئمى ب
چه از نظر  آن. ترى است یاقتصادى عال ــ دارى به نظام اجتماعى هيسرما

ل رقابت آزاد ي اساسى دارد عبارت است از تبدۀان جنبين جرياقتصادى در ا
ت اساسى يرقابت آزاد خصوص. دارى هيدارى به انحصارهاى سرما هيسرما
ض رقابت ي نقمستقيمًا ،ى است؛ انحصارئد کااليطور کلى تول هدارى و ب هيسرما

ن ديب.  به انحصار بدل شدتدريجًار در برابر چشم ما ي اخۀديولى پد. آزاد است
در کرد،  هدان بيد کوچک را از ميوجود آورد و توله د بزرگ را بيق که توليرط
ه را يد و سرمايد مبدل نمود و تمرکز تولين توليتر د بزرگ را به بزرگيتول
د؛ يآ یوجود م ه بنيزوجود آمد و هم اکنون  هنجا رساند که از آن انحصار بداب

 بانکى که با آنها در هم ک چند دهي ۀي و سرماهاکاها، تراستي، سندهاکارتل
ن حال انحصارها که از درون يدر ع. اردها سر و کار دارنديليخته و با ميآم

ن نبرده بلکه مافوق آن و به موازات ين رقابت را از بيند، ايآ ید ميرقابت آزاد پد
ار حاد و ُپر شدت و يک سلسله تضادهاى بسيق ين طريدند و بينما یآن زندگى م
انحصار عبارت است از انتقال . آورند یوجود م هاتى را ب و تصادمهااصطکاک
 . تر یدارى به نظامى عال هياز سرما

 ،ميئسم بنماياليترى براى امپر  المقدور کوتاه ف حتىيم تعرياگر خواسته باش
فى ين تعريک چني. دارى است هي انحصارى سرماۀسم مرحلياليم امپريئد بگويبا

مالى عبارت است  ۀ يک طرف سرمايرا از ين نکات را در بر دارد، زيتر مهم
 انحصارى با هاىن بانکيتر  چند بانک از بزرگۀيختن سرماياز در هم آم

م جهان يگر تقسيداران؛ از طرف د هاى انحصارى کارخانه هي اتحادۀيسرما
است استعمارى که بالمانع در مناطقى که از طرف يان آن سيعبارت است از پا
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است يافت و انتقال به سي ی بسط م،شغال نشده بوددارى ا هيچ دولت سرمايه
 . م شده استي تقسکامًال از جهان که ئیهانياستعمارى تصاحب انحصارى سرزم

را نکات يند، زنک یار کوتاه گرچه فهم مطلب را آسان ميف بسيولى تعار
ات يد خصوصيستند، چون که بايالوصف کافى ن د، معينما یص ميعمده را تلخ

ن با يبنابرا. ديرون کشياج دارد از آنها بيف احتياى را که به تعر دهيار مهم پديبس
توانند  ی کلى که هرگز نمهاىفيت مشروط و نسبى تمام تعريدر نظر گرفتن اهم

د براى ي باــرند ير تکامل آن در بر گيده را در تمام سيک پدي ۀجانب  روابط همه
 :  باشد آننيريمت زفى نمود که متضمن پنج عاليچنان تعر سم آنياليامپر

 
ده که ي عالى تکامل رسۀچنان مرحل ه که به آنيد و سرمايتمرکز تول) ١

وجود ه کنند ب یى را که در زندگى اقتصادى نقش قاطعى بازى مئانحصارها
 آورده است؛ 

گارشى مالى يجاد الي صنعتى و اۀي بانکى با سرماۀيختن سرمايدر هم آم) ٢
 ؛ " مالىۀيسرما"ن يبر اساس ا
ار جدى يتى بسي اهم،ز استيه که از صدور کاال متمايصدور سرما) ٣
 د؛ ينما یکسب م
م يدارانى که جهان را تقس هيالمللى سرما نيهاى انحصارى ب هياتحاد) ٤
 د؛ يآ ید مي پد،اند نموده

ان يدارى به پا هين دول سرمايتر م ارضى جهان از طرف بزرگيتقس) ٥و 
 . رسديم

دارى است که در آن انحصارها و  هي از تکامل سرماىاسم آن مرحلهياليامپر
اى کسب  لعادهافوقت يه اهميدست آورده، صدور سرماه ادت بي مالى سۀيسرما

م تمام يده و تقسيالمللى آغاز گرد ني بهاىم جهان از طرف تراستينموده و تقس
ده يان رسيدارى به پا هين کشورهاى سرمايتر اراضى جهان از طرف بزرگ

 . است
سم را يالي اقتصادى امپرصرفًام اساسى ي اگر تنها مفاه،ديم دي خواهذيًال ما

خى يت تاريدر نظر نگرفته، بلکه موقع) شود یف مزبور محدود ميکه به تعر(
 ۀا رابطيطور کلى و  هدارى ب هيدارى را نسبت به سرما هي فعلى سرماۀمرحل
 چگونه ــم يرير گان اساسى در جنبش کارگرى در نظيسم را با دو جرياليامپر
د يولى اکنون با. ف نموديگرى تعريطور د هسم را بياليد امپريتوان و با یم

 خاصى از تکامل ۀسم به مفهوم مذکور بدون شک مرحلياليم که امپريمتذکر شو
ترى   االمکان مستدل که خواننده بتواند تصور حتى نيبراى ا. دارى است هيسرما

م هر چه ممکن است اظهار نظر يا  سعى کردهدتًاسم داشته باشد ما عميالياز امپر
ات ي مسّلم اقتصادکامًالات ي که مجبورند واقعبورژوازىشترى از اقتصاددانان يب
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ز آمار ين منظور نيبه هم. مي نقل کنــند يدارى را اعتراف نما هين سرماينو
لى  ماۀين نکته پى ُبرده شود که سرمايدهد به ا یده که امکان ميمفصلى ذکر گرد

عنى انتقال يت يفيت به کيل کميافته و تبدياى نشو و نما  ره تا چه درجهيو غ
ز بخصوصى متظاهر شده يسم در چه چياليافته به امپري  دارى تکامل هيسرما
عت و جامعه هر حد و يست که در طبين نکته نيالبته حاجتى به ذکر ا. است

ن ينه در اطراف اي نابخردانه است هر آمثًالر است و يمرزى مشروط و متغ
ا کدام يسم به کدام سال ياليامپر" ىئنها"ا استقرار يموضوع بحث شود که آ

 . اى مربوط است ساله ده
ن يسيد با کارل کائوتسکى تئوريسم قبل از همه باياليف امپري تعرۀولى دربار

 ۀ سال٢٥عنى دوران يونال دوم ياصطالح انترناسه دوران بدر ست ي مارکسۀعمد
فى که ما يهاى اساسى تعر دهيکائوتسکى با ا.  به بحث پرداخت١٩١٤ــ ١٨٨٩
عنى در ي و هم حتى قبل از آن ١٩١٥م هم در سال يا سم نمودهيالي امپرۀدربار

سم را ياليت تمام مخالفت کرده و اظهار داشته است امپري با قطع١٩١٤نوامبر 
هم  است و آنيسسم ياليم، بلکه امپرياى از اقتصاد بدان ا مرحلهي" فاز"د ينبا
سم را ياليشمرد؛ امپر یم" ُمرّجح" مالى آن را ۀينى است که سرماياست معيس
سم ياليم از امپريدانست؛ اگر بخواه" همانند" "دارى کنونى هيسرما"توان با  ینم
ادت يت گمرکى، سي، حمااهعنى کارتلي" دارى کنونى هيهاى سرما دهيتمام پد"
گاه موضوع ضرورت  م آنيئ را درک نماـ ـاست استعمارىيها و س ستينانسيف

" اى مزه ی بکامًالى ئگو  مترادف"ک يل به يدارى تبد هيسم براى سرماياليامپر
دارى  هيسم براى سرماياليعى است که امپريطب"را در آن صورت ي، زگردد یم

فى را که کائوتسکى براى ين تعرياگر هم چن. هذايعل و قس" اتى دارديضرورت ح
ح يى است که از طرف ما تشرئها دهيت اي بر ضد ماهمستقيمًارده و سم کياليامپر

م يا ان کردهيگاه فکر وى را با منتهاى دقت ب م، آنيئنجا نقل نمايشده است، در ا
 هاى آلمانى که طى سالهاىستيرا کائوتسکى از اعتراضات اردوگاه مارکسيز(
ان ي را اعتراضات جرکردند آگاه بود و آن یروى ميى پئها دهين ايک چنيد از يمد
 ). دانست یسم مينى در مارکسيمع

 : ن استيف کائوتسکى چنيتعر
 

دارى صنعتى داراى تکامل عالى و  هيسم محصول سرماياليامپر» 
دار صنعتى به الحاق  هيک از دول سرمايل هر يعبارت است از تما
) ه روى کلمه از کائوتسکى استيتک (زراعتىتر  عيمناطق هر چه وس
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 در آنها ئیهاکه چه ملت ني نمودن آنها به خود بدون توجه به اا تابعي
  ٩١«  . سکونت دارند

 
عنى يطرفه  کيطور  هرا بيخورد ز یچ دردى نمي به همطلقًاف ين تعريا

خودى ه  خواه بمسئلهن يگرچه ا(د ينما یز مي ملى را متماۀمسئلخودسرانه تنها 
و ) ت استيت اهميائز نهاسم حيالياش با امپر خود و خواه از لحاظ رابطه

ى که کشورهاى ئ صنعتى کشورهاۀي با سرمافقط آن را و نادرستخودسرانه 
سازد و با همان خودسرى و  یکنند، مربوط م یخود ملحق مه گر را بيد

 . کشد یان ميم هنادرستى موضوع الحاق مناطق زراعتى را ب
ن است ي اــگران يل به الحاق اراضى ديسم عبارت است از تماياليامپر
ت ناقص ينها یح ولى بين صحيا. ف کائوتسکىي تعراسىيس قسمت ۀخالص

ل يطور کلى عبارت است از تماه اسى بيسم از نقطه نظر سياليرا امپرياست، ز
 اقتصادى ۀنجا مورد توجه ماست جنبيچه در ا ولى آن. به ِاعمال زور و ارتجاع

. رح کرده است آن را مطخودف ي کائوتسکى در تعرخود است که مسئله
چه  آن. شود یده ميان ديف کائوتسکى وجود دارد به عيى که در تعرئها نادرستى

 بلکه نبوده صنعتى ۀي سرمادهد اتفاقًا یل ميسم را تشکيالي امپرۀصفت مشخص
 ۀيع سرمايار سريست که در فرانسه تکامل بسيتصادفى ن.  مالى استۀيسرما
 درست همان عاملى بود که از ،د صنعتى توأم بوۀيف سرماي که با تضعمالى
) استعمارى(طلبى  است الحاقي سۀلعادًافوقد ي قرن گذشته موجب تشد٨٠ هاىسال
ل به ي تماتنها دهد اتفاقًا یل ميسم را تشکيالي امپرۀچه صفت مشخص آن. ديگرد

ز هست ين مناطق نيتر  ل به الحاق صنعتىي بلکه تمانبودهالحاق مناطق زراعتى 
) دن لورني براى بلعهایک، و اشتهاى فرانسويدن بلژيبراى بلعاشتهاى آلمان (
م به هر يد تقسيتجدکند هنگام  یم جهان مجبور ميدن تقسيان رسيپاه  باوًالرا يز
 ۀ اساسى دارد مسابقۀسم جنبياليچه براى امپر  آنثانيًا دست دراز شود؛ نىيزم

شتر از ي بعنى اشغال اراضى است کهيادت يچند دولت بزرگ براى احراز س
م ي تا منافع مستقيابد ی انجام ماوادت يف دشمن و متزلزل ساختن سيلحاظ تضع

گاهى بر ضد انگلستان و   هيخصوص از لحاظ تکه ک براى آلمان بيبلژ(ش يخو
 ). ت دارديره اهميگاهى بر ضد آلمان و غ  هيبغداد براى انگلستان از لحاظ تک

 

                                 
 سپتامبر ١١ ۀ، مورخ٩٠٩، ص )٣٢سال  (٢  شمارۀ،١٩١٤، "Die Neue Zeit" ــ ٩١

 . و صفحات بعدى١٠٧. ، ص١٩١٥ سال ٢رجوع شود به شماره . ١٩١٤سال 
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ا يد که گويجو یها استناد م سي انگل بهــکّرات ه و بــ ژه يو هکائوتسکى ب
اند با مفهومى  سم قائل شدهيالي امپرۀاسى براى کلمي سصرفًاى را که از نظر ئمعنا

در . ميريسى را در نظر بگيهوبسون انگل. که کائوتسکى قائل شده مطابقت دارد
 : ميخوان ین مي چن١٩٠٢ منتشره در سال یو" سمياليامپر"کتاب 
 

ن يسم نويالين است که امپرين با کهن ايسم نويلايز امپريوجه تما» 
گر در مسابقه هستند يد کيک چند امپراتورى را که با يتئورى و پرات

 حرص و ،ل سود بازرگانىياسى و تحصيطلبى س  و همه براى توسعه
 واحد ۀابنديک امپراتورى رشد يالت ين تمايگزيکسانى دارند، جايولع 
ا يادت منافع مالى ي عبارت است از سزين وجه تماي اثانيًاد؛ ينما یم

    ٩٢« . بر منافع بازرگانى،گذارى هيمنافع مربوط به سرما
 

 هاسيطور کلى به تمام انگله م کائوتسکى در استنادى که بينيب یما م
تواند به  یاو فقط م(ست يچ وجه محق نيقت امر به هيد در حقينما یم

ما ). سم استناد ورزديالي آشکار امپرنيا به مدافعي مبتذل انگلستان هاىستياليامپر
 عمًالدهد  یسم ادامه ميم کائوتسکى که مدعى است به دفاع از مارکسينيب یم

را هوبسون ي گامى به پس نهاده است، زبراليال ليسوسنسبت به هوبسون 
سم کنونى را ياليامپر" مشخص ــ خىيتار"ت ي دو خصوصترى  حي صحۀويش به

 ــ خىيات تاريف خود خصوصي در تعر اتفاقًاکائوتسکى(رد يگ یدر نظر م
 !):دهد یمشخص را مورد استهزاء قرار م

طور ه ولى اگر ب. ست بر تاجرينانسيتفوق ف) ٢سم و يالي امپرچندرقابت ) ١
گاه نقش  عمده منظور، الحاق کشور زراعى از طرف کشور صنعتى باشد، آن

 . عمده از آِن تاجر خواهد بود
ستى است، بلکه عالوه بر ير مارکسينها نادرست و غف کائوتسکى نه تيتعر

اتى است که از هر جهت، هم با تئورى و هم يستم تام و تمامى از نظري سۀي پا،آن
. م گفتي هم سخن خواهبعدًان باره يدر ا. رت دارديستى مغايک مارکسيبا پرات

او . تمعناس یکلى به  کلمات راه انداخته است بۀجّر و بحثى که کائوتسکى دربار
 ۀي سرماۀا مرحليد يسم نامياليد امپريه دارى را باين سرماي نوۀا مرحليآ: ديگو یم

اصل . ه استيالسو ن موضوع علىيد، ايد به آن بدهيخواه یهر نامى م. مالى
کند، يسم را از اقتصاد آن جدا ميالياست امپرين است که کائوتسکى سيمطلب در ا

                                 
 )مترجم ــ .٣٢٤. ، ص١٩٠٢، لندن "امپرياليسم"هوبسون؛ ( ــ ٩٢

Hobson; "Imperialism", London 
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" ُمرّجح" مالى آن را ۀيخواند که سرما یمى تاسيطلبى را س ق که الحاقين طريدب
ى ئدهد که گو یگرى را در مقابل آن قرار مياست بورژوازى ديشمرد و س یم

شود که  ین ميجه چنينت. ر استيپذ   مالى امکانۀي سرماۀيوجود آن بر همان پا
 انحصارى و ۀ عمل آن جنبۀوياستى که شيها از لحاظ اقتصادى با س انحصار

م يشود که تقس ین ميجه چنينت. شغالگرى نداشته باشد همسازندِاعمال زور و ا
ى است که ئده و مبنايان رسي مالى به پاۀي در عصر سرماارضى جهان، که اتفاقًا

 خاصى ۀدارى جنب هي سرماهاىن دولتيتر ن بزرگي بۀ کنونى مسابقهاىبه شکل
که  نياجاى  هق بين طريدب. ستى همساز استيالير امپرياست غيدهد، با س یم

ن تضادها يدارى آشکار شود ا هين سرماي نوۀن تضادهاى مرحليتر  عمق اساسى
سم يسم، رفرميجاى مارکسه شود و ب یگردد و از حدتشان کاسته م یپوشى م پرده

 . ديآ یى حاصل مزبورژوا
اى  وهيش هطلبى که ب سم و الحاقياليکائوتسکى با کونف مدافع آلمانى امپر

: ديگو یکونف م. پردازد ی به جّر و بحث م،دينما یستدالل محانه ايمبتذالنه و وق
 ۀر است و جنبيدارى ناگز هيدارى معاصر است؛ تکامل سرما هيسم، سرماياليامپر

سم جبهه به ياليد در مقابل امپريسم مترقى است؛ پس باياليمترقى دارد؛ پس امپر
ها  کيست که ناُردنکاتورى ايآن کاربه ه ين شبيا! د و آن را ثنا خوانديئن سايزم

ن يدکردند، ب ی روس رسم مهاىستي مارکسۀي عل١٨٩٥ــ ١٨٩٤ هاىدر سال
ر و مترقى يه ناگزيدارى را در روس هي سرماهاستيمعنى که اگر مارکس

دارى مشغول  هيد دکانى باز کنند و به رواج سرماين صورت بايدانند، در ا یم
دارى  هيسم سرمايالير امپريخ: ديگو یکائوتسکى معترضانه به کونف م. گردند

دارى کنونى است و ما  هياست سرمايکى از َاشکال سيست، بلکه فقط يمعاصر ن
طلبى و  سم و بر ضد الحاقيالياست، بر ضد امپرين سيد بر ضد ايم و بايتوان یم
 . ميره مبارزه کنيغ

جانبى دارد ولى در عمل برابر است با  هب  لى ظاهر حقين اعتراض خيا
ن يو به هم(تر   دهيتر و پوش فيسم منتها به شکل ظرياليى با امپر آشتۀموعظ

 به شکلى که ها و بانکهااست تراستيبا س" مبارزه"را، ي، ز)تر  جهت خطرناک
ست جز يزى ني نخورد، چها و بانکهاهاى اقتصاد تراست هيب پايدست به ترک

ده يناد. ههاى مشفقانه و معصومان رخواهىيسم بورژوازى و خيفيسم و پاسيرفرم
جاى آشکار ه  ب،ن آنهايتر ن تضادها و فراموش نمودن مهميتر  گرفتن اساسى

چ وجه مشترکى ين است تئورى کائوتسکى که هي چنــساختن تمام عمق تضادها 
کار دفاع از ه فقط ب" تئورى"ن يک چنيهى است که يو بد. سم ندارديبا مارکس

 ! خورد یها م  وحدت با کونفۀديا
 : سدينو یکائوتسکى م
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دارى فاز  هيست که سرمايد ني اقتصادى بعصرفًااز نقطه نظر » 
است يگرى را هم طى کند که عبارت است از منتقل شدن سيد ديجد

  ٩٣ « سمياليامپر ــ ا فاز اولتراياست خارجى ي سۀ به صحنهاکارتل
 
 جاى مبارزه باه هاى تمام جهان ب سمياليسم و اتحاد امپرياليعنى مافوق امپري

 در دوران هان فاز عبارت است از موقوف شدن جنگيگر، ايد کي
 دارى و هيسرما

 
 مالى که در ۀيک سرمايبردارى مشترک از جهان بتوسط  بهره»  

  ٩٤«  . المللى متحد شده باشد نياس بيمق
 

م تا يئتأمل نما" سمياليامپر ــ تئورى اولترا"ن يم روى اين مجبوريئما در پا
 ما نيزن جا يهم. ميل نشان دهيسم به تفصيم آن را با مارکسرت قطعى و مسّليمغا
م يئقى مراجعه نماي دق اقتصادین رساله به آمارهاىيد به موجب طرح کلى ايبا

 ــ اولترا" " اقتصادىصرفًااز نقطه نظر "ا يآ.  مربوط استمسئلهن يکه به ا
 است؟ مزخرف ا  اولتر،ن موضوعيکه ا نيا اير است يپذ امکان" سمياليامپر

گاه  باشد آن" ِصرف"د ي اقتصادى، تجرصرفًا نظر ۀاگر منظور از ذکر نقط
سوى ه تکامل ب: شودين تز خالصه ميتوان گفت به ا یچه را که م تمام آن

ک تراست جهانى يک انحصار جهانى و ين به يرود و بنابرا یانحصارها م
معنا و  یب کامًالن حال يم است ولى در علن موضوع مسيا. منجر خواهد شد

ى در ئد مواد غذايسوى توله ب" تکامل"د يگو یف است که مين تعرير اينظ
سم به همان ياليامپر ــ اولترا" تئورى"ن لحاظ ياز ا". رود یم"البراتوآرها 

 ". کشاورزى ــ تئورى اولترا"معنا است که  یدرجه ب
ران  دوۀ مالى را به مثابۀيدوران سرما"  اقتصادىصرفًا"ط يولى اگر شرا

گاه  م، آنيريستم مربوط است، در نظر گيخى مشخصى که به آغاز قرن بيتار
عنى همان ي" (سمياليمپر ــ ااولترا"روح  یدهاى بين پاسخ به تجريبهتر
عنى انحراف توجه از عمق ين مقصود، يتر   به ارتجاعىمنحصرًاى که ئدهايتجر

 اقتصادى تين خواهد بود که واقعيا) کند ی، خدمت مموجودهتضادهاى 
 کامًالاستدالالت . مي اقتصاد جهانى کنونى را در مقابل آنها قرار ده،مشخص

                                 
 سپتامبر ١١ ۀ، مورخ٩٢١ .، ص)٣٢سال  (٢شماره ، "Die Neue Zeit" ــ ٩٣

 . و صفحات بعدى١٠٧، ص ١٩١٥، ٢مراجعه شود به شماره . ١٩١٤سال 
  .١٩١٥ آوريل ٣٠ ۀ، مورخ١٤٤ .، ص١  شمارۀ،١٩١٥، "Die Neue Zeit"  ــ٩٤
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 مشّوق آن فکر سراپا ضمنًاسم، ياليمپر ــ ا اولتراۀمعناى کائوتسکى دربار یب
ن فکر حاکى يا: زدير یسم ميالين امپرياب مدافعيزى است که آب به آسيآم اشتباه

ها و تضادهاى   ناموزنىفيموجب تضعالى  مۀيادت سرمايا سياز آن است که گو
موجب  عمًالادت ين سيکه ا گردد و حال آن یموجوده در درون اقتصاد جهانى م

 . شودين عوامل مي اديتشد
 اقتصاد ۀاى دربار مقدمه" کوچک خود موسوم به ۀکالور در رسال. ر
 اقتصادى صرفًان مدارک يتر عمل آورده است تا از مهمه  کوششى ب٩٥ "جهانى

ى از مناسبات متقابل موجوده در اقتصاد جهانى، در سرحد صخمشکه تصور 
 ٥او جهان را به . ديرى نمايگ جهي نتــدهد  یدست مه ستم بين قرن نوزدهم و بيب
 :کنديم ميتقس"  اقتصادىۀبخش عمد"

 
 ؛ )ه و انگلستانيجز روسه شامل تمام اروپا ب(بخش اروپاى مرکزى ) ١
 
 بخش انگلستان؛ ) ٢
 
 ه؛ ي بخش روس)٣
 
 اى خاورى؛ يبخش آس) ٤
 
 . کايبخش آمر)  ٥و

ن مستعمرات به آنها ي که ائیهادولت" هاىبخش" مستعمرات را جزو ضمنًا
اند  م نشدهي تقسهان بخشيد و چند کشور را هم که بينما ید محسوب منتعلق دار

ره يغقا و يا و مراکش و حبشه در آفريران، افغانستان و عربستان در آسير اينظ
 ". گذارد یکنار م"را 

 
 ذکر هان بخشي اۀ اقتصادى که نامبرده دربارهاىپيکرهاى از  نک خالصهيا

 : کند یم
 

                                 
٩٥ــ  R. Calwer; "Einführung in die Weltwirtschaft", Berlin.١٩٠٦ 
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دارى در مدارج عالى  هيم که در آن سرماينيب ینجا سه بخش ميما در ا
 هان بخشيع در ايهم طرق ارتباطى، هم بازرگانى و هم صنا(تکامل است 

ن يدر ب. کايا و آمريتاني، بروسطیبخش اروپاى ): افته استيلعاده تکامل افوق
 ۀاالت متحديآلمان، انگلستان و ا: نمايند یادت ميآنها سه کشور بر جهان س

 ۀ منطقکه آلمان نين آنها به علت ايستى و مبارزه بيالي امپرۀمسابق. کايآمر
ل يافته است؛ تشکيلعاده حدت افوقار دارد يکوچک و مستعمرات کمى در اخت

ه د بي شدۀک مبارزيان ينده و در جريامرى است مربوط به آ" اروپاى مرکزى"
. اسى آن استي تمام اروپا پراکندگى سۀ صفت مشخصعجالتًا. وجود خواهد آمد

مدارج عالى است ولى اسى در يت سيکا مرکزيبرعکس در بخش انگلستان و آمر
ز دومى تفاوت فاحشى وجود ين مستعمرات پهناور اولى و مستعمرات ناچيب

مبارزه بر سر . دارى در مستعمرات تازه رو به توسعه گذارده است هيسرما. دارد
 . ابدي یشترى ميروز حدت به کاى جنوبى روز بيآمر

ى ايه و آسيبخش روس: ف استيدارى ضع هي تکامل سرما،در دو بخش
ار قوى يف و در بخش دوم بسيار ضعيت بسيدر بخش اول تراکم جمع. خاورى

م يتقس. مى وجود دارد و دومى فاقد آن استياسى عظيت سياست؛ در اولى مرکز
االت متحده و کشورهاى ين ژاپن و اياند و مبارزه ب ن را تازه شروع کردهيچ
 . دابي یشتر حدت ميروز به افتن به آن روز بيگر براى دست يد

با " زيآم مسالمت"سم ياليامپر ــ  اولتراۀ کائوتسکى را دربارۀهاني سفۀافسان
ن عدم تطابق ياسى، با ايط اقتصادى و سيم شراين تنوع عظيعنى با ايت ين واقعيا

ن يره وجود دارد و با اياى که در سرعت رشد کشورهاى گوناگون و غ لعادهافوق
ن يمگر ا. ديسه کنيشود، مقا یستى ميالي امپرهاىن دولتياى که ب  سبعانهۀمبارز

ت يک واقعيز از يزده براى گر  ک خرده بورژواى واهمهي ۀکوشش مرتجعان
هاى  المللى که کائوتسکى آنها را نطفه ني بهاىست؟ مگر کارتليمخوف ن

د قرص دارو و در يگونه که تول همان(کند  یتصور م" سمياليامپرــ  اولترا"
د يتجدم و ي تقسۀنمون) ديکشاورزى نام ــ  اولتراۀنطف" توان یم"البراتوآر را 

ز و بالعکس يآم ر مسالمتيم غيز به تقسيآم م مسالمتي جهان و انتقال از تقسميتقس
گر، که با يکا و کشورهاى دي مالى آمرۀيدهد؟ مگر سرمايما نشان نمه را ب

ل يمللى رال ني در شرکت بمثًالز يآم ق مسالمتيشرکت آلمان تمام جهان را از طر
م کرده بود، اکنون جهان را بر يرانى بازرگانى تقس  المللى کشتى نيا در تراست بي

د ينما یر مييز تغيآم  مسالمتريغکلى ه ق بيروها که از طريد نياساس تناسب جد
  کند؟ یم نميد تقسيتجد ــ

هاى گوناگون  ن سرعت تکامل رشتهي اختالف بها مالى و تراستۀيسرما
و حال که تناسب . دهند یرا کاهش نداده بلکه آن را شدت ماقتصاد جهانى 

اى جز  لهي چه وسدارى هيدوران سرمان صورت در يد، در اينما یر مييروها تغين



 ١٠٨

 ۀلعادافوق آهن مدارک هاىتواند تضاد را حل کند؟ آمار مربوط به راه ی مروين
ر تمام  مالى دۀيدارى و سرما هي مختلط رشد سرمااىه سرعتۀقى را درباريدق

 ۀر توسعي اخۀسال کى دو دهي طى ٩٦. گذارد یار ما مياقتصاد جهانى در اخت
 : ق انجام گرفته استين طريد آهن بهاى طول راه،ستىياليامپر

 
 )به هزار کيلومتر(آهن اى هراه

 

 
 

 
و ( آهن در مستعمرات و کشورهاى مستقل هاى راهۀر توسعين سيبنابرا

 طورى کهه ب. تر بوده است عيکا از همه جا سريا و آمريآس) مه مستقلين
دارى  هين کشورهاى سرمايتر  کشور از بزرگ٥ الى ٤ مالى ۀيم سرمايدان یم

لومتر يست هزار کي دوساختمان. ى کامل داردئادت و حکمفرماي سهان بخشيدر ا
معناى ه کا بيا و آمريگر آسيد در مستعمرات و کشورهاى ديراه آهن جد

لعاده افوقط ي شراارد مارک بايلي م٤٠دى به مبلغ متجاوز از يگذارى جد  هيسرما

                                 
 خصوصيات ؛)مترجم .١٨٩٢؛ آرشيو راه آهن، ١٩١٥دولت آلمان،  آمار ۀسالنام( ــ ٩٦

 آهن ميان مستعمرات کشورهاى گوناگون در جريان سال هاىچندى که به تقسيمات راه
 . ه استتشگتقريب تعيين طور  ناگزير به ، مربوط است١٨٩٠

Stat. Jahrbuch für das deutsche Reich,١٩١٥; Archiv für Eisenbahnwesen,  
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 آسيا و آمريکا

 جمع ٦١٧ ــ ١١٠٤ ــ ــ ــ



 ١٠٩

افت سفارشى ُپر يدهى و در  هاى مخصوصى از لحاظ بهره نيسودمند و تضم
 . ره استيره و غيزى و غيهاى فوالدر سود براى کارخانه

انوس يتر از همه در مستعمرات و کشورهاى ماوراء اق عيدارى سر هيسرما
 ۀمبارز). ژاپن(د نيآ ید مي پددىيجدستى يالين آنها دول امپريدر ب. ابدي یتکامل م

 هاى مالى از بنگاهۀيخراجى که سرما. ابدي یهاى جهانى حدت م سمياليامپر
 رو به ،رديگ یانوس ميلعاده ُپر سود مستعمرات و کشورهاى ماوراء اقافوق
ى ئد کشورهايسهم هنگفتى عا" متيغن"ن يم ايهنگام تقس. رود یش ميافزا
شه هم مقام اول را احراز يه همروهاى مولديشود که از لحاظ سرعت تکامل ن یم
 مستعمرات آنها ۀاضاف هن کشورها بيتر  آهن در بزرگهاىطول راه. کنند ینم
 : ن قرار بوديدب

 
 )هزار کيلومتر( آهن هاىراه

 

 
 

ن يتر  کشور از بزرگ٥ آهن در هاى درصد تمام راه٨٠ب ين قريبنابرا
 ۀي و تمرکز سرماهان راهي بر اتيمالکولى تمرکز . کشورها متمرکز شده است

 وام هاىرا مقدار هنگفتى از سهام و برگين است، زيش از ايمراتب به مالى ب
سى و ي انگلمثًالونرهاى يليره متعلق به ميه و غيکا، روسيآمر آهن هاىراه

 . فرانسوى است
 ١٠٠ راه آهن خود ۀ وجود مستعمرات خود، بر شبکۀيانگلستان در سا

که بر همه معلوم  و حال آن. ش از آلمان افزوديعنى چهار بار بيلومتر يهزار ک
ع يص تکامل صناخصو ه آلمان و بۀروهاى مولدي ن،ن مدت تکاملياست که طى ا

ق اولى يطر هبتر از انگلستان و  عيمراتب سر هزغال سنگ و فلزسازى آن ب
ون تن يلي م٩/٤ آلمان ١٨٩٢در سال . ه بوده استيتر از فرانسه و روس عيسر

ن ي ا١٩١٢کرد؛ ولى در سال  ید ميون تن انگلستان توليلي م٨/٦چدن در مقابل 
مى را نسبت به انگلستان نشان ي عظرسد که برترى ی م٩ در مقابل ٦/١٧رقم به 

 مناطق ١٨٩٠ ١٩١٣ %
 کشورهای متحده ٢٦٨ ٤١٣ +١٤٥
 امپراطوری بريتانيا ١٠٧ ٢٠٨ +١٠١
 روسيه ٣٢ ٧٨ +٤٦
 آلمان  ٤٣ ٦٨ +٢٥
 فرانسه ٤١ ٦٣ +٢٢
  دولت٥مجموع  ٤٩١ ٨٣٠ +٣٣٩



 ١١٠

اى جز جنگ  لهي چه وسدارى هيط سرمايشراشود که در  یحال سؤال م ٩٧ !دهديم
ک طرف و يه از يروهاى مولده و تجمع سرماين تکامل نيتواند عدم تطابق ب یم

ن يگر از بي مالى را، از طرف دۀيبراى سرما" مناطق نفوذ"م مستعمرات و يتقس
 ببرد؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                 
هاى بريتانيا و   امپراتورى ميان اقتصادىمناسبات: "ادگار گراموند(:  رجوع شود به ــ ٩٧
 و صفحات ٧٧٧ .، ص١٩١٤ ، ژوئيه" آمارپادشاهی انجمن ۀمجل"مندرجه در " آلمان
  )مترجم ــ .بعدى

Edgar Grammond; "The Economic Relation of the British and German 
Empires" - "Journal of the Royal Statistical Society", 
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 دارى گرى و گنديدگى سرمايه طفيلی ــ ٨
 
 
 

ار مهم است يسم که بسياليگر امپريهاى د کى از جنبهيد روى ياکنون ما با
ابى کافى ي آن را مورد ارزغالبًان مبحث يولى در اکثر استدالالت مربوط به ا

 است نيست اينگ مارکسيلفرديکى از نواقص هي. نمائيمدهند، مکث  یقرار نم
ست گامى به عقب گذارده ير مارکسين مورد نسبت به هوبسون غيکه او در ا

 . سم استياليگرى ذاتى امپر یلينجا طفيمنظور ما در ا. است
ن يا. سم انحصار استيالي اقتصادى امپرۀين پايتر قيم عميديچنانچه د

ط عمومى يدارى و در شرا هيعنى از بطن سرمايدارى است  هيسرماــ انحصار
ط عمومى ين شرايوجود آمده و با اه ى و رقابت بئد کااليعنى توليدارى  هيماسر

ز ين انحصار نيحال ا نيولى با ا. رى استيناپذ  در حال تضاد دائمى و درمان
 رکود و ۀآورد که متوج یوجود م هرى بيل ناگزيگر تمايمانند هر انحصار د

نى ي معۀت، تا درجطور موقه  انحصارى ولو بهاىمتيت قيتثب. دگى استيگند
جه هرگونه ترقى و هر گونه يکى و بالنتيات تکني ترقۀزين رفتن انگيموجب از ب

آورد  یوجود م ه باقتصادىک امکان ين عمل يعالوه اه گردد؛ ب یشرفتى ميپ
اوئوئنس نامى در : مثال. رى شودي جلوگکى مصنوعًايات تکنيکه از ترق براى آن

 ی انقالب،د بطرىياع نمود که در امر تولسازى اختر ن بطرىيک ماشيکا يآمر
از اختراع يسازى، امت  هاى بطرى کارتل آلمانى صاحبان کارخانه. کرد یمتوليد 

دهد و از عملى يز خود جاى ميند و در کشوى مينما یدارى مياوئوئنس را خر
دارى هرگز  هي سرماۀالبته انحصار در دور. کنند یرى مينمودن آن جلوگ

ن ببرد يد از بيکلى و براى مدتى مده  را در بازار جهانى بتواند رقابت ینم
). سم استياليامپر ــ ل پوچ بودن تئورى اولترايکى از دالين موضوع ي همضمنًا(

ق اصالحات موجب يش سود از طريد و افزاي تولۀنيل هزيالبته، امکان تقل
حصار ات اني که از خصوصنيزدگى ي رکود و گندليتماولى . گردد یراتى مييتغ

هاى صنعت و  دهد و در برخى از رشتهي خود عمل خود را ادامه مۀنوبه است، ب
 . دينما ینى از زمان تفوق حاصل ميبرخى از کشورها در فواصل مع

ت يا داراى موقعيار پهناور و ُپر ثروت يانحصار تملک مستعمرات بس
 . دينما یز در همان جهت عمل ميمناسب ن

 پولى در معدودى از ۀيم سرمايت از تجمع عظسم عبارت اسياليامپر. بارى
ارد فرانک اوراق بهادار بالغ يلي م١٥٠ــ١٠٠م به يديکشورها که چنانچه د

تر، قشر  حيا به عبارت صحي رشد طبقه، ۀنجاست سرچشميا. گردد یم



 ١١٢

کلى از ه کنند و ب یزندگى م" بازى سفته"ق يعنى کسانى که از طريران يبگ ليتنز
صدور . ى استئآسا  آنان تنۀنگاهى برکنارند و حرفشرکت در هر گونه ب

ن يش ايش از پيسم است، بيالين ارکان اقتصادى امپريتر کى از مهميه که يسرما
کر يکند و بر تمام پيد ميد تشديران را از توليبگ  ليبرکنارى کامل قشر تنز

 گذران ،انوس و مستعمراتيکشورى که با استثمار از کار چند کشور ماوراء اق
 . زنديگرى م یليکند، ُمهر و نشان طفيم

 :سدينو یهوبسون م
 

ا در کشورهاى يتانيگذارى بر  هيزان سرماي م١٨٩٣در سال »  
ل يا را تشکيتاني برۀ درصد تمام ثروت پادشاهى متحد١٥ تقريبًاخارجى 

  ٩٨ « . داديم
 
م ي بار و ن٢ تقريبًاه ين سرماي ا١٩١٥ان ذکر است که مقارن سال يشا

 : سدينو یسپس هوبسون م. افتيش يافزا
 

ار يات دهندگان بسيسم متجاوز که وجود آن براى مالياليامپر» 
ار يدار و بازرگان بس ت آن براى کارخانهيشود و اهم یگران تمام م

کار ه ى براى بئدارى که در جستجوى جا هيبراى سرما... ز استيناچ
هنگفت ل سودهاى يباشد، منبع تحص یش مي خوۀيانداختن سرما

 ... « است
 
عنى ي" نوستوريا: "شوديان ميک کلمه بيسى با ين مفهوم در زبان انگليا(

 )... ريبگ  لي، تنز"گذار  هيسرما"
 

ر در ياى کبيتانياى را که بر انهيفن آمارشناس تمام درآمد ساليه» 
عنى از ي از تمام بازرگانى خارجى و استعمارى خود ١٨٩٩سال 

 درصد ٥/٢ت آورده است، از روى حساب دسه واردات و صادرات، ب
 ١٨نگى که در گردش بوده است، يون پوند استرليلي م٨٠٠از کل 

   «.نمايد یبرآورد م) ون روبليلي م١٧٠ب يقر(نگ يون پوند استرليليم
 

                                 
 . ٦٠ و ٥٩، ص Hobson ــ ٩٨
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سم ياليح چگونگى امپرين رقم هنگفت باشد باز براى توضيهر قدر هم ا
 الى ٩٠دهد يح مين موضوع را توضيآنچه ا. ستير کافى نياى کبيتانيمتجاوز بر

ا سود قشر ي" گذارى"ه يعنى سود حاصله از سرماينگ يون پوند استرليلي م١٠٠
 . ران استيبگ ليتنز

ش از سودى ي ب بار٥کشور جهان " نيتر  بازرگانى"ران در يل بگيسود تنز
سم و ياليت امپرين است ماهيچن! ديآ یدست مه است که از بازرگانى خارجى ب

 . ستىياليگرى امپر یليطف
ا دولت ي )Rentnerstaat(" ريبگ  ليدولت تنز"ن جهت است که مفهوم يدب

سم، مورد استعمال ياليرباخوار در تمام مطبوعات اقتصادى مربوط به امپر
مى از يت عظيجهان به مشتى دولت رباخوار و اکثر. کند یدا ميعمومى پ

 :سدينو ین باره ميتس در ايورن گ ــشولتسه. م شده استيدار تقس   وامهاىدولت
 

شوند، جاى  یکار انداخته م هى که در خارجه بئها هين سرمايب» 
ند که در کشورهاى از لحاظ ينما یى اشغال مئها هياول را آن سرما

انگلستان به مصر، ژاپن، : افتند یکار م ها متفق بياسى وابسته و يس
صورت لزوم ناوگان وى در . دهد یکاى جنوبى وام مين و آمريچ

اسى انگلستان وى يروى سين. کند ینقش فراش دادگسترى را بازى م
 ٩٩ «. دارد یضب وامداران مصون مغرا از خشم و 

 
ستم اقتصاد يس"هاوزن در کتاب خود موسوم به  ئوس فون والترسيسارتور
" ريبگ  ليدولت تنز"ک ي ۀعنوان نمونه هلند را ب" گذارى در خارجه هيملى سرما
ن جنبه را يز اکنون ايشود که انگلستان و فرانسه نيرد و متذکر ميگ یدر نظر م

 کشور صنعتى وجود دارند که ٥لدر بر آنست که ي ش١٠٠. رنديگ یخود م هب
انگلستان، فرانسه، آلمان، ": کندي آنها صدق مۀ دربارکامًالده  مفهوم کشور وام"
کند که  ینمن شمار داخل ين جهت در ايهلند را فقط به ا. سيک و سوئيبلژ

 . ده است کا وامياالت متحده فقط در مورد آمري ا١٠١ "ستيچندان صنعتى ن"
 :سدينو یتس مي گورن ــشولتسه

 

                                 
 ٣٢٠. ص   ,.Schulze-Gaevernitz, Br. Imp  ــ٩٩

١٠٠ــ   Sart. von Waltershausen; "D. Volkswirt. Syst. etc.", Berlin   ١٩٠٧ ,  
Buch  IV. 

 . ٣٩٣ .، صSchilder ــ ١٠١
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ک دولت صنعتى به يج از يتدره انگلستان ضمن رشد خود ب»  
دات صنعتى و يش مطلق توليبا وجود افزا. شود یده مبدل م دولتى وام

ل يسبى درآمد حاصله از تنززان نيصادرات کاالهاى صنعتى باز بر م
روز ه  سهام و نشر اوراق بهادار و از داللى و احتکار روز بۀو بهر

 اقتصادى ۀيت است که پاين واقعي من همانا اۀديبه عق. شود یافزوده م
دار ارتباط  ده و وام ن واميب. دهد یل ميستى را تشکيالياعتالى امپر

  ١٠٢ « .رداين فروشنده و خريترى وجود دارد تا ب محکم
 
اى   در مقاله١٩١١چاپ برلن در سال " بانک "ۀالنسبورگ، ناشر مجل. آ

 :ن نوشته بودي آلمان چنۀدربار" ريبگ  ليآلمان دولت تنز"تحت عنوان 
 

ر شدن وجود يبگ  ليلى را که در فرانسه براى تنزيدر آلمان تما» 
ن موضوع را يولى ا. دهند ی مورد استهزاء قرار مشديدًادارد، 

ه به بورژوازى مربوط ين قضيکنند که در حدودى که ا یاموش مفر
ه يط فرانسه شبيش به شرايش از پيط آلمان بيگردد، شرا یم
  ١٠٣ « .شود یم
 

لى و در حال يدارى طف هير عبارت است از دولت سرمايبگ  ليدولت تنز
ن ياسى کشور معي س ــط اجتماعىي شراۀيتواند در کل یت نميفين کيدن و ايگند
براى .  منعکس نگرددًاان اساسى جنبش کارگرى خصوصي و در دو جرومًاعم
 سخن را به هوبسون ۀم رشتيتر نشان ده ن موضوع را هر چه واضحيکه ا نيا

است، چون او را " تر  مطمئن"عنوان گواه از هر کس ه م که بيئنما یواگذار م
از طرف مظنون دانست و " ستىيعت مارکسيشر"داشتن تعصب در ه توان ب ینم
خوبى از اوضاع و احوال کشورى که هم ه سى است که بيک فرد انگلي ویگر يد

ستى يالي امپرۀ مالى و تجربۀياز لحاظ مستعمرات و هم از لحاظ سرما
 . ن کشورهاست، آگاه استيتر ثروتمند

اش  س و بوئر که خاطرهيم جنگ انگلير مستقينکه تحت تأثيهوبسون ضمن ا
ز يو ن" ها ستينانسيف"سم را با منافع يالي امپرۀ رابط،د در وى زنده بوکامًال

                                 
  ١٢٢. ص   ,.Schulze-Gaevernitz, Br. Imp ــ ١٠٢

 
 . ١١ و ١٠، ص ١شمارۀ، ١٩١١ سال  ،"Die Bank"  ــ  ١٠٣
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ره، يمانکارى و سفارشات جنگى گوناگون و غيش درآمد آنان را از پيافزا
 :سدينو یکند، م یف ميتوص

 
داران هستند؛  هي سرما،گرانه لىي طفکامًالاست ين سيان ايهاد» 
 ريز تأثيها در قشرهاى مخصوصى از کارگران ن زهين انگيولى هم

 به هاى صنعت ن رشتهيتر  مهم،ادى از شهرهاي زۀدر عد. دينما یم
 ؛ تمايالت امپرياليستی مراکز صنايعندادولتی وابستههاى سفارش

ت منوط ين واقعيادى به اي زنسبتًا ۀسازى تا درج فلزسازى و کشتى
 «. است

 
روى يف نيت مختلف موجب تضعيفيده است که دو کين عقيسنده بر اي نو

تشکيل ارتش ) ٢و " گری اقتصادی طفيلی) "١ :م بوده استيهاى قد امپراتورى
  .از افراد ملل وابسته

 
گرى اقتصادى ناشى  یليت نخست از رسم و عادت طفيفيک» 

 و مستعمرات و هاشود که به حکم آن دولت فرمانروا از استان یم
ش ي کشور خوۀ حاکمۀ خود براى توانگر ساختن طبقۀکشورهاى وابست

ن کشور خود و آرام نگاهداشتن آنها يئع طبقات پاياى تطمز بريو ن
  «. دينما یاستفاده م

 
ن يدست آوردن امکان اقتصادى اه م که براى بيکن یما از خود اضافه م

رد، سودهاى انحصارى هنگفتى الزم يکه به هر شکلى انجام پذ نيع اعم از ايتطم
 . است

 : سدينو ین ميت دوم چنيفيهوبسون در خصوص ک
 

دى يسم آن القياليى امپرئناين عالئم نابيتر بيکى از عجي» 
ستى در يالير، فرانسه و دول امپرياى کبيتانيمخصوصى است که بر

ن راه از ير در اياى کبيتانيبر. دهند ین عمل از خود نشان مياقدام به ا
ى که ما به کمک آن ئقسمت اعظم نبردها. همه جلوتر رفته است
ى که از ئروهايم، به توسط ني مسّخر خود ساختامپراتورى هندوستان را

ز يم انجام گرفته است؛ در هندوستان و نيل داده بودياهالى بومى تشک
مى تحت فرماندهى ي دائمى عظهاىن اواخر در مصر ارتشيدر ا
ر ي که ما براى تسخئیها تمام جنگتقريبًاها قرار دارند؛  ىئايتانيبر
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 مربوط به قسمت جنوبى آن، به هاى، به استثناى جنگيمانمودهقا يآفر
  «. ان انجام گرفته استيتوسط بوم

 
 : ن استين از نظر اقتصادى چنيم چي دورنماى تقسۀابى هوبسون درباريارز

 
ن صورتى قسمت اعظم اروپاى باخترى منظره و يدر چن» 

ر ي از کشورهاى زئیهاخود خواهد گرفت که اکنون قسمته اى ب جنبه
س که يا و سوئيتاليرا و نقاطى از ايويو رجنوب انگلستان : دارند
 و محل سکونت نمايند یدن ميش از هر جا از آنها ديها ب ستيتور

مشت : ن خواهد بودي آن چنۀگر منظريبه عبارت د. توانگران است
 سهام و مقررى ۀزى از اشراف ثروتمند که از خاور دور بهريناچ
اى و بازرگانان  فهترى از کارمندان حر  بزرگنسبتًارند؛ گروه يگ یم

 حمل و هاىرترى از نوکران و خدمتکاران و کارگران بنگاهي کثۀو عد
.  مشغولند،اء ساخته شدهين قسمت اشيل آخريعى که به تکمينقل و صنا
ر هنگفتى مواد ين خواهد رفت و مقاديع از بي صناۀهاى عمد ولى رشته

قا وارد يا و آفريعنوان خراج از آسه ساخته ب  مهياء نيى و اشئغذا
 «. خواهد شد
ون يعنى فدراسيتر کشورهاى باخترى  عيد اتحاد وسينيبب» 
ن يک چني: ى دول معظم چه امکاناتى براى ما فراهم خواهد نمودئاروپا
جلو سوق نخواهد داد، بلکه ه ت جهانى را بيونى نه تنها مدنيفدراس

گرى باخترى را در بر داشته باشد که  یليم طفيممکن است خطر عظ
شرو که يز شدن گروهى از کشورهاى صنعتى پيمتما: بارت است ازع

کنند و  یافت ميمى دريقا خراج عظيا و آفرينى آنها از آسفوقًاطبقات 
ع را نان يرى از کارمندان و نوکران مطيهاى کث کمک آن تودهه ب
د محصوالت هنگفت کشاورزى و صنعتى يگر به توليدهند که د یم

خدمات ه ن بيستوکراسى مالى نويظر آرمشغول نبوده، بلکه تحت ن
اند  بگذار کسانى که آماده. ا کارهاى فرعى صنعتى مشغولنديشخصى 

روى برگردانند و »   )ن دورنماي از ا:شديد گفته ميبا ( « ن تئورىياز ا
اجتماعى آن  ــ ط اقتصادىيدانند در شرا یآن را قابل بررسى نم

ن وضع قرار يون در ا انگلستان جنوبى فعلى که اکنهاىشهرستان
ن تحت نظارت يبگذار آنها فکر کنند اگر چ. نديدارند، تعمق نما

و کارمندان " گذاران  هيسرما"ا يها  ستينانسين گروه فياقتصادى ا
ن گروه از يگرفت و ا یاسى و بازرگانى و صنعتى آنان قرار ميس

ت ده اسيخود ده اى که جهان تا کنون ب نخورده  ن منابع دستيتر بزرگ
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ن يرساندند، ا ینمودند و آن را در اروپا به مصرف م یکشى م بهره
ت يهى است وضعيبد. گرفت یخود مه مى بي عظۀستم چه دامنيس
تر  مراتب مشکله روهاى جهانى بيار بغرنج است، حساب بازى نيبس

گرى را ينى ديب شيا هر پينى و يب شين پياز آن است که بتوان تحقق ا
ى ئولى آن نفوذها. اد محتمل دانستي ز،ک جهتير  تنها د،ندهي آۀدربار

ند، ينما یسم اروپاى باخترى را اداره مياليکه در حال حاضر امپر
ند و يکنند و اگر به مقاومتى برخورد ننما یر مين جهت سيهمانا در ا

ن پروسه يگرى متوجه نشوند، درست در جهت انجام هميسوى ده ب
   ١٠٤«  . عمل خواهند کرد

 
سم به مقاومتى برخورد ياليروهاى امپري ناگر:  محق استمًالکاسنده ينو

 ۀکشورهاى متحد"ت ياهم. کشاندند ین جا هم ميکردند، کار را درست به هم ینم
ابى قرار يدرستى مورد ارزه نجا بيستى، اياليعنى امپريط کنونى يدر شرا" اروپا

 زينى  جنبش کارگردر درونشد که  یستى اضافه ميبا یفقط م. گرفته است
طور منظم و  هاند ب روز شدهي پت کشورها موقتًاي که اکنون در اکثرهاستياپورتون

سم که معناى آن ياليامپر". ندينما یعمل م"ن جهت يبدون انحراف درست در هم
ل يسم که معناى آن تحصيالين است؛ امپريم جهان و استثمار نه تنها چيتقس

ن کشورهاست، براى يتر مندسودهاى انحصارى هنگفت از طرف مشتى از ثروت
ن يدآورد و ب یوجود مه ا امکان اقتصادى بينى پرولتارفوقًاع قشرهاى يتطم
دهد و آن را مستحکم  ینى به آن ميپروراند، شکل مع یسم را ميق اپورتونيطر
سم ي و بر ضد اپورتونعمومًاسم ياليى را که بر ضد امپرئروهايفقط آن ن. نمايد یم

 ــ الي آنها از طرف هوبسون سوسۀند و عدم مشاهدينما یخصوصا مبارزه م
 . د فراموش نموديعى است، نبايبرال امرى طبيل

مناسبت دفاع از ه ست آلمانى که در موقع خود بيبراند، اپورتون لديگرهارد ه
اصطالح ه شواى حزب بيتوانست پ یسم از حزب اخراج شد و امروز مياليامپر

ل يلى خوب تکميهاى هوبسون را خ هآلمان باشد، گفت" دموکراتال يسوس"
بدون (را "  اروپاى باخترىۀکشورهاى متحد"ل يق که تشکين طريدکند، ب یم

جنبش  "ۀيقا، علياهپوستان آفري سۀيعل"... مشترک"ات يمنظور عمله ب) هيروس
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" رومنديى نئايارتش و ناوگان در"ک ي ۀيمنظور تهه ز بيو ن" بزرگ اسالمى
 . دينما یغ ميره تبلي و غ١٠٥  "نيائتالف ژاپن و چ "ۀيعل

د همان ينما یم" ايتانيسم برياليامپر"تس از يفى که شولتسه گورنيتوص
درآمد ملى انگلستان از سال . دهد یما نشان مه گرى را ب یليات طفيخصوص
" از خارجه"که درآمد حاصله   دو برابر شد و حال آنتقريبًا ١٨٩٨ تا ١٨٦٥

ت يترب"سم ياليامپر" خدمت"اگر . افتيش ي افزا بار٩طى همان مدت 
در عوض ...) رود یش نميبدون جبر که کار از پ(باشد " اهپوستان براى کاريس
 ابتدا کار ــاروپا کار جسمانى را "ن خواهد بود که يسم هم اياليامپر" خطر"

اهپوست يگردن بشر سه  بــرا صنعتی تر   کشاورزى و معدنى و سپس کار خشن
له ين وسيدل گرفتن مشغول گردد و بي خاطرى آسوده به تنز خود با ول کنديتحم
پوست و  اسى نژادهاى سرخيى اقتصادى و سپس سئد هم موجبات رهايشا
 ". پوست را فراهم سازد  رهيت

 را از کشاورزى هانيشترى از زميروز قسمت به در انگلستان روز ب
در مورد . ددهن یا اختصاص ميح و تفّرج اغنيمنتزع نموده و به ورزش و تفر

ن يا"ند که يگو ی مــ شکار و ورزش است ۀن منطقيتر یاسکاتلند که اشراف
خى خود و از دولت سر مستر کارنگى زندگى ي تارۀن به برکت گذشتيسرزم

در انگلستان تنها براى ). ى استئکاياردر آمريليک ميکارنگى " (کنديم
 ١٣٠ب يقر(نگ يون پوند استرليلي م١٤انه يدوانى و شکار روباه سال  اسب
ون يليک مي به تقريبًاران انگلستان يل بگيتعداد تنز. شود یخرج م) ون روبليليم

 در تنزل دائمًادى مشغولند يتعداد نسبى افرادى که به کارهاى تول. رسد ینفر م
 : است

 

 
                                 

 .، ص١٩١٠، "تزلزل سيادت صنايع و سوسياليسم صنعتى"گرهارد هيلدبراند؛ ( ــ ١٠٥
 )مترجمــ .  و صفحات بعدى٢٢٩

Gerhard Hildebrand; "Die Erschütterung der Industrieherrschaft und des 
Industriesozialismus ." 

 

 نسبت کارگران 
 به تمام سکنه 

 تعدادکارگر در 
 سکنۀ انگلستان مدۀ صنايععهاى رشته

 )نبه ميليو( %
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 ۀوقتى از طبق" ستميا در آغاز قرن بيتانيسم برياليامپر"محقق بورژواى 
 کارگران "نىفوقًاقشر "ن يراند، مجبور است همواره ب یس سخن ميکارگر انگل

نى شامل گروهى فوقًاقشر .  فرق قائل شود"ىئاي پرولتارصرفًان و يئقشر پا"و 
 ورزشى و مجامع هاىاى و انجمن هاى حرفه هيوها و اتحاديى کئوپراتاز اعضا

حد کافى محدود ه بهنوز هم "قانون انتخابات که در انگلستان . ر مذهبى استيکث
ى را از حق انتخابات ئاي پرولتارصرفًان يئکه بتواند قشر پا  براى آن،هست

 ۀکه وضع طبق نيبراى ا!! ن قشر وفق داده شده استي با سطح ا"نمايدمحروم 
 از تىياقلى که ئ فقط از قشر باالمعموًالس را رنگ و روغن بزنند يکارگر انگل

 اکثرًا ،کارىيموضوع ب "مثًال. زنند یدهد، دم م یل ميا را تشکيپرولتار
استمداران کمتر آن را يسا که ين پرولتاريئاى است مربوط به لندن و قشر پا مسئله

بافان بورژوا و   استيکه س: شد یگفته مد يبا... ١٠٦ "آورند یحساب مه ب
 . آورند یحساب مه کمتر آن را ب" ستياليسوس"هاى  ستياپورتون

هاى مورد بحث مرتبط است  دهيسم که با پدياليات امپرياز جمله خصوص
ورود (ش مهاجرت يستى و افزاياليل مهاجرت از کشورهاى امپريکى هم تقلي

اى نامبرده از کشورهاى به کشوره) ر محل سکونتييکارگران و تغ
طورى که  هب. تر است  نيئترى است که سطح دستمزد در آنها پا  مانده  عقب

 رو به کاهش ١٨٨٤گردد مهاجرت از انگلستان از سال  یهوبسون متذکر م
 ١٦٩، ١٩٠٠ هزار و در سال ٢٤٢ن در سال مزبور ي مهاجرۀعد: رود یم

 به حد ١٨٩٠ــ ١٨٨١سال ان دهين از آلمان در جري مهاجرۀعد. هزار بود
 ٣٤١ و ٥٤٤ بعدى به ۀسال دهد و طى دو ي هزار رس١٤٥٣عنى به ياعالى خود 

ه و يا، روسيتاليش، ايدر عوض بر تعداد کارگرانى که از اتر. هزار تنزل نمود
 ١٩٠٧طبق سرشمارى سال .  افزوده شد،آمدند یگر به آلمان ميکشورهاى د
 نفر کارگر ٤٤٠٫٨٠٠ نفر بود که از آنها ١٫٣٤٢٫٢٩٤ان در آلمان يتعداد خارج
قسمت " در فرانسه ١٠٧.  نفر کارگر کشاورزى بودند٢٥٧٫٣٢٩صنعتى و 

ها،  دهند؛ لهستانى یل ميان تشکيع معدنى را خارجياز کارگران صنا" مهمى
ن اروپاى شرقى و جنوبى ياالت متحده مهاجري در ا١٠٨ .ها ىئايها و اسپان ىئايتاليا

ى که به ِسَمت ئکايکه تعداد کارگران آمر ا را دارند و حال آنن کارهيتر  کم مزد
ش از همه ين کارها را دارند از لحاظ نسبى بيسرکارگر کار کرده و ُپر مزدتر

                                 
 ٣٠١. ص .Schulze-Gaevernitz. Br. Imp    ــ١٠٦
    ٢١١ . ص)آمار دولت آلمان( ــ ١٠٧

Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 
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Henger; "Die Kapitalsanlage der Franzosen", St. 
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ن کارگران قشرهاى يل هم هست که در بين تمايسم داراى ايالي امپر١٠٩. است
 . ازدا مجزا سيع پرولتاري وسۀد و آنها را از توديز نمايممتازى را متما

که  نيسم مبنى بر اياليل امپرين نکته الزم است که در انگلستان تمايذکر ا
د و جنبش يت نماين آنها تقويسم را در بيجاد کند و اپورتونين کارگران شکاف ايب

ان قرن نوزدهم و آغاز ي قبل از پاها دچار فساد سازد، مدتکارگرى را موقتًا
عنى يسم يالي مهم امپرۀصفت مشخصرا دو يز. ده بوديستم متظاهر گرديقرن ب

 قرن ۀميت انحصارى در بازار جهانى از نيم مستعمراتى و موقعيمستملکات عظ
 ۀن رابطي متمادى اهاىمارکس و انگلس سال. نوزدهم در انگلستان وجود داشت

دارى  هيستى سرماياليات امپريسم درجنبش کارگرى را با خصوصياپورتون
 اکتبر سال ٧ انگلس در مثًال. نمودند ی مطور منظمى بررسىه انگلستان ب

 :  به مارکس نوشت١٨٥٨
 

 ۀطور روزافزونى جنب ه بعمًالاى انگلستان يپرولتار» 
ن ملت که از هر يرسد ا ینظر م هرد و بيگ یخود م هى بزبورژوا
ى ئجا هخواهد سرانجام کار را ب یشتر بورژوا است ميگرى بيملت د

ک يى و زت بورژوايک اشرافي ، بورژوازىفيدر ردبرساند که 
ن امر از طرف ملتى يهى است ايبد. ى داشته باشدزاى بورژوايپرولتار

نظر  هنى طبق قاعده بي تا حدود معنمايد یکه تمام جهان را استثمار م
  ]٨[ « . رسد یم
 
 از ١٨٨١ اوت ١١ مورخه ۀک ربع قرن، انگلس در نامي پس از تقريبًا 

  :کند یصحبت م" سىيلهاى انگ ونيوني دين تريبدتر"
 

ند که از طرف يدهند افرادى بر آنها رهبرى نما یکه اجازه م» 
 ]٩[ « . ر وى هستنديبگ رهيکم ج ا دستيده شده و يبورژوازى خر

 
 ١٨٨٢ سپتامبر ١٢خ يگر خود به کائوتسکى در تاري دۀو اما انگلس در نام

 :سدينو ین ميچن

                                 
 ) مترجم ــ .١٩١٣، نيويورک "مهاجرت به درون کشور و کار"هورويچ؛ (  ــ١٠٩

 Hourvich; "Immigration and Labour", N.Y. 
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است استعمارى ي سۀسى درباريد کارگران انگليپرس یاز من م» 
. کنند یطور کلى مه است بي سۀکنند؟ همان فکرى که درباريچه فکر م

کار و    محافظههاىکاليست، فقط رادينجا حزب کارگرى موجود نيا
برال وجود دارند و کارگران با خاطرى آسوده به اتفاق آنان از يل

 انحصار مستعمراتى انگلستان و انحصار وى در بازار جهانى استفاده
   ١١٠« . ندينما یم
 
شگفتار چاپ دوم ي در پ١٨٩٢ن مطلب را هم انگلس در سال ين هميع(

 ). ح نموده استيتشر"  کارگر در انگلستانۀوضع طبق"کتاب خود موسوم به 
 : علت. ده استيطور واضح ذکر گرده نجا علت و معلول بيدر ا
 ن کشور؛ ياستثمار تمام جهان از طرف ا) ١
 آن در بازار جهانى؛ ت انحصارى يموقع) ٢
 : معلول. انحصار مستعمراتى آن) ٣
 
 اى انگلستان؛ يبورژوا شدن بخشى از پرولتار) ١
ند که از طرف يدهد افرادى بر وى رهبرى نما یقسمتى از آن اجازه م) ٢

 .ر آن هستنديبگ  رهيکم ج ا دستيدارى شده و يبورژوازى خر
ان ين مشتى از دول به پايم جهان را بيستم تقسيسم آغاز قرن بياليامپر

را استثمار " تمام جهان"چنان قسمتى از  ن دول اکنون آنيک از ايرسانده و هر 
چه انگلستان در سال  که اندکى از آن) ل مافوق سوديبه منظور تحص(کند  یم

 ۀين دول در ساي از اهاک کارتليکرد کمتر است؛ هر  ی استثمار م١٨٥٨
 در ــدار  ده با وام لى و داشتن مناسبات وام ماۀي و سرماهاها، کارتل تراست

نى از ي معۀک از آنها تا درجي ت انحصارى است و هريبازار جهانى داراى موقع
لومتر مربع يون کيلي م٧٥م که از يديد(انحصار مستعمراتى برخوردار است 

 درصد در دست شش دولت ٨٦عنى يون يلي م٦٥ مستعمرات جهان مجموع
 ).  درصد در دست سه دولت متمرکز است٨١عنى يون يلي م١٦متمرکز است؛ 

 

                                 
 )مترجم ــ ٤٥٣. ، و جلد چهارم، ص٢٩٠.، ص مارکس و انگلس جلد دومۀمکاتب( ــ ١١٠

Briefwechsel von Marx und Engels, Bd., II ــ IV 
 ) مترجمــ . برلن". سوسياليسم و سياست استعمارى"کائوتسکى؛ . ک(

 .اين رساله در آن عهدى نوشته شده بود که کائوتسکى هنوز مارکسيست بود
K. Kautsky; "Sozialismus und Kolonialpolitik", Brl . 
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اسى است يط اقتصادى و سيچنان شرا  وجود آن،ت کنونىيز موقعيوجه تما
سم با منافع عمومى و اساسى يرى اپورتونيناپذ توانست بر شدت آشتى یکه نم

ک ينى خود خارج شده و به يسم از حالت جنياليد؛ امپريفزايجنبش کارگرى ن
دارى در اقتصاد ملى و  هيده است؛ انحصارهاى سرمايبدل گردستم مسلط ميس
ده است؛ و اما از يان رسيم جهان به پايند؛ تقسينما یاست جاى اول را اشغال ميس

لى ي قلۀم عدينيب یک انگلستان، اکنون ميجاى انحصار بدون شره گر بيطرف د
اى  رزهگر به مبايد کين انحصار با يستى براى شرکت در ايالياز دول امپر

سم ياپورتون. دهد یل ميستم را تشکي تمام آغاز قرن بۀمشغولند که صفت مشخص
 دوم ۀميطور که در ن ک کشور، آنيتواند در جنبش کارگرى  یگر نمياکنون د

 سال پى در هاعنى دهيد يشد، براى مدتى مد یقرن نوزدهم در انگلستان مشاهده م
ک سلسله از کشورها به نضج يسم در ياپورتون. روزى مطلق داشته باشديپى پ

  ١١١سمينيال شوويعنوان سوسه ده شده و بيده ، از حد نضج گذشته و گنديخود رس
 . خته استياست بورژوازى درآمي با سکامًال

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٨توضيحات فصل 
 
 به زبان ١٩٤٧مراجعه شود به مکاتبات منتخبۀ مارکس و انگلس، چاپ  ــ ]٨[

 )١٢٠. ص (.١٠٥. روسی، ص
، ١٩٣١، ٢٤ مراجعه شود به مجموعۀ آثار مارکس و انگلس، جلد  ــ]٩[

 )١٢٠. ص. (، به زبان روسی٥٣٠ ــ ٥٢٩صفحات 
 
 

                                 
ها و غيره  ها، ماسلف ها، چخنگل  سوسيال شووينيسم روسى حضرات پوترسوف ــ ١١١

آقايان چخيدزه، اسکوبلف، (صورت پنهانى خود ه صورت آشکار و خواه به نيز، خواه ب
طلبى پديد  از يکى از َاشکال روسى اپورتونيسم يعنى از انحالل) آکسلرد، مارتف و غيره

 .آمده است
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 انتقاد از امپرياليسم ــ ٩
 
 
 

ن کلمه از نظر ما عبارت از روشى يع ايمعناى وسه سم بياليانتقاد از امپر
به دئولوژى عمومى خود، نسبت ياست که طبقات گوناگون جامعه، برحسب ا

 . سم دارنديالياست امپريس
 ۀ معدودى متمرکز شده و شبکۀ مالى که در دست عدۀيم سرمايزان عظيم

ن شبکه با چنان وسعت ي اۀوجود آورده و دامنه انبوهى از مناسبات و ارتباطات ب
داران و صاحبکاران  هي سرماۀافته که نه تنها تودير قابل تصورى گسترش يغ

 مالى نموده است، ۀيز تابع سرماين آنها را نيتر اپ  متوسط و کوچک بلکه خرده
ها بر سر  ستينانسي ملى و دولتى فهاىر گروهي حاد با ساۀک طرف و مبارزياز 
 موجب شده است که ــگر يگر، از طرف ديادت بر کشورهاى ديم جهان و سيتقس

" همگانى"ت يمجذوب. سم روآور شوندياليسوى امپره جا ب کيتمام طبقات دارا 
تمام ه زى آن بيآم  وار از آن و رنگ  وانهيسم، دفاع دياليدورنماهاى امپربه 
دئولوژى يا.  دوران حاضرۀن است صفت مشخصي چنــل ممکنه ئوسا
ن طبقه را از ي ا،نيوار چيد. دينما یز نفوذ مي کارگر نۀستى در طبقياليامپر

ال يسوس"اصطالح ه ان حزب کنونى بيشواياگر پ. گر جدا نکرده استيطبقات د
ست در ياليعنى سوسي" ستياليال امپريسوس"جا به ه حق و به آلمان ب" دموکرات

 هم ١٩٠٢د دانست در سال ياند، با ست در کردار ملّقب شدهياليگفتار و امپر
را در انگلستان که به سازمان " ني فابهاىستياليامپر"هوبسون وجود 

 . موده استتعلق داشتند خاطرنشان ن" نيت فابيجمع"ستى ياپورتون
اى از  دهي پوشنسبتًا به شکل معموًالهاى بورژوازى  ستيسيدانشمندان و پوبل

هاى  شهيسم و رياليادت مطلق امپريق که سين طريدکنند، ب یسم دفاع مياليامپر
 ۀات را در درجيات و فرعيکوشند جزئ یند، مينما یپوشى م  ق آن را پردهيعم

از " رفرم"ت يکلى بى اهمه  بهاىبا طرحکنند  یت قرار دهند و تالش مياول اهم
چه   توجه را از آن،رهي و غهاا بانکي هاسى بر تراستيل برقرارى نظارت پليقب

ح و ي وقهاىستياليامپر. ت اساسى است منحرف سازنديکه داراى اهم
ات اساسى ي مربوط به اصطالح خصوصۀشياى که جسارت دارند اند پرده  بى
 . زنديخ یسخن بر مه  کمتر ب،بخردانه اعالم دارنداى نا شهيسم را اندياليامپر
 موسوم به ۀي آلمانى در نشرهاىستيالي امپر:نمائيم  ذکر میک مثالينک يا

بخش ملى را در يان جنبش آزاديسعى دارند جر" گانى اقتصاد جهانىيبا"
آنها تک . نديب نماير آلمانى تعقيخصوص در مستعمرات غه مستعمرات و البته ب



 ١٢٤

شود و جنبشى را که در ناتال  یعتراضاتى را که در هندوستان م و اهاجوش
کى از آنها در ي. کنند یره وجود دارد ذکر ميو در هند هلند و غ) قايجنوب آفر(

 و هاسى حاوى گزارش مربوط به کنفرانسى از ملتي انگلۀيک نشريخصوص 
 ندگان مختلفي از طرف نما١٩١٠ ژوئن سال ٣٠ تا ٢٨نژادهاى تابع که از 

ل شده يگانگان قرار دارند تشکيادت بيقا و اروپا که تحت سيا و آفريمللى از آس
ن ين کنفرانس را چنيراد شده در اي اهاىاى نوشته و ضمن آن نطق بود، مقاله

 :دينما یابى ميارز
 

 هاىد مبارزه کرد؛ دولتيسم باياليند با امپريگو یما مه ب» 
ت بشناسند؛ دادگاه يرسمه ل بد حق ملل تابعه را به استقاليفرمانروا با

 هاىن دول معظم و ملتيد بر اجراى قراردادهاى منعقده بيالمللى با نيب
 معصومانه هاىن خواهشيکنفرانس مزبور از ا. کوچک نظارت کند

م که ينيب یقت نمين حقيما اثرى از درک ا. نهد یگامى فراتر نم
ناگسستنى دارد دارى ارتباط  هيسم در شکل کنونى خود با سرماياليامپر
جه يسم امرى است بى نتياليم با امپري مستقۀمبارز(!!) ن جهت يدو ب

ژه يوه هاى ب روى  ادهي برخى از زۀيکه به اقداماتى عل نيمگر ا
  ١١٢« . ز آن اکتفا شوديانگ نفرت

 
ب و يست جز فريزى نيسم چياليستى ارکان امپريچون اصالح رفرم

سوى ه ن بورژوازى ملل ستمکش بندگايو چون نما"  معصومانههاىخواهش"
 بورژوازى ملت ستمگر ۀندين جهت نمايدنهد، ب ین گامى نمياز ا" فراتر"جلو 

سم جبهه ياليعنى در برابر امپريدارد  ی بر مسوى عقبه بن ياز ا" فراتر"گامى 
ن هم يا. گرداند یمستور م" علمى بودن" ادعاى ۀد و آن را در لفافيساين ميبه زم

 ! است" منطق"نوعى از 
ر يپذ سم امکانياليستى ارکان امپريرات رفرمييا تغيکه آ نيمسائلى حاکى از ا

ش از يسم است بيالي امپرۀديئى را که زائجلو رفت و تضادهاه د بيا باياست و آ
عقب رفت، از مسائل ه د بيکه با نيا اي ،تر ساخت قيش حدت داد و آنها را عميپ

سم عبارت يالياسى امپريات سيون خصوصچ. سم استيالياساسى انتقاد از امپر
د ستمگرى ملى ناشى از ستمگرى ياست از بسط ارتجاع در تمام جهات و تشد

ستم يسم در آغاز قرن بياليز بر افتادن رقابت آزاد، لذا امپريگارشى مالى و نيال

                                 
 )مترجم، ــ ١٩٣ . ص،بايگانى اقتصاد جهانى، جلد دوم( ــ ١١٢

Welt wirtschaftliches Archiv, Bd. II . 
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ونى از خرده بورژواهاى يسيستى با اپوزيالي در تمام کشورهاى امپرتقريبًا
سم از طرف کائوتسکى و يعلت قطع عالقه با مارکس. شود یم مواجه دموکرات

د و ين است که کائوتسکى نه فقط نکوشيسم ايالملل کائوتسک نيع بيان وسيجر
ستى يون خرده بورژوازى و رفرميسين اپوزينتوانست خود را در صف مقابل ا

 اقتصادى آن ارتجاعى است، قرار دهد بلکه برعکس در عمل با آن ۀيکه پا
 . ختيدرآم

ش يداياالت متحده موجب پيا در اي اسپانۀي عل١٨٩٨ستى سال ياليجنگ امپر
 ١١٣ هاى کانين موهينها آخريا. ديگرد" هاستياليضد امپر"ونى از يسياپوز

دند، ينام یم" تبهکارانه "، جنگن جنگ رايدمکراسى بورژوازى بودند که ا
ه نسبت به دانستند، عملى را ک یت ميگران را نقض مشروطيتصرف اراضى د

به وى وعده دادند که (ن شد يپيليان فيشواى بومي پ)Aguinaldo( نالدويآگو
اده کردند و يى را در آنجا پئکايان آمري سپاهبعدًاکشورش آزاد خواهد بود، ولى 

خواندند و  یم" ها ستينيب شوويفر) "نددن را به تصرف خود درآوريپيليف
  :که نياز انمودند حاکى  ینکلن را نقل قول ميسخنان ل
 

ن عمل يکند، ايد پوست بر خود حکومت ميهنگامى که سف» 
ن حال بر يشتن است ولى هنگامى که بر خود و در عيحکومت بر خو

شتن نبوده بلکه يگر حکومت بر خوين دي اــکند يگران حکومت ميد
 ١١٤«  . استبداد است

 
 ارتباط ن انتقاد کنندگان از اعتراف به ناگسستنى بودني ولى مادام که ا

دارى واهمه داشتند و مادام که  هين با ارکان سرماي و بنابراهاسم با تراستياليامپر
 تکامل آن ۀجيدارى بزرگ و در نت هيتوسط سرماه ى که بئروهايدن به نياز گرو

 هاىخواهش "ۀ انتقاداتشان کماکان جنبــند هراسناک بودند يآ یوجود مه ب
 . را داشت" معصومانه

 

                                 
 آمريکاى شمالى هستند که در حال هندوهای طوايف گروهى از -ها  موهيکان ــ ١١٣

ى بنام ئ نام رمان يکى از نويسندگان آمريکاــها  آخرين موهيکان. زوال و از بين رفتند
 اجتماعى در حال زوال را هاىطور کلى آخرين نمايندگان جريانه ب. فنيمور کوپر است

  .ت.هـ. نامند یم" ها آخرين موهيکان"
 

 .٢٧٢ .، ص١٩٠٤) مترجمــ . ، ديژون"امپرياليسم آمريکا"يه؛ ئپاتو. ژ( ــ ١١٤
J. Patouillet; "L'impérialisme américain", Dijon . 
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روى ين نظرات پيطور عمده از همه سم بيالير انتقاد از امپرز ديهوبسون ن
ارتقاء "و اعالم ضرورت " سمياليرى امپريناگز"هوبسون در رد . دينما یم

 بر کائوتسکى سبقت جسته ــ!) دارى هيدر دوران سرما(اهالى " ديقدرت خر
الى گارشى مي و الهاسم و قدرت مطلق بانکياليکسانى که در انتقاد از امپر. است
. کنند عبارتند از آگاد، آ یروى مي خرده بورژوازى پۀيره از نظريو غ

م و يا ن رساله به کّرات از آنها نقل قول نمودهيگه که ما در ا اشوه. النسبورگ، ل
ک کتاب سطحى بنام يسندگان فرانسوى، مؤلف يکتور برار، از نويز وين
اى  که ذره نها بدون آن آۀهم. ١٩٠٠منتشره در سال " سمياليانگلستان و امپر"

 مقابل ۀست بودن داشته باشند، رقابت آزاد و دمکراسى را در نقطيادعاى مارکس
دهند، طرح احداث راه آهن بغداد را که به تصادمات و  یسم قرار مياليامپر

اى "  معصومانههاىخواهش "ۀ همضمنًاکنند و  یح ميگردد تقب یجنگ منجر م
مارک متخصص آمار ين.  حتى آــره يره و غيند و غينما ی صلح مطرح مۀدربار

 صدها ۀنامبرده ضمن محاسب. ز جزو آنهاستيالمللى ن نينشر اوراق بهادار ب
 :  بانگ برآورد که١٩١٢در سال " المللى نيب"هاى  ارد فرانک پشتوانهيليم

 
؟ و با ...توان تصور کرد صلح بر هم خواهد خورد یا ميآ» 
سک بر پا کردن جنگ تن در يه ر هنگفتى بهاىپيکرهن يوجود چن

  ١١٥« . خواهند داد؟
 
ست؛ يلوحى از طرف اقتصاددانان بورژوا موجب شگفتى ن  ن سادهيک چني

ن درجه به يز هست که خود را تا اي آنها نسوده بن موضوع يعالوه اه ب
ولى . از صلح دم بزنند" طور جدىه ب"سم ياليط امپريلوحى زده و در شرا  ساده

ن يروى از همي به پ١٩١٦ــ ١٩١٥ــ ١٩١٤ هاىى که در سالبراى کائوتسک
همه توافق نظر "کند در مورد صلح ي ادعا م،ستى پرداختهي بورژوا رفرمۀينظر
 ــ) هاستيفيال پاسي و سوسهاستيالياصطالح سوسه ، بهاستياليامپر" (دارند

ل و آشکار يه و تحليجاى تجزه ماند؟ ب یسم باقى ميزى از مارکسيگر چه چيد
ل يتما"م و آن ينيب یز ميک چيسم ما فقط ياليساختن تمام عمق تضادهاى امپر

 . ن تضادها و نفى آنهاستيستى به سهل انگاشتن اي رفرمى"معصومانه
 

                                 
 ) ــ مترجم٢٢٥ .، ص٢، کتاب ١٩المللى، جلد  بولتن پژوهشگاه آمار بين( ــ ١١٥
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او . سمياليکائوتسکى از امپراقتصادی  کوچکى از انتقاد ۀنک نمونيا
د  انگلستان را در مور١٩١٢ و ١٨٧٢ هاىهاى صادرات و واردات سال پيکره

ن صادرات و واردات يشود رشد ا یکند؛ معلوم م یسه ميگر مقايد کيمصر با 
کائوتسکى از . از رشد صادرات و واردات عمومى انگلستان کمتر بوده است

 : کند یرى ميگ  جهين نتينجا چنيا
 

م که اگر مصر تحت ين فرض در دست نداري اایلى بريچ دليه» 
ن کشور با وجود فشار يبا اگرفت بازرگانى  یاشغال نظامى قرار نم

ه به بسط و يل سرمايتما. "کرد یعوامل اقتصادى کمتر رشد م
ز ممکن است يآم  دمکراسى مسالمتۀليوسه ز بيبهتر از هر چ، "توسعه

 ١١٦ «. ستىياليهاى قهرى امپر وهي شۀليوسه عملى گردد نه ب
 
ر  وى دۀ هوادار دوآتش]١٠[ ن استدالل کائوتسکى که آقاى اسپکتاتوريا
آن را به صدها آهنگ ) هيها در روس ستينيال شووي سوسۀاستتار کنند و(ه يروس
ل يسم تشکياليستى را از امپريکند، اساس انتقاد کائوتسک یر و بم تکرار ميز
نخست قسمتى . شترى روى آن مکث نموديل بيد به تفصيرو با نيدهد و از ا یم

تسکى بارها و منجمله در م که کائويينما ینگ را نقل ميلفرديهاى ه از گفته
هاى  نيسيتمام تئور"هاى وى را  رىيگ جهي اعالم نموده که نت١٩١٥ل سال يآور
 ". ست به اتفاق آراء قبول دارندياليسوس
 : سدينوينگ ميلفرديه
 

دارى  هياست سرمايست که در مقابل سين نيا ايکار پرولتار» 
 به عصر اى را قرار دهد که مربوط مانده است عقبيتر س  مترقى

پاسخى . ز نسبت به دولت استيآم  بازرگانى آزاد و مناسبات خصومت
سم يالي مالى و امپرۀياست اقتصادى سرمايا در مقابل سيکه پرولتار

هدفى . سم استياليتواند بدهد آزادى بازرگانى نبوده، بلکه فقط سوسيم
آلى  دهي ا،ب کنديتواند تعقيى در حال حاضر مئاياست پرولتاريکه س
آل  دهيک ايگر به ي که اکنون دــر برقرارى مجدد رقابت آزاد ينظ

                                 
، ١٩١٥، نورنبرگ "هادولت ملى، دولت امپرياليستى و اتحاد دولت"کائوتسکى؛ ( ــ ١١٦
 )مترجمــ . ٧٢ و ٧٠. ص

Kautsky; "Nationalstaat, imperialistischer Staat und Staatenbund", 
Nürnberg.  
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 نبوده، بلکه فقط و فقط نابودى کامل رقابت از ــارتجاعى مبدل شده 
   ١١٧« . دارى است هيدن بساط سرمايق برچيطر

 
" آل دهيا"ک ي مالى، ۀيکه براى دوران سرما" آلى دهيا"کائوتسکى با دفاع از 

فشار عوامل "و " زيآم دمکراسى مسالمت"ز ارتجاعى است و با دفاع ا
 نىياز نظر عآل  دهين ايرا اي زــسم قطع نمود؛ يوند خود را با مارکسيپ" اقتصادى

سوى ه دارى انحصارى ب هيعنى از سرمايکشاند  یعقب مه خ را بيتار
ک يست جز يزى نيرو چ نيگردد و از ا یر انحصارى متوجه ميدارى غ هيسرما
 . ستىيب رفرميفر

اگر ) مه مستعمرهيا با کشور نيگر و ي دۀا با مستعمري(بازرگانى با مصر 
 ۀيسم و سرماياليعنى اگر امپري گرفت یقرار نمن کشور تحت اشغال نظامى يا

ن عبارت يو اما معناى ا". کرد یرشد م"شترى يداشت با شدت ب یمالى وجود نم
طور کلى و ه ا ب انحصارهۀليوسه ن است که اگر رقابت آزاد بيا ايست؟ آيچ
 ۀليوس ه مالى و بۀيسرما) عنى همان انحصاري(ا فشار ي" ها ارتباط "ۀليوس هب

گاه  گشت، آن یتملک انحصارى برخى از کشورها بر مستعمرات محدود نم
 رفت؟ يپذ یتر انجام م عيدارى سر هيتکامل سرما

 هم "معنا "نياتواند داشته باشد و  یگرى نمياستدالالت کائوتسکى معناى د
گونه  چيعنى رقابت آزاد در صورت نبودن هي آرىم که يفرض کن. معنا است یب

ولى . داد یمشترى تکامل يدارى و بازرگانى را با سرعت ب هيانحصارى، سرما
رد، به همان نسبت يتر انجام پذ عيدارى سر هيهر قدر تکامل بازرگانى و سرما

شود و  یتر م ديصار است شد انحۀوجود آورنده بز که يه نيد و سرمايتمرکز تول
 رقابت آزاد هم درون و همانا از ــاند  وجود آمدهه  باکنون هماما انحصارها 

 باشند نمودهر تکامل را بطئى هم يحتى اگر انحصارها اکنون س! اند وجود آمده هب
وجود  هلى به نفع آزادى رقابت باشد، که پس از بيتواند دل ین موضوع نميباز ا

 . ستير نيپذ ش امکانيگر بقايا دآوردن انحصاره
 باز جز ارتجاع و ،دير و رو کني کائوتسکى را زهاىهر قدر هم استدالل

 . ديابي یزى از آن در نميى چزسم بورژوايرفرم
: ميئر اسپکتاتور بگويم و نظيئ را اصالح نماهان استدالليم اياگر هم بخواه

تر از بازرگانى آنان با   ىبازرگانى مستعمرات انگلستان با انگلستان اکنون بطئ
را يز. م دادي باز کائوتسکى را نجات نخواهــابد ي ی توسعه م،ر کشورهايسا

کوبد، منتها انحصار و  یسم ميالي امپرهمان انحصار و همانز يانگلستان را ن

                                 
 . ٥٦٧، ص " مالىۀسرماي" ــ ١١٧
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ش يداي موجب پهام که کارتليدان یم). کا، آلمانيآمر(گر يسم کشور دياليامپر
درست آن محصوالتى : اند د و نوظهورى شدهيى نوع جدتيهاى گمرکى حما تعرفه

" تاليکاپ"ن موضوع را انگلس در جلد سوم يا (،رنديگ یت قرار ميمورد حما
کى از يم يدان یز ميو ن. خورند یدرد صادرات م ه که ب]١١[، )متذکر شده است

 هاىمتيصدور کاال با ق"ستم ي مالى استفاده از سۀي و سرماهاات کارتليخصوص
است؛ کارتل " ختن کااليرون ريب"ستم ي سهاسيقول انگله ا بي" هيتر از ما لناز

فروش  همت انحصارى گزاف بيمحصول خود را در داخل کشور به ق
ب خود يق رقين طريددهد تا بي بار تنزل م٣مت را يرساند، ولى در خارجه ق یم

م ينيب یاگر م. هذايعل د خود را به حداکثر توسعه بخشد و قسين بزند و توليرا زم
تر از خود انگلستان توسعه  عيآلمان بازرگانى خود را با مستعمرات انگلستان سر

تر،  تر، زورمند  نفس سم آلمان تازهياليکند که امپرين فقط ثابت مي اــدهد  یم
ن ي ولى اــسم انگلستان است ياليتر از امپر اى باال تر و در مرحله  متشکل

نجا يرا ايرساند، ز یزرگانى آزاد را به ثبوت نمبا" تفوق"چ وجه يموضوع به ه
ت گمرکى و وابستگى ي اصول حماۀي بازرگانى آزاد علۀسخن بر سر مبارز

ک يگر، يسم ديالي امپرۀيسم علياليک امپري ۀمستعمراتى نبوده، بلکه بر سر مبارز
. گر استي مالى دۀي سرماۀي مالى علۀيک سرمايگر و ي انحصار دۀيانحصار عل

ا يوار مرزهاى مستعمراتى يسم انگلستان از دياليسم آلمان بر امپرياليمپرتفوق ا
 به نفعن موضوع ياز ا: تر است رومندي ن،تىيهاى گمرکى حما از تعرفه

ش ينمودن معنا" ليدل "ۀاقام" زيآم دمکراسى مسالمت"بازرگانى آزاد و 
سم و جا زدن ياليات و صفات اساسى امپريگى و فراموشى خصوصيفروما

 . سم استيعوض مارکس هسم خرده بورژوازى بيفرمر
که  النسبورگ، اقتصاددان بورژوا، با آن. ان توجه است که حتى آيشا

د، ينما یسم انتقاد مياليى از امپرئاى خرده بورژوا وهيش ههمانند کائوتسکى ب
تر مورد بررسى  طرزى علمىه معهذا مدارک مربوط به آمار بازرگانى را ب

ک کشور تصادفى و فقط مستعمرات را با کشورهاى يو تنها ا. دهد یقرار م
 ستى را ياليک کشور امپريسه ننموده، بلکه صادرات يگر مقايد

ى که از لحاظ مالى به آن وابسته هستند و از آن وام ئبه کشورها) ١
 رند و يگ یم

سه قرار ي مورد مقاــستند يى که از لحاظ مالى به آن وابسته نئبه کشورها) ٢
 : رديگ یجه مين نتيد و چندهيم
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 )به ميليون مارک(صادرات آلمان 
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 ١٣١

طرز ه ن جهت بيد نکرده است و برىيگ جهينت هاپيکرهن ي النسبورگ از ا
لى براى اثبات ي دلهاپيکرهن ي ااگرن نکته پى نبرده است که يبى به ايعج

ر رشد يرا سيدهد، ز ی گواهى میبر ضد ول فقط يموضوعى هم باشد، آن دل
مقدار کمى هم ه لو بى که از لحاظ مالى وابسته هستند وئصادرات به کشورها

ى بوده است که از لحاظ ئ صادرات به کشورهاتر از عيباز به هر حال سرباشد 
را آمارى که النسبورگ يم زيه کرديتک" اگر "ۀما روى کلم(ستند يمالى وابسته ن

 ). ستيچ وجه کامل نيه کرده است، به هيته
 : سدينو ین مي چنهاالنسبورگ ضمن بررسى ارتباط صادرات با وام

 
 آلمان هاىگرى بانک یانجي با م١٨٩١ــ١٨٩٠در سال » 

نيز ن يشي پهاى در سالهان بانکيا. قرارداد وامى با رومانى منعقد شد
طور عمده براى  هن وام بيا. ن وام داده بودنديحساب ا هى بئها قرضه
ه د بيگرد یافت ميد مصالح و لوازم راه آهن که از آلمان دريخر

 بالغ بر ١٨٩١آلمان به رومانى در سال صادرات . ديرس یمصرف م
افت يون تنزل يلي م٤/٣٩ن رقم تا يدر سال بعد ا. ون مارک بوديلي م٥٥

 ٤/٢٥ به ١٩٠٠ن آمد و در سال يئو سپس با فواصلى چند باز هم پا
  دو وام تازه مجدداًٌۀجير در نتي اخهاىن ساليفقط در هم. ديون رسيليم

 .افتي ارتقاء ١٨٩١به سطح سال 
 ١٨٨٩ــ ١٨٨٨ سال هاى وامۀجيدرات آلمان در پرتقال در نتصا

ب تا يد؛ سپس در دو سال بعد به ترتيرس) ١٨٩٠(ون يلي م١/٢١به 
 به سطح سابق ١٩٠٣افت و فقط در سال يون تنزل يلي م٤/٧ و ٢/١٦

 . ديخود رس
ن هم ين از اي مربوط به بازرگانى آلمان و آرژانتاىهپيکره
 ١٨٩٠ و ١٨٨٨ هاى سالهاىوام ۀجيدر نت. تر است مشخص

پس . ديون رسيلي م٧/٦٠ به ١٨٨٩ن در سال يصادرات آلمان به آرژانت
عنى کمتر از يون يلي م٦/١٨رفته به  همين صادرات روياز دو سال ا

 بود که به سطح سال ١٩٠١فقط در سال . ديک سوم مقدار سابق رسي
د دولتى ي جدهاى وامۀجين امر نتيد و از آن تجاوز نمود و اي رس١٨٨٩

هاى برق و معامالت   کارخانهساختمان وجه براى ۀيو شهرى و تأد
 . گر بودياعتبارى د

ون يلي م٢/٤٥ تا ١٨٨٩ وام سال ۀجيلى در نتيصادرات به ش
پس . ون تنزل نموديلي م٥/٢٢ک سال بعد تا يافت و يارتقاء ) ١٨٩٢(

 در سال  آلمانهاىگرى بانک یانجيدى که قرارداد آن با مياز وام جد
) ١٩٠٧(ون يلي م٧/٨٤زان صادرات به ي منعقد شده بود، م١٩٠٦



 ١٣٢

ون يلي م٤/٥٢ باز تنزل کرد و به ١٩٠٨ترقى نمود و در سال 
  ١١٨«   .ديرس

 
ى مضحکى ئ اخالقى خرده بورژواۀجيک نتيات ين واقعيالنسبورگ از ا

ستوار و که تا چه اندازه صادراتى که به وام وابسته است نا ا نيرد و آن ايگ یم
ع يصنا" هماهنگ"و " عىيطب "ۀجاى توسع هناموزون است، چقدر بد است ب

ونى يلين مي چندهاىها به خارج کشور صادر شود و چقدر بخشش هي سرما،هنىيم
تمام " گران"رد براى وى يگ ی خارجى انجام مهاىکروپ که در مورد وام

ش يافزا: کهدهند  یات با وضوح تمام گواهى ميولى واقع. رهيشود و غ یم
ن ي مالى ارتباط دارد و اۀي سرماۀادانيهاى ش  با کالهبردارىدرستصادرات 

 تمام هّمش مصروف آن ،ات بورژوازى نبودهيچ وجه در بند اخالقيه به هيسرما
گرى ي سود دثانيًا سود حاصله از وام، اوًال: است که از هر گاو دو پوست بکند

ا مصالح راه يد مصنوعات کروپ يخرن وام به مصرف ي وام وقتى که اهماناز 
 . رسد یره ميکاى فوالد و غيآهن سند

ه کرده يچ وجه آمارى را که النسبورگ تهيم که ما به هيکن یباز تکرار م
ن آمار از آمارى که يرا اي بود، زیمحتم ولى ذکر آن يدان یاست کامل نم

ن ير مورد اتر است و النسبورگ د اند علمى ه کردهيکائوتسکى و اسپکتاتور ته
 ۀيت سرماي اهمۀکه بتوان دربار نيبراى ا. دينما یحى مي برداشت صحمسئله

د توانست ارتباطى را که يره قضاوت نمود، بايمالى در امر صادرات و غ
ها و با بازار  ستينانسيهاى ف  با کالهبردارىمنحصرًا و  مخصوصًا،صادرات

 ۀ سادۀسيولى مقا. د مشخص نمو،ره داردي و غهاهاى کارتل فروش فرآورده
سم با ياليک امپري ۀسير مستعمره، مقاي با کشورهاى غــطور کلى  همستعمرات ب

ر يبا سا) مصر(ا مستعمره يمه مستعمره يک کشور ني ۀسيگر، مقايسم دياليامپر
ار شود يه سکوت اختي قضتيماهکشورها به معناى آن است که درست در مورد 

 . پوشى گردد  ن نکته پردهيو ا
گونه وجه  چيسم هياليک کائوتسکى از امپريکه انتقاد تئور نيلت اع

 صلح و وحدت با ۀدرد موعظه درباره سم ندارد و فقط بيمشترکى با مارکس
ن انتقاد ين است که اي اا همانــخورد  یها م ستينيال شوويها و سوس ستياپورتون

 سکوت سميالين تضادهاى امپريتر  اى شهين و ريتر قيدرست در مورد عم
ن انحصارها و رقابت آزاد يتضاد ب: دينما یپوشى م  ار نموده و آنها را پردهياخت
) ميو سودهاى عظ(م يعظ" معامالت"ن يموازات آن وجود دارد، تضاد به که ب

                                 
 .  و صفحات بعدى٨١٩، ص ٢، شماره ١٩٠٩، سال "Die Bank"  ــ ١١٨
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 و هان کارتليدر بازار آزاد، تضاد ب" شرافتمندانه" مالى و بازرگانى ۀيسرما
 . هذايعل گر و قسيده از طرف دزه نشيع کارتليک طرف و صناي از هاتراست

 کائوتسکى است داراى ۀز که ساختين" سمياليامپر ــ اولترا"ى ئتئورى کذا
ن باره با استدالل ي او را در ا١٩١٥استدالل سال .  ارتجاعى استۀن جنبيهم

 : ديسه کني هوبسون مقا١٩٠٢سال 
 : کائوتسکى

 
استى ي سۀليوس هست بيستى کنونى ممکن نيالياست امپريا سيآ... »

ستى که استثمار مشترک جهان را ياليامپر ــ است اولترايعنى سيد يجد
 ،المللى متحد شده نياس بي مالى که در مقۀيک سرمايق ياز طر

 از صحنه بدر ،دينما یهاى مالى ملى م هين سرماين مبارزه بيگزيجا
دارى به هر حال  هينى در سرماين فاز نويک چنيدن يشود؟ فرا رس

ا ين فاز عملى است يا اي که آمسئلهن يبراى حل ا. ر استيپذ امکان
   ١١٩« . ستير، هنوز مقدمات کافى در دست نيخ
 

 :هوبسون
 

و بزرگ که يهاى فدرات لى از امپراتورىي قلۀت که در عديحيمس» 
ر متمدن و کشورهاى وابسته را در يک سلسله مستعمرات غيهر کدام 

ن يتر  ارى قانونىينظر بس هبده، ي استوار گردــار خود دارند ياخت
ش يتواند ب یچنان تکاملى است که م هم آن الت کنونى و آنيتکامل تما
 استوار ۀيل به صلحى دائمى که بر پايز در مورد نياز هر چ

  «. دوارى باشدي امۀي ما،سم مبتنى باشدياليامپر ــانتر
 

ده است يسم نامياليا مافوق امپريسم ياليامپر ــ زى را اولترايکائوتسکى آن چ
. ده بوديسم ناميالياالمپر نيا بيسم ياليامپرــ  سال قبل از وى انتر١٣که هوبسون 

جز اختراع کالم  هنموده ب" علمى "ۀشي اندۀشرفتى که کائوتسکى در رشتيپ
گذارد فقط يگرى ميشوند دينى پيشوند التيک پيجاى  هنى که در آن بي نوۀمانيحک

عنوان سالوسى  هت امر بيبسون در ماهچه را هو ن است که آنيشامل ا
پس از . زنديسم جا ميعوض مارکسه کند، او ب یف ميسى توصيهاى انگل شيکش

شأن مساعى    عالىۀن زمريعى بود که اي طبکامًالس و بوئر امرى يجنگ انگل

                                 
 . ١٤٤، ص ١٩١٥ آوريل ٣، "Neue Zeit"  ــ ١١٩
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د که يسى نماي خرده بورژواها و آن کارگران انگلنيتسک خود را َصرف ۀعمد
ده بودند و براى يقا به هالکت رسينبردهاى جنوب آفررى از آنها در ي کثۀعد
ش يسى مبالغى به عنوان افزايهاى انگل ستينانسيتر ف  ن سودهاى هنگفتيتأم
ن است که گفته شود ينى بهتر از اي تسکه هم چواقعًا. پرداختند یات ميمال
که قادر سم ياليامپر)  ــا اولتراي (ــست و با انتر يز بدى نيسم چندان هم چياليامپر

ا يسى و ي انگلهاىشيت کشين صلح دائمى است قرابت دارد؟ حسن نيبه تأم
عنى واقعى ينى يزبان هر چه باشد، باز مفهوم اجتماعى ع  کائوتسکى چرب

ها از  ن تودهين تسکيتر  ارتجاعى: ز استيک چيز و فقط يک چيوى " تئورى"
دارى و  هيسرماط يدوار ساختن آنها به امکان صلح دائمى در شرايق اميطر

انحراف توجه آنان از تضادهاى حاد و مسائل حاد دوران کنونى و معطوف 
 ۀنديآ سمياليامپر ــ اولترا"ک نوع يداشتن توجهشان به دورنماهاى کاذب 

ب يزى جز فريچ چيکائوتسکى ه" ستىيمارکس"در تئورى . دياصطالح جد هب
 . شود یافت نميها  توده

مى که مورد قبول همگان است لات مسيقت هم کافى است واقعيدر حق
ن حاصل گردد يقين موضوع يسه شود تا به ايگر مقايد کيطور واضحى با  هب
و به کارگران تمام  (یکوشد به کارگران آلمان یى که کائوتسکى مئدورنماها: که

ن را در نظر ين و چيهندوستان و هندوچ. ن کند چقدر کاذبانه استيتلق) کشورها
ت آنها به يمه مستعمره که جمعين سه کشور مستعمره و نيم که ايدان یم. ميريگ

 مالى چند دولت ۀيگردد در معرض استثمار سرما یون بالغ ميلي م٧٠٠ تا ٦٠٠
. ره قرار دارندياالت متحده و غيعنى انگلستان، فرانسه، ژاپن، ايستى ياليامپر

ت و منافع و صرفًا متۀا توسعيستى براى دفاع يالين کشورهاى امپريم ايفرض کن
گر عقد اتحاد يد کيا، بر ضد ي آسۀخود در کشورهاى نامبرد"  نفوذۀمنطق"

" ستىياليامپر ــ اولترا"ا ي" ستىياليامپرــ انتر" اتحادهاى ــن اتحادها يا. ببندند
" زيآم مسالمت"م يستى براى تقسيالي دول امپرتمامم که يفرض کن. خواهند بود

ن عبارت خواهد بود ي اــگر عقد اتحاد ببندند يد کيى نامبرده با ئايکشورهاى آس
ک يهاى واقعى  نمونه". المللى متحد شده است نياس بي مالى که در مقۀيسرما"از 
حال . ن وجود داردي در مناسبات دول با چمثًالستم يخ قرن بين اتحادى در تاريچن
ن ي همًانيکائوتسکى ع(دارى  هيط وجود سرمايا در شرايآ: ديآ یش مين سؤال پيا

ى ئن اتحادهايک چنياست که " قابل تصور"ن فرض يا) ط را در نظر دارديشرا
 و مبارزه را هاها و تصادم ى اصطکاکئن اتحادهايک چنيمدت نباشند؟ و   کوتاه

  آن منتفى سازند؟ ۀتمام َاشکال گوناگون ممکن
طور واضح مطرح گردد تا بالفاصله معلوم شود که ه ن سؤال بيست ايکاف

ط يرا در شرايز. توان داد و آن هم پاسخ منفى است یک پاسخ مي آن تنها به
ره مبناى يم مناطق نفوذ و منافع و مستعمرات و غيدارى براى تقس هيسرما
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روى اقتصادى و يعنى نيم ين تقسي شرکت کنندگان در اروىينگرى جز حساب يد
ن يگان در اروى شرکت کننديو اما ن. ستينره قابل تصور يمالى و نظامى و غ

دارى تکامل  هيط سرمايرا در شرايد، زينما یر مييطور مختلفى تغ هم بيتقس
ع و کشورهاى گوناگون يهاى صنا ، رشتهها مختلف، تراستهاى بنگاهموزون
روى يسه با نيدارى آلمان در مقا هي سرمایرويش نيم قرن پين. ستير نيپذ امکان

ن وضع را هم ژاپن در يبود؛ هممقدار  یز و بيار ناچي بس،موقع انگلستان آن
است که با " قابل تصور"ن فرض يا اين وصف آيبا ا. ه داشتيسه با روسيمقا

 مطلقًار بماند؟ يي تغبدونستى ياليگر تناسب قواى دول امپريگذشت چند ده سال د
 . ر قابل تصور استيغ

 در" ستىياليامپر ــ اولترا"ا ي" ستىياليامپرــ انتر"ن جهت اتحادهاى يدب
 هاىشيى کشئالت مبتذل خرده بورژوايولى نه در تخ(دارى  هيط سرمايشرا
که به هر شکلى منعقد  نياعم از ا) آلمانى" ستيمارکس"ا کائوتسکى يسى يانگل

ستى ياليستى بر ضد ائتالف امپرياليک ائتالف امپريشده باشند، خواه به شکل 
 ريناگز ــگر يد کيى با ستيالي دول امپرتمامگر و خواه به شکل اتحاد همگانى يد
اتحادهاى زمان صلح مقدمات . ن جنگ نخواهند بوديب" هاى تنفس"زى جز يچ

کى معلول ي جنگ هستند، و چون ۀديئز زايو خود ن. آورند یجنگ را فراهم م
ستى اقتصاد يالي و مناسبات متقابل امپرها ارتباطواحد ۀنيگرى است لذا بر زميد

 ۀ مبارزهاىراتى در شکلييش تغيادياست جهانى موجب پيجهانى و س
و اما کائوتسکى َاعَقل ُعقالء براى . گردند یز ميآم ر مسالمتيز و غيآم مسالمت

ى که به ئها ستينيال شوويآسودگى خاطر کارگران و آشتى دادن آنان با سوس
گر آن جدا ي دۀر واحد را از حلقياى از زنج اند حلقه دهيجانب بورژوازى گرو

ستى ياليامپر ــ و اتحاد اولترا(ز امروزى يآم  معنى که اتحاد صلحن يد بنمايد، یم
ن يچ" آرامش" دول را که هدف آن تمام) ستىياليامپر ــ اولترا ــ و حتى اولترا

ر ياز تصادم غ) دياورياد بيه  را ب]١٢[ ام بوکسورهايسرکوبى ق(است 
ک اتحاد يوجبات  مفردا مجددًا  ، تصادمى که پسنمايد یز فردا جدا ميآم مسالمت

 فراهم رهيره و غيغه و ي ترکمثًالم يهمگانى را براى تقس" زيآم مسالمت"
ستى ياليهاى صلح امپر  دورهۀجاى نشان دادن ارتباط زند هکائوتسکى ب. سازد یم

م يد بى روحى را به کارگران تقديستى تجريالي امپرهاىهاى جنگ با دوره
 . روح خود آشتى دهد یان بياشويله آنها را با پين وسيددارد تا ب یم

 
پلماسى در يخ ديتار"شگفتار کتاب خود تحت عنوان يى، در پئکايل آمريه
 :کنديم مير تقسيهاى ز پلماسى را به دورهين ديخ نوي، تار"المللى اروپا نيتکامل ب

 عصر انقالب؛) ١ 
 ت؛ يجنبش مشروط) ٢
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 . کنونى١٢٠ "سم بازرگانىياليامپر"عصر ) ٣
  
 ١٨٧٠ر را از سال ياى کبيتانيبر" است جهانىيس"خ ي تارگرىي دۀسندينو

 :کند یم ميبه چهار دوره تقس
انه ياى ميه در آسيشرفت روسي پۀيمبارزه عل(ا يآس ۀدور ، ن دورهينخست) ١

 ؛)در سمت هند
 مبارزه با فرانسه بر ــ) ١٩٠٢ــ ١٨٨٥ هاىدر حدود سال(قا ي آفرۀدور) ٢
 که در آن، جنگ با فرانسه به ١٨٩٨در سال " فاشودا "ۀحادث(قا يم آفريسر تقس

 ؛)ى بسته بودئمو
 و ) هيقرارداد با ژاپن بر ضد روس(ا ي آسۀن دوريدوم) ٣
   ١٢١.   آلمانۀيطور عمده عله  ب–" اروپا "ۀدور) ٤
 
ن نکته که ي ضمن اشاره به ا١٩٠٥بانکى حتى در سال " رجل"سر ير

ن ياسى ايان داشت موجبات اتحاد سيا جريتالي مالى فرانسه که در اۀيچگونه سرما
ن آلمان و انگلستان بر سر ي بۀساخت و چگونه مبارز یدو کشور را فراهم م

ره بسط ين و غي چهاىى بر سر وامئهاى اروپا هي تمام سرماۀران و مبارزيا
 :سدينو ی مــافت ي یم

 
 مالى روى ۀنيهاى جلودار بر زم اسى دستهيزد و خوردهاى س» 

 «. دهديم
  

و " ستىياليامپر ــ اولترا"ز يآم هاى مسالمت هي اتحادۀت زندين است واقعيا
 . ستىيالي امپرۀارتباط ناگسستنى آنها با تصادمات ساد

ر يسم از طرف کائوتسکى که ناگزيالين تضادهاى امپريتر پوشى ژرف  پرده
سنده از ين نويگردد در انتقادى هم که ا یسم مبدل ميالينت امپريش و زيبه آرا

سم ياليامپر. گذارد ید اثر خود را باقى مينما یسم ميالياسى امپريات سيخصوص
ى که در همه جا با ئ مالى و انحصارهاۀيعبارت است از عصر سرما

                                 
، ــ ١٠ .، ص١، جلد "المللى اروپا تاريخ ديپلماسى در تکامل بين"ديويد جين هيل؛ ( ــ ١٢٠
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. باشد یادت مي توأم است که هدف آن آزادى نبوده، بلکه احراز سئیهاکوشش
 جهات ۀنجا هم عبارت است از بسط ارتجاع در هميالت در اين تماي اۀجينت
ستمگرى ملى . ز منتهاى حدت تضادهاياسى و نيرغم وجود هر گونه نظام سيعل

عنى کوشش براى نقض استقالل ملى يگران يو کوشش براى الحاق اراضى د
ن ييست جز نقض حق ملل در تعيزى نيگران چيرا الحاق اراضى ديز(گران يد

ى حيطرز صحه نگ بيلفرديه. ابدي یز شدت خاصى مين) شيسرنوشت خو
 : سدينو ید ستمگرى ملى را خاطرنشان ساخته ميسم و تشديالين امپريارتباط ب
 

 ۀيد گفت که سرمايو اما در مورد کشورهاى تازه کشف شده با» 
د و موجب مقاومت روز يافزا یوارد شده در آنجا بر شدت تضادها م

گانه ين بيگردد که افکار ملى آنان بر ضد وارد یى مئها افزون توده
سهولت ممکن است به اقدامات ه ن مقاومت بيخته شده است؛ ايبرانگ

مناسبات اجتماعى کهن از .  خارجى مبدل شودۀي سرماۀيخطرناکى عل
 برون از هاىملت "ۀده، انزواى ارضى هزاران ساليشه منقلب گردير
دارى  هي به گرداب سرماهان ملتيرود و ا ین مياز ب" خيان تاريجر

هاى  وهيل و شيدارى رفته رفته وسا هيخود سرما. شوند یکشانده م
گذارد، آنها هدفى را مطرح  یار مسّخر شدگان ميى را در اختئرها
 بود و آن هان هدفيتر یى عالئند که زمانى در نظر ملل اروپاينما یم

 آزادى اقتصادى ۀ حربۀمثاب هل دولت ملى واحد بيعبارت است از تشک
ى را در ُپر ئ اروپاۀيا سرم،طلبانه  ن جنبش استقالليا. و فرهنگى

د ين دورنماها را نويتر ن مناطق استثمار که درخشانيتر  ارزش
ادت يتواند س یگر نميى دئ اروپاۀيد و سرماينما ید ميدهد، تهد یم

روهاى نظامى يش دائمى نيق افزايخود را حفظ کند مگر از طر
   ١٢٢«  . شيخو

 
سم نه تنها در ياليمپرد اضافه کرد که اي بانيزن نکته را ين موضوع ايبه ا

 کار را به الحاق اراضى نيزمى يکشورهاى تازه کشف شده بلکه در کشورهاى قد
کائوتسکى . کشاند ید مقاومت ميجه به تشديد ستمگرى ملى و بالنتيگران و تشديد

 مربوط ۀمسئلاسى، يد ارتجاع سيسم مبنى بر تشدياليضمن اعتراض به اقدام امپر
 بس ۀسم را که جنبياليها در دوران امپر ستيتونروبه عدم امکان وحدت با اپ

طلبى   اعتراض او به الحاق. گذارد یخود گرفته است مسکوت مه مبرمى ب

                                 
 . ٤٨٧، ص "سرمايه مالى" ــ ١٢٢
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تر از  ان بوده و سهلي بى ز،ت درجهيها نها ستيطورى است که براى اپورتون
ن آلمانى را مخاطب قرار ي مستعمعمستقيمًااو . شان قابل قبول استيز برايهر چ

تر و از مسائل  زى را که از همه مهمين وصف درست همان چي ولى با ادهد یم
نى است که آلمان يلورن سرزم ــ ن موضوع را که آلزاسي امثًالروز است، 

" انحراف فکرى"ن يابى ايبراى ارز. کند یپوشى م خود ملحق ساخته، پرده هب
 طرف ن ازيپيليک ژاپنى الحاق فيم يفرض کن. ميآور ی مثالى م،کائوتسکى

ا يد که آيآ یش مين سؤال پيحال ا. دهد یح قرار ميها را مورد تقب ىئکايآمر
ح، خصومت ين تقبيند که علت اين موضوع باور نماي ممکن است به اهایليخ

ل شخصى خود او به الحاق يکه تما نيطلبى است نه ا نسبت به هر نوع الحاق
آن ژاپنى را " ۀمبارز"وان ت یق کرد که فقط هنگامى ميد تصديا نبايو آ! نيپيليف
 ۀي علنامبردهاسى شرافتمندانه دانست که ي صادقانه و از نظر س،طلبى  الحاقۀيعل

 د؟ ي طلب نمانيزى کره از ژاپن را ئام کند و آزادى جداي قنيزالحاق کره به ژاپن 
سم و هم انتقاد يالي امپرۀک کائوتسکى درباريل تئوريه و تحليهم تجز
 آغشته به روحى است که سراپاسم هر دو يالي از امپریاسى وياقتصادى و س

ن يتر  اى شهيشود ريرا در آنها کوشش ميسم منافات دارد، زيکلى با مارکس هب
متى شده از وحدت با يپوشى و ماستمالى گردد و به هر ق  تضادها پرده

 آن در حال ۀرازيعنى همان وحدتى که شيسم در جنبش کارگرى اروپا ياپورتون
 . دن است دفاع شودياشاز هم پ

 
 

 ٩توضيحات فصل 
 
    )١٢٧. ص( "C. M. Naxumcom"سپکتاتور ــ منشويک ــ ا] ١٠[
 )اقتباس از منبع چينی ( .٢ فصل٦، جلد "کاپيتال: " ــ کارل مارکس]١١[

 )١٢٩.ص(
 بر ضد تسلط ١٩٠٠ن در سال يام مردم چي قــام بوکسورها يق] ١٢[
کى يرا به توسط يموسوم گشت ز" بوکسور"ام بنام ين قيا. گانهي بهاىستياليامپر

ام از طرف سپاه يق. بر پا شده بود" مشت بزرگ"ن بنام ياز انجمنهاى مخفى چ
رحمانه سرکوب يه بيستى تحت فرماندهى ژنرال آلمانى والدرزياليفر دول امپريک
ام نقش ين قيکا در سرکوب ايس و آمري آلمان، ژاپن، انگلهاىستياليامپر. شد
" هاى اختتامى صورتجلسه"ن مجبور شد ي چ١٩٠١در سال . گى بازى کردندبزر

د يگرد یمى را متعهد ميمخصوصى را که به موجب آن پرداخت غرامات عظ
گانه يسم بيالي امپرۀمه مستعمريطور قطعى به نه ق بين طرين به ايچ. امضاء کند
 )١٣٥. ص (. ت.هـ. مبدل شد
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  تاريخى امپرياليسممقام ــ ١٠
 
 
 

دارى  هيت اقتصادى خود، سرمايسم از لحاظ ماهياليم که امپريديدا م
کند،  ین ميسم را معياليخى امپري تارمقامن موضوع يتنها هم. انحصارى است

 رقابت آزاد ۀديئوجود آمده و همانا زا ه رقابت آزاد بۀنيرا انحصار که بر زميز
اجتماعى  ــ ادىدارى به نظام اقتص هيک دوران انتقالى از نظام سرماياست 
 ۀ عمدۀديا چهار پدي ، انحصارۀژه چهار نوع عمديوه د بيبا. ترى است یعال

 ۀدارى جنب هيدارى انحصارى را که براى دوران مورد بحث سرما هيسرما
 . نجا ذکر نموديشاخص دارد در ا

ار عالى تکامل آن و يد در مدارج بسي تمرکز تولۀديئ، انحصار زااوًال
کاها و ي، سندهاعنى کارتليداران  هيادهاى انحصارى سرماعبارت است از اتح

مى ين اتحادها در زندگى اقتصادى کنونى چه نقش عظيم که ايديما د. هاتراست
شرو تفوق ين اتحادها در کشورهاى پيستم ايمقارن شروع قرن ب. کنند یبازى م

از همه  قبل هاجاد کارتلي را در راه اهان گاميو گرچه نخست. کامل حاصل نمودند
ع خود يهاى گزاف گمرکى از صنا  تعرفهۀليوس هى برداشتند که بئکشورها

ز با وجود بازرگانى آزاد يولى در انگلستان ن) کايآلمان، آمر(کردند  یت ميحما
 ۀجيش انحصارها در نتيدايعنى پيت اساسى يرتر، همان واقعيآن فقط اندکى د

 . دي مشاهده گردــد يتمرکز تول
ن منابع مواد خام و يتر ش مهميش از پي تصرف بموجبها ، انحصارثانيًا

عى که يعنى صنايدارى  هي سرماۀ جامعۀع عمديد که صنايخصوص منابعى گرد هب
از ي به آن ن،زغال سنگ و فلزسازىصنايع ر يزه بودند نظيش از همه کارتليب

طور دهشتناکى بر  هن منابع مواد خام بيتر تملک انحصارى بزرگ. داشتند
زه را ير کارتليزه و غيع کارتلين صناي بزرگ افزود و تضاد بۀير سرمااقتدا
 . تر ساخت ديشد

انجى ساده به ي از مؤسسات مهابانک. ستها بانکۀديئ، انحصار زاثالثًا
ن يتر  پنج بانک از بزرگ،چهار.  مالى مبدل شدندۀيانحصار کنندگان سرما

از " اتحادى شخصى "دارى هين کشورهاى سرمايتر شرويک از پي هر هاىبانک
ه را که شامل قسمت ياردها سرمايليل داد، و مي صنعتى و مالى تشکۀيسرما

ک کشور تام و تمام است، در دست يها و درآمدهاى پولى  هياعظمى از سرما
گارشى مالى است ي الــن انحصار ين نمودار ايتر بارز. اند خود متمرکز ساخته
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 بورژوازى معاصر را ۀاسى جامعي و سکه بدون استثناء تمام مؤسسات اقتصادى
 . خود وابسته نموده است ه انبوهى از ارتباطات بۀبه کمک شبک
 مالى مبارزه براى ۀيسرما. است استعمارى استي سۀديئ، انحصار زارابعًا

عنى مناطق معامالت سودمند، ي" مناطق نفوذ"ه، يمنابع مواد خام، صدور سرما
 هاىنيخره مبارزه براى سرزم و باالرهيازات، سودهاى انحصارى و غيامت

" سابق"است استعمارى يهاى متعدد س زهي به انگــطور کلى را  هاقتصادى ب
قا را يک دهم آفري، ١٨٧٦ در سال مثًالى ئهنگامى که دول اروپا. افزود

توانست از  یاست استعمارى مي ســ خود تحت اشغال داشتند ۀعنوان مستعمر هب
 بسط ، اراضىى"اشغال آزادانه"اصطالح  هبه شکل بر از انحصار و يقى غيطر

مقارن سال (قا تحت اشغال درآمد يولى هنگامى که ُنه دهم آفر. ابديو تکامل 
ر عصر تملک انحصارى يد ناگزيان رسيم جهان به پايو هنگامى که تقس) ١٩٠٠

م يد تقسيم و تجديد براى تقسي شدۀلعادافوق ۀن دوران مبارزيمستعمرات و بنابرا
 . ديهان فرا رسج

دارى  هي انحصارى تا چه اندازه بر حدت تمام تضادهاى سرماۀيکه سرما نيا
ن مورد کافى است به گرانى يدر ا. افزوده است، مطلبى است بر همه معلوم

 ُپر ،ن حدت تضادهايا.  اشاره شودها و فشار کارتلهامتي قۀلعادافوق
روزى ي است که از هنگام پخىيروى محرک آن دوران انتقالى تارين نيتر  قدرت

 . ه استگشت جهانى مالى آغاز ۀيقطعى سرما
ل يجاى کوشش براى ن هادت بيگارشى، کوشش براى احراز سيانحصار، ال

 ۀف از طرف عديبه آزادى، استثمار تعداد روزافزونى از دول کوچک و ضع
 عالئم ش آنيداينها موجب پي اۀ همــ هان ملتيتر درومنيا نين يتر  لى از غنىيقل

لى يدارى طف هي سرماۀمثاب هسم را بياليدارد امپريسم است که واميالي امپرۀمشخص
ا کشور رباخوارى که ي" ريبگ  ليکشور تنز"جاد يا. ميئف نمايده توصيو پوس

گذران " بازى سفته"ه و يطور روزافزونى با صدور سرما هبورژوازى آن ب
الت يکى از تماي ۀمثاب هبطور بارزترى ه ش و هر روز بيش از پيکند، ب یم
ل ين تمايشد ا یاشتباه بود اگر تصور م. گردد یسم متظاهر مياليگر امپريد
هاى  ر، رشتهي، خسازد یدارى را منتفى م هيع سرمايدگى، رشد سريسوى گند هب

ع، قشرهاى گوناگون بورژوازى و کشورهاى گوناگون در دوران يگوناگون صنا
سوى  هل بيدگى و گاه تمايسوى گند هل بيش گاه تمايا بيى کم ئرويسم با نياليامپر

مراتب  هدارى با سرعتى ب هيهمرفته سرمايرو. سازند یع را متظاهر ميرشد سر
تر  طور اعم ناموزن هن رشد نه تنها بيابد، ولى اي یش رشد ميش از پيب
ى ئدگى کشورهايصورت گند هن ناموزونى بيز ايطور اخص ن هشود، بلکه ب یم

 ). انگلستان(گردد  ی نمودار م،ترند رومنديه از همه نيزان سرماي مکه از لحاظ
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 آلمان در خصوص  بزرگهاى بانکۀقى درباريک اثر تحقيسر، مؤلف ير
 :سدينو ین ميسرعت تکامل اقتصادى آلمان چن

 
که ) ١٨٧٠ــ  ١٨٤٨(ن يشيات عصر پينسبت سرعت ترق» 

صاد آلمان و  نبوده است به سرعت تکامل تمام اقتبطئیچندان هم 
 تقريبًا) ١٩٠٥ــ  ١٨٧٠( آن در عصر حاضر هاىمنجمله بانک

م به سرعت ي ُپستى قدۀمساوى است با نسبت سرعت حرکت کالسک
 بى ۀادي هم براى پ که،ر استيالس عيقدرى سر هل کنونى که بياتومب

  «. مباالت خطرناک است و هم براى کسانى که در آن سوارند
 

علت  هافته است، بياى رشد  العاده  که با سرعت خارق مالىۀين سرمايو اما ا
شترى به تصاحب يب" آرامش خاطر"ست با يل نيرشد خود، بى مسرعت ن يهم

دن ين مستعمرات موضوعى براى برون کشيکه هم مستعمرات بپردازد و حال آن
ز انجام يآم ن عمل هم تنها از طرق مسالمتيترند و ا از چنگ دول ثروتمند

ر از ي اخۀسال االت متحده طى چند دهيولى سرعت تکامل اقتصادى ا. رديپذ ینم
ن يدارى نو هيگرى سرما  لىين امر، عالئم طفي همۀجينتشتر بوده و در يآلمان هم ب

 مثًال ۀسيگر مقاياز طرف د. ده استيان گرديکا با وضوح خاصى نمايآمر
آلمان نشان ا يطلب ژاپن   کا با بورژوازى سلطنتيخواه آمريبورژوازى جمهور

ز بى اندازه ياسى نين تفاوت سيتر سم حتى بزرگياليدهد که در دوران امپر یم
طور کلى بى ه ست که تفاوت مزبور بين امر آن نيرد و علت ايپذ یکاهش م

ن موارد سخن بر سر بورژوازى داراى يت است، بلکه آن است که در تمام اياهم
 . گرى است  لىينى از طفيعالئم مع
ر و يکى از کشورهاى کثيع در ير صنايهاى کث کى از رشتهيران دا هيسرما

دست آوردن سودهاى انحصارى هنگفت، از لحاظ اقتصادى ه  بۀجيره در نتيغ
ت قابل يطور موقت اقل هنى از کارگران و حتى بيابند قشرهاى معي یامکان م
 ۀيعلن ي معۀ به هوادارى از بورژوازى رشت،ع نمودهياى از آنان را تطم مالحظه
ستى در مورد ياليد دول امپريز شديآم گر جلب کنند و تصادم خصومتيملل د
سم و يالين امپريق بين طريدب. شود ین کوشش ميد ايز موجب تشديم جهان نيتقس

تر از همه در   انيد که قبل از همه و نمايآ یوجود م هاى ب سم رابطهياپورتون
ن کشور يستى تکامل در اياليپررا برخى از عالئم اميد، زيانگلستان آشکار گرد

مارتف، .  لمثًالسندگان، يبعضى از نو. د آمدير کشورها پديلى زودتر از سايخ
سم موجوده در جنبش کارگرى يسم با اپورتونيالي امپرۀت رابطيدوست دارند واقع

کمک استدالالت  ه بــد ينما یرا که اکنون با شدت خاصى جلب نظر م
نفى ) سمانسيطبق روح استدالالت کائوتسکى و هوئ" (اى نانهيب شى خوشيفرما"
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د يشرو کار را به تشديدارى پ هيخصوص سرما هاگر ب: نديگو یآنها م. کنند
ن دستمزدها را يخصوص کارگرانى که بهتر ها اگر بيکرد  یسم منجر ميتونراپو
ن يوقت کار مخالف ره، آنيشدند و غ یل ميسم متماي به اپورتون،دارند یافت ميدر

د ينبا" نىيخوشب"ن يدر مورد مفهوم ا. لين قبيشد و از ايدارى زار م هياسرم
اى  لهيسم و وسي اپورتونۀنى درباري خوشبــنى ين خوشبيا: بى شديدچار خودفر

لعاده و افوققت امر سرعت يولى در حق. سميپوشى اپورتون  است براى پرده
چ وجه ضامن يهزى دارد به يانگ خصوص نفرت ه بۀسم که جنبيتکامل اپورتون

ر سرعت رشد ُدَمل خطرناک در بدن سالمى يروزى استوار آن نبوده و نظيپ
ى ئده و بدن را از شر آن رهايع سر باز کردن ُدَمل گردياست که فقط موجب تسر

خواهند  ین مورد کسانى هستند که نمين افراد در ايتر خطرناک. ديخواهد بخش
نفکى با مبارزه يطور ال هسم بيالي امپرۀين نکته پى ببرند که اگر مبارزه عليبه ا
 . زى نخواهد بوديپردازى پوچ و دروغ چ  سم توأم نباشد جز عبارتي اپورتونۀيعل

ن يسم گفته شد اياليت اقتصادى امپري ماهۀ دربارفوقًااز تمام مطالبى که 
ا به يدارى انتقالى  هي سرماۀمثاب هد بيسم را باياليد که امپريآ یدست مه جه بينت

ار ي بسۀنکت. ف نموديدارى در حال احتضار توص هيتر سرما حيعبارت صح
دارى  هيف سرماين است که اقتصاددانان بورژوا در توصين مورد ايآموزنده در ا

ره يو غ" فقدان انزوا و پراکندگى"و " وستگىيبهم پ"ر ين کلمات متداولى نظينو
ر يف و سيز لحاظ وظا هستند که ائیهابنگاه "هاد؛ بانکنينما یرا استعمال م

 عمل آنها وسعت ۀ خصوصى نداشته و دامنصرفًا اقتصادى ۀتکامل خود جنب
 خصوصى فراتر صرفًام امور اقتصادى ي تنظۀطيش از حيش از پي ب،افتهي
ار جدى اظهار ياى بس افهير از اوست با قيسر که کلمات اخيهمان ر". رونديم
 عمل ۀجام" "ماعى شدناجت" در خصوص هاستيمارکس" ىئشگويپ"دارد  یم
 "! ديخود نپوش هب

ن يتر ن مشهودين کلمه فقط مبيست؟ اين چيمب" وستگىيبهم پ "ۀ کلمينپس ا
ن کلمه نشان يا. ابدي یاى است که در برابر چشم ما انجام م عالمت آن پروسه

. زند یاى َدم م  جداگانههاىده و از درختيان، جنگل را نديدهد که ناظر جر یم
 ظاهرى، ۀکند که جنب یزى را منعکس ميطور کورکورانه آن چ هن کلمه بيا

 ناظر شخصى است که ،دهد ین کلمه نشان ميا. تصادفى و ُپر هرج و مرج دارد
چ وجه از مفهوم و معناى آنها ين مشتى مدارک خام سر در گم شده و به هيدر ب

طور تصادفى  هب"ن خصوصى يسهامدارى و مناسبات مالک. آورد یسر در نم
چه که  وستگى قرار دارد، آنين بهم پير ايچه که در ز ولى آن". اند وستهيهم پب
هنگامى که بنگاه . د استير توليدهد، مناسبات اجتماعى متغ یل مي آن را تشکۀيپا

 ۀموجب محاسب هشود و از روى نقشه و ب یوال مبدل ميبزرگ به بنگاهى ه
ل مواد خام يبات تحصرد موجيگ یقى که از روى انبوهى مدارک انجام ميدق



 ١٤٣

ون يلي مهااجات دهيا سه چهارم تمام احتيزانى برابر با دو سوم يه را به مياول
ن يتر ن مواد خام به مناسبيسازد؛ هنگامى که امر حمل و نقل ا یسکنه فراهم م
گر فاصله دارند، يد کيد، که گاهى صدها و هزاران ورست از يمراکز تول

 ۀيل مواد خام و تهياپى تبدي تمام مراحل پۀکه اداررد؛ هنگامى يگ ی انجام ممنظمًا
ک يک رشته از انواع گوناگون محصوالت حاضر از يد يمحصول و حتى تول
 و صدها هان دهين محصوالت بيع ايرد؛ هنگامى که توزيگ یمرکز واحد انجام م

کا و ينفت چه در آمر(رد يپذ ی واحدى انجام مۀکننده طبق نقش  ون مصرفيليم
گاه  آن) رسد یفروش مه ى بئکايآمر" تراست نفت"مان به توسط چه در آل
" وستگىيبهم پ"ک يچ وجه يم به هيچه ما با آن روبرو هست شود که آنيواضح م

د است و مناسبات اقتصادى خصوصى و يساده نبوده بلکه اجتماعى شدن تول
  خود مطابقت نداشتهۀگر با هستياى است که د ت خصوصى پوستهيمناسبات مالک

ن پوسته يا. دير خواهد گندير انداخته شود، ناگزي به تأخو اگر دفع آن مصنوعًا
ه ستى بي ُدَمل اپورتونۀن حاالت و در صورتى که معالجيتر در بد(ممکن است 
ن يدگى باقى ماند، ولى با تمام ايدى در حال گندي مدنسبتًامدت ) طول انجامد

 . ديطور حتم دفع خواهند گرد هاحوال ب
 

 : دارد یسم آلمان اعالم مياليشگر ُپرشور امپريتس، ستاي گورن ــهشولتس
 

لى ي قلۀ آلمان، سرانجام، در دست عدهاىاگر هم رهبرى بانک» 
ر و صالح مردم يت آنان از نقطه نظر خياز افراد باشد، در عوض فعال

  «. ت وزراء دولت استيت اکثريتر از فعال مهم
 

رهبران بانکى " وستگىيبهم پ"موضوع ن بوده است که ينجا صالح در ايا(
 ...)ران فراموش شوديبگ  ليداران و تنز و وزراء و کارخانه

 
التى که ما ي مربوط به بسط و تکامل آن تماۀمسئلاگر در ُکنه ...»

 پولى ملت در ۀيسرما: ديآ یدست م هجه بين نتيم تعمق شود ايديد
گر يد کيق کارتل با ي از طرها جمع شده است، بانکهابانک
کار افتادن در جستجوى محلى ه  ملت که براى بۀياند، سرما وابسته

 ۀانينجاست که سخنان داهيا. است، به شکل اوراق بهادار درآمده است
د که يهرج و مرج کنونى تول: "پوشد یخود م ه عمل بۀمون جاميس سن

مى يت که مناسبات اقتصادى بدون عمل تنظين واقعيمطابق است با ا
د جاى خود را به سازمان يابد، باي یى بسط و گسترش مالشکل متحد

ان يگر در دست کارفرمايد دي تولۀادار. دنکد واگذار يمتشکل تول
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گر ارتباطى نداشته و از يد کيمنفردى نخواهد بود که با 
ن عمل را مؤسسه اجتماعى يا. خبرند ی اقتصادى مردم بهاىیازمندين
اى که امکان دارد بر  داره مرکزى اۀتيکم. نى انجام خواهد داديمع
د، آن را يترى نظاره نما دگاه مرتفعيع اقتصاد اجتماعى از دي وسۀطيح

ته ين کميا. د باشديطورى منظم خواهد کرد که براى تمام جامعه مف
ن کار مناسب باشند يد را به کسانى خواهد سپرد که براى ايل تولئوسا
د ين تولي که بن خواهد داشتيخصوص هّم خود را مصروف بر ا هو ب

مؤسساتى وجود دارند که . و مصرف هماهنگى دائمى برقرار باشد
 ۀرئنى از کار متشکل ساختن امور اقتصادى را در دايقسمت مع

لى مانده يهنوز خ".  هستندهانها بانکيا: اند ف خود وارد کردهيوظا
اکنون    هم،خود پوشد ولى ما ه عمل بۀمون جاميس ن سخنان سنياست ا

سمى ين مارکسيم؛ ايدار ین سخنان گام برميعملى ساختن ادر راه 
کرد ولى فقط از  یش خود تصور ميچه که مارکس پ ر از آنياست غ

   ١٢٣ «. ر از آن استيلحاظ شکل غ
 

شده و در آن از " رد"لى خوب يست؛ سخنان مارکس خيجاى حرف باقى ن
ات يسسوى حده عنى بيق مارکس، گامى به عقب يل علمى دقيه و تحليتجز
الوصف  انه است ولى معيات گرچه داهين حدسيا. مون برداشته شده استيس سن
 . اتيست جز همان حدسيزى نيچ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 )مترجم ــ ٢٤٦ . ص،"ارگان اقتصاد اجتماعى"نشريه ( ــ ١٢٣

 Grundris der Sozialökonomik ،.  
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