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  ۱مالي هست؟  آيا عصري به نام سرمايه

  
  )زاده سلطان(آوتيس ميکائيليان 

                                                 
چارچوب تنگ مقاله امکان . کند روشن مي" مالي را کامال  ي سرمايه  ي او مسئله نويسنده معتقد نيست که مقاله – ۱

به همين دليل مسائل ديگري نيز، . دهد که خصلت اپورتونيستي تئوري هيلفردينگ، آن طور که بايد، برمال شود نمي
  .گيرند اند، مورد بحث قرار نمي که با اين تئوري مرتبط

ايد هم چون نتايج تمام دستگاه که ب -را   داري چنين براي نويسنده ممکن نيست تئوري فروپاشي سرمايه هم      
نويسنده اميدوار است به تواند در . و براي ما بسيار مهم است، مورد بحث قرار دهد -اقتصاد انحصاري انگاشت

  )زاده سلطان.(گو کند اين مسائل گفت  ي ي همه فرصت ديگري درباره
هيات . (هاي آينده چاپ خواهيم کرد مارهزاده را در يکي از ش ي رفيق سلطان ارزيابي انتقادي از اين مقاله      

  ]ويراستار. هاي بعدي مجله به چاپ نرسيد اين ارزيابي انتقادي در هيچ يک از شماره)[الملل کمونيست تحريريه بين
 Die؛ ۱۹۲۸ه ي، مورخ ژوئ۳۰-۲۹ست، شماره يالملل کمون نيب مندرج در مجله ين مقاله از متن آلمانيا –

Kommunistische Internationale Heft 29-30:1928  تحت عنوان؛Gibt Es Eine 

Epoche des Finanzkapitals? ن مقاله يکه در ا يل مرجعه با ماخذيتسه يبرا. ترجمه شده است يبه فارس
سر بوده، با يجا که م نگ، تا آنيلفردياثر ه يمال  اثر مارکس و سرمايه  سرمايهکتاب  ي تازه يها اند، چاپ ذکر شده

 Karl Marx  Das Kapital in MEW Dietz:اند مورد استناد قرار گرفته() ر، در دو ابرو يمشخصات ز

Verlag: Berlin Rudolof IIilferding Das Finanzkapital Furopaische 
Verlaganstalt Frankfurt 1968.   

  :ها افزوده است سيرا مترجم به پانو يمال  رجوع به ترجمه فرانسه سرمايه
Capital Financier Les Editions Minuit Paris 1970 
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الملل کمونيست بايد جوهر تئوري اقتصادي معاصر را باز گويد، پس  برنامه بين      
طرح برنامه . ترين ترديدي است بايد از برنامه زدود چه را که موجب کوچک آن

ينگ، دوران معاصر را دوران کمينترن چون هيلفرد] ۱۹۲۸کنگره ششم، ژوئيه [
گان طرح اين ادعا را از نظر تئوري چنين مدلل  نويسنده. نامد مالي مي  سرمايه

  :کنند مي
ي بيستم، عصر جديدي  صنعتي، با شروع سده  داري در پي عصر سرمايه ((      

که در آن   داري آغازيد؛ عصر امپرياليسم، يعني رشد پر جهش و کشاکش سرمايه
اد محو انحصار شده است، و مناطق به اصطالح آزاد مستعمرات تقسيم رقابت آز

بايد به طور " اند، و مشاجره براي تقسيم نو مستعمرات و مناطق نفوذ ضرورتا شده
  .))گرفت عمده شکل مبارزات مسلحانه به خود مي

بيان کامل خود را تازه در   داري بدين ترتيب، تضادهاي جهانگير سرمايه((      
  ي ، رابطه داري يافتند که شکل جديد تاريخي سرمايه) مالي  داري سرمايه(ياليسم امپر

و تغييري در روابط طبقات   داري اقتصاد جهاني سرمايه جديدي بين اعضاي مختلف 
ي نوي تاريخي بر مبناي انکشاف  اين مرحله. است  داري ي سرمايه اصلي جامعه

به   قانون تجمع و تمرکز سرمايه. آمد پديد  داري ي سرمايه قوانين حرکت جامعه
، به اشکال جديدي از )کارتل، سنديکا، تراست(هاي انحصاري  تشکيل اتحاديه

. کردند، انجاميد ها مجتمع مي آساي توليدي مرکب، که بانک هاي غول سازمان
ي بانکي و خصلت انحصاري اين شکل  صنعتي با سرمايه  آميختن سرمايه

رقابت «. کند مالي تبديل مي  صنعتي را به عصر سرمايه  ايه، عصر سرم داري سرمايه
ي  صنعتي، که جايگزين انحصارهاي فئودالي و انحصار سرمايه  داري سرمايه» آزاد

  .))۱شود مالي بدل مي  تجاري شده بود، به نوبه خود به انحصار سرمايه

                                                 
۱ -  PROGRAMM DER K. I. (ERFURT) ABGEDRUCKT  IN  K.I. , HEFT 23/24,1928. 
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فردينگ را که در واژه به واژه موضع هيل" گان طرح تقريبا بدين ترتيب، نويسنده      
  .بندند کنند و نتايج نظري او را به کار مي آمده است، اتخاذ مي مالي  سرمايهکتاب 

ها است که سير واقعيت تئوري هيلفردينگ را رد کرده است، ولي  گرچه مدت      
اين تئوري هنوز در محافل مارکسيستي، به ويژه در اتحاد شوروي، يکي از 

  سرمايهبعد از انقالب اکتبر، اثر او به نام . ها است ن تئوريترين و توده پسندتري رايج
ي  عالوه بر اين، تئوري هيلفردينگ به وسيله. چندين بار به طبع رسيد مالي

هيلفردينگ خود اين تئوري را چنين . شود اقتصاددانان جوان مجدانه تبليغ مي
  :کند تعريف مي

داران صنعتي  ي اختيار سرمايه از حيطهي صنعتي  التزايدي از سرمايه بخش دائم((      
گيرد، که در برابر  به ميانجي بانک انجام مي  دسترسي آنان به سرمايه. شود خارج مي

" از سوي ديگر، بانک نيز بايد بخش دائما. را دارد  آنان نقش صاحب سرمايه
ر د] اين بخش[هاي خود را در صنايع به کار اندازد، بدين جهت  تري از سرمايه بيش

را که در   من اين سرمايه. شود صنعتي بدل مي  يي به سرمايه ميزان تصاعد يابنده
  .)) ۱نامم مالي مي  صنعتي تبديل شده است، سرمايه  واقعيت به سرمايه

  :گويد هيلفردينگ در پايان کتاب مي      
تسهيل  العاده را فوق  داري مالي گذار از سرمايه  ي سرمايه نقش اجتماعي کننده((      
هاي صنعت را زير کنترل خود آورده  ترين رشته مالي مهم  زماني که سرمايه. کند مي

از طريق ارگان آگاه خود، يعني حکومتي که   است، کافي است که جامعه
ترين  مالي را به دست گيرد تا بالفاصله مهم  اند، سرمايه کارگران تسخير کرده

ها از صنايع  ها به اين بخش اير رشتهس. هاي صنايع در اختيار او در آيد رشته
اند و تسلط بر صنايع بزرگ خود به معني موثرترين کنترل اجتماع است، حتا  وابسته

                                                 
۱ -, WIEN, 1923, ( F.K. , II, SEITE 309/ C. F. PP 317-18   DAS FINANZ  KAPITAL 
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تصاحب شش بانک بزرگ ] ... ها ساير رشته[ي  بدون اجتماعي کردن بالواسطه
هاي صنايع بزرگ است، و در دوران  ترين بخش برلين امروز به معني تصاحب مهم

تصاحب [مفيد به نظر برسد،   داري داري سرمايه هنگامي که دستگاه حسابگذار، تا 
  .))۱العاده تسهيل خواهد کرد سياست سوسياليستي را در آغاز فوق] ها اين بانک

  :شود که گفتار اين کتاب هيلفردينگ مدعي مي در پيش      
ست که است جريان تمرکزي ا» جديد»  داري ي سرمايه کننده چه مشخص آن((      

از راه تشکيل » رقابت آزاد AUFHEBUNG بر داشتن، رفع،«از يک سو در 
  بيش از پيش دروني سرمايه  ي ها، و از سوي ديگر، در رابطه ها و کارتل تراست

به خود   شکل سرمايه  سرمايه  از طريق اين رابطه. کند صنعتي و بانکي بروز مي
  .))۲است  سرمايهگيرد که باالترين و مجردترين شکل تظاهر  مي

بانکي را که در واقعيت به  ي  تر بگوييم، آن سرمايه پس آن پولي، يا دقيق      
ترين  مالي مهم  اين سرمايه. نامند مي  صنعتي تبديل شده است، سرمايه  سرمايه
  هنگامي که پرولتاريا سرمايه. هاي صنعت را زير کنترل خود در آورده است رشته

. آورد ترين مواضع را به دست مي گيرد از اين طريق مهم د ميمالي را زير تسلط خو
هاي صنعت  ترين رشته تصاحب شش بانک بزرگ برلين را بايد چون تصاحب مهم

  داري کند که انکشاف سرمايه هيلفردينگ بارها در کتاب خود ادعا مي. انگاشت
يج پول طبقات ها با بس دهد، زيرا بانک ها افزايش مي گي صنايع را به بانک وابسته

تحت اختيار خود " يي از اين پول را مداوما توانند بخش همواره فزاينده غيرمولد مي
را به   ها پولي فزون از حد نبودند، بانک آن يها مادامي که اين واسطه. داشته باشند

رساند، و از اين  بازي و پرداخت مبادالت مي مصرف اعطاي اعتبار براي بورس
زان اين پول و يحال با توجه به افزايش دائم م. رسيد مي طريق، به اهداف خود

                                                 
۱ – IBID , SEITE; (F. K. I, S. 503/ C.F. , P. 493  
۲ – F.K. , S. 17/ C.F. , P. 55 
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  التزايدي از اين پول به سرمايه بازي و تجارت، بايد بخش دائم کاهش اهميت بورس
  .صنعتي بدل شود

  :گويد چنين مي هيلفردينگ هم      
چه براي ايشان  ها هستند، آن ي گردش پرداخت ها واسطه مادامي که بانک((      

  ها آن. و قدرت پرداخت آن است] ي اعتبار ي گيرنده[وضع آني موسسه مهم است
کردند و کاالهايي را پيش  هايي را که از اين نظر معتبر بودند نقد مي سفته
داشتند که برحسب وضع  پرداختند، يا سهامي را در برابر وام به ضمانت بر مي مي

ن، ميدان عمل آنان نيز سا بدين. فعلي بازار به قيمت متعارف قابل فروش بودند
  هاي بورس بود، تا سرمايه بازرگاني و در کنار آن، ارضاي نيازمندي  تر سرمايه بيش

تر به  کشيد و بيش تر به پروسه توليد مي چنين روابط آنان با صنعت کم هم. صنعتي
  .))شد فروش کاال توسط صاحبان به عمده فروشان محدود مي

رسد که سرمايه براي توليد در اختيار  جايي مي ولي هنگامي که بانک به((      
ي توليدي و موقعيت  صاحبان صنايع بگذارد، ديگر منافع او به وضع آني موسسه

تر بر سر سرنوشت دراز مدت  که اکنون مسئله بيش گردد، بل آني بازار محدود نمي
و  گردد، منافع آني به منافع دراز مدت بدل مي. موسسه و وضع آينده بازار است

ي استقراضي  تر باشد، و به خصوص هر چه آن بخش از سرمايه اعتبار هرچه بزرگ
تر سنگيني کند، همان قدر هم اين  بدل شده است بيش) FIX(ثابت   که به سرمايه
  .))۱تر خواهند بود تر و مداوم منافع بزرگ

به   داري ي سرمايه سان هيلفردينگ معتقد است که جديدترين مرحله بدين      
مالي انجاميده است،   و به سروري سرمايه» ها گي روز افزون صنايع به بانک وابسته«

 -مالي در زمان نيرومندترين تجمع سرمايه صنعتي  و اين امر پس از پيدايش سرمايه

                                                 
۱ – DAS F. K. , S. 96; (F.K., SEITEN 118-19/ C.F., P.145. 
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رخ داده ) تراست، کارتل، سنديکا و غيرو(يعني در دوران موسسات انحصاري 
  .است
  ست؟ها درست ا ولي آيا تمام اين      

   داري اعتبار و اهميت آن در سرمايه
ها را در دوران  بانک  در وهله نخست بايد علل ضرورت اعتبار و وجود      

يي که رکن اساسي آن مالکيت خصوصي  در جامعه. به بحث گذاشت  داري سرمايه
و تقسيم کار است روابط اجتماعي، پروسه تجديد توليد اجتماعي تنها به برکت 

مناسبات اعتباري بر . گردند برقرار مي  ها ي آن ت به کاال و مبادلهتبديل محصوال
ي بعدي انکشاف مبادله در  آيند که بايد به مثابه مرحله اساس اين مبادالت پديد مي

يعني . هايي هستند که خود مبادله داراست نظر گرفته شوند و داراي همان ريشه
. ولي وام با مبادله يکي نيست. ثي مورد بح ي مناسبات توليدي جامعه ماهيت ويژه

) اعتبار بانکي يا ربايي(يي  اعتبار کااليي شکل تغيير يافته مبادله و اعتبار سرمايه
) سامان(بدين ترتيب ضرورت اعتبار تنها بسته به نوع . تبديل مبادله به وام است
به . ترين علت است، ولي تنها علت نيست گرچه اين مهم. استروکتور توليد نيست

که با  تري موثراند که هميشه يکي نيستند، بل موازات آن عوامل اقتصادي مشخص
در اقتصاد کااليي ساده روابط اعتباري بر زمينه . کنند شکل و نوع اعتبار تغيير مي

  :آيند اوضاع و احوال ابتدايي زير به وجود مي
زمند زمان تر و توليد کااليي ديگر نيا توليد يک کاال نيازمند زمان کم ((      
کااليي در خود بازار . توليد کاالهاي مختلف به فصول وابسته است. تري است بيش

از اين رو . دور دست سفر کند] بازاري[شود و کاالي ديگري بايد به  ساخته مي
تواند چون فروشنده زودتر وارد بازار شود تا ديگري چون  ي کااليي مي دارنده
جا باز  اهميت آنان در اين. اند نيز صادق  داري ههمين علل در دوران سرماي. خريدار
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تر، و نيروهاي توليد  جا شديدتر، بازار وسيع تقسيم کار در اين. تر است هم بيش
به سبب اعتبار، نه تنها عمليت . ترند يي رشد يافته کننده به طور غيرقابل مقايسه
وليد به طور ي تجديد ت)پروسه(که فرآيند  يابند، بل صنعتي و تجاري گسترش مي

  .))شود کلي تسريع مي
ي صنعتي در  ي تجديد توليد، بر مايه با پروسه  دانيم، در رابطه طوري که مي همان((      

شود، سپس  نخست چون پول متظاهر مي. گيرد حرکت خويش سه شکل به خود مي
 آخر به شود، و دست ي مولد، يعني به وسايل توليد و نيروي کار مبدل مي به سرمايه

روابط اعتباري . جويد و غيره ي کااليي تبديل مجدد خود را به پول مي صورت سرمايه
ي تجديد توليد جدا شد، برقرار  به صورت کاال از پروسه  که سرمايه بعد از آن

  .))شود مي
هاي کااليي هستند که براي مصرف فردي و  هاي به قرض رفته، سرمايه سرمايه((...       

جا  چه در اين بنابراين آن. اند مولد ساخته شده  صر پاياي سرمايهيا براي تعويض عنا
است که در مرحله معيني از   کند هميشه سرمايه قرض داده شده بروز مي  چون سرمايه

ولي از طريق خريد و فروش از دستي به دست ديگر . پروسه تجديد توليد قرار دارد
ر موعد مقرر به فروشنده پرداخت ا معادل آن ديکه هم ارز  يشود، در حال منتقل مي

شود، نخ تابيده در برابر  پنبه در برابر سفته به بافنده منتقل مي: به عنوان مثال. شود مي
رسد و  گيرد، کتان در برابر سفته به دست تاجر مي سفته در اختيار بافنده کتان قرار مي

رابر سفته به دست از دست او در برابر سفته به صادرکننده و از دست صادرکننده در ب
... خرد و غيره  فروشد و به جايش نيل مي رسد که آن را مي تاجري در هندوستان مي

بدون . شود تجديد توليد مي) پروسه(جا ميانجي مراحل مختلف فرآيند  اعتبار در اين
کتان را ] بهاي[نخ تابيده را و تاجر ] بهاي[باف  پنبه را، کتان] بهاي[که  بافنده   آن

  .))۱پرداخته باشند] "نقدا[
                                                 

۱ - DAS KAPITAL , BAND III, I. II, S. 19, (DAS KAPITAL III, SEITEN 498-99, 
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ي طبيعي اعتبار گسترش  ، اين زمينه داري با رشد تجارت و دستگاه توليد سرمايه      
جا، در  اعتبار اين. کند شود، و اهميتي عمومي کسب مي يابد، تحکيم مي مي

که  ي پرداخت را دارد، يعني کاال نه در برابر پول، بل مجموع، تنها نقش يک وسيله
  .شود کتبي پرداخت در موعدي معين، يعني در برابر سفته فروخته ميدر برابر قول 

يي در چيست؟ اين فرق ناشي از اختالف  حال فرق بين اعتبار تجاري و سرمايه      
، البته هميشه يک  داري يي سرمايه در جامعه. ي نزولي است صنعتي و سرمايه  سرمايه
ولي . دار قرار گيرد ست يک سرمايهتواند در د است که مي  و همان سرمايه  سرمايه

گويد، داراي حرکتي دوگانه و  همان طور که مارکس مي  در واقع اين سرمايه
  .مختلف است

گي  ويژه. پردازيم صنعتي مي  ي نخست به خصوصيات سرمايه ما در وهله      
) ي پروسه(فقط در فرايند   صنعتي چون سرمايه  نخستين آن اين است که سرمايه

شود و در نتيجه  يابد، يعني در فرايندي که نيروي کار استثمار مي فعليت مي توليد
در تضاد مستقيم با کار است و   اين سرمايه. آيد ارزش اضافي به وجود مي

است در تضاد   اين سرمايه) PERSONIFKATION(که تشخص   داري سرمايه
ير يصاحب خود بايد تغيي است که در دست  ، اين سرمايه"ثانيا. با کارگر قرار دارد

ي کااليي وجود  دار به شکل سرمايه براي سرمايه  شکل دهد، يعني، اين سرمايه
کم، و در  طلبد يا دست يي که بازگشت به شکل پيشين خود را مي دارد، سرمايه

) METAMORPHOS(اين دگرديسي . وهله نخست، بايد به پول تبديل شود
در جريان اين . گيرد ي اعتبار انجام مي يلهکاال در حالتي که منظور ما است به وس

  .کند ، که چون پول عمل مي نه چون سرمايه  تغيير و تبديل، اين سرمايه
يي از  نزولي در نوع ويژه  داران صنعتي، و سرمايه صنعتي در سرمايه  سرمايه      

ه داران ارزش اضافي به دست آورد اين سرمايه. شود متجسم مي -داران پولي سرمايه
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کند و دومي  اولي سود صنعتي يا بازرگاني دريافت مي. کنند را بين خود تقسيم مي
ي نزولي تفاوت دارد،  صنعتي با حرکت سرمايه  جا که حرکت سرمايه از آن. نزول

که تقسيم کيفي ارزش اضافي را بيان  سود صنعتي و نزول نه تنها تقسيم کمي بل
پولي متظاهر   داري و در نزول، سرمايه  ي،دار صنعت در سود صنعتي، سرمايه. کند مي

ناشي از تقسيم کمي يک بخش و همان «اين تقسيم کيفي . شوند و تجديد توليد مي
کند و  نزول دريافت مي  صاحب سرمايه) مارکس(».بخش از ارزش اضافي است

  .)UNTERNEHMUNG(سود کارفرمايي ) UNTERNEHMER( دار کارفرماي سرمايه
به کار   گيرنده نخواست پول را چون سرمايه اگر قرض: (( ويدگ مارکس مي      

ي صنعتي مستلزم تبديل نيروي کار به کاال  سرمايه... برد، به خود او مربوط است 
ي استثمار  گيرد، داراي روش ويژه يي که به شکل ربايي نزول مي سرمايه. است

  .))۱ي توليد آن را دارا باشد که وجه ويژه است بدون آن  سرمايه
ي صنعتي هنوز به اصطالح در گهواره بود،  از اين رو هنگامي که سرمايه      

که اغلب کاري را که براي گرداندن توليد  ي نزولي نه تنها اضافه کار بل سرمايه
چسبيد و دستگاه  ي نيروهاي مولده مي مکيد، مانند کرمي به ريشه اهميت داشت مي
دار است که به هنگام وام دادن  ين هميشه سرمايهسان ا بدين. کرد توليد را منهدم مي

ولي . يي، عنوان اعتباردهنده را دارد ي نزولي يا گشودن اعتبار سرمايه سرمايه
برحسب موقعيت اقتصادي اعتبارگيرنده اين اعتباردهنده گاه در نقش رباخوار و 

  .شود داران صنعتي ظاهر مي دار سرمايه دار و صندوق گاه چون بانک
داران صنعتي  دار سرمايه دار کسي جز صندوق پس مطابق نظر مارکس، بانک      

داران با اعطاي اعتبار بانکي نزول خود را نه از کار  و اين صندوق. نيست
شود و به  که از کار کارگر، از اضافه ارزشي که از کارگر اخذ مي اعتبارگيرنده، بل

                                                 
۱ -  DAS KAPITAL,  B.III, T.II,  S. 138 
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روشن است که " مالکا. آورند آيد، به دست مي دار در مي تملک سرمايه
  :ي تحصيل نزول در اين است که سرچشمه

در برابر هم قرار دارند، نه تنها چون " دار مولد واقعا دار پولي و سرمايه سرمايه((      
) پروسه(هايي که در فرايند  که چون شخصيت هاي مختلف حقوقي، بل شخصيت

در دست آنان همان يا . کنند مختلفي را بازي مي" هاي کامال تجديد توليد نقش
کند، يکي آن را فقط به قرض  متفاوت مي" حرکتي دوگانه و کامال" واقعا  سرمايه

  .))۱برد دهد و ديگري آن را در توليد به کار مي مي
دار با کار يکي است، چه يکي چون ديگري اضافه  اين دو سرمايه  ي پس رابطه      

سان با کار  يک  ي اين رابطه. سان است گيرد و موضع طبقاتي هر دو يک ارزش مي
ناشي از آن است که سود صنعتي و نزول هر دو بخشي از اضافه ارزش و بيان 

اما هنگامي که سخن بر سر سود صنعتي و نزول چون صور . اند اشکال گوناگون آن
. مختلف اضافه ارزش است، بايد آن دو را نه در برابر کار، که در برابر هم نهاد

  :گويد مارکس مي
دار صنعتي کارگر است، ولي کارگري  داران پولي، سرمايه با سرمايه  در رابطه((      

  .))۲کشي از کار بيگانه دار، يعني بهره ي سرمايه با خصيصه
  مادامي که فرايند توليد به طور عادي جريان دارد، و بنابراين، بازگشت سرمايه      

گسترشي که  -دهد سترش ميقطعي است، اعتبار وضع محکمي دارد و خود را گ
ي تنزل  ولي همين که در نتيجه. متکي به گسترش خود فرايند تجديد توليد است

صنعتي در   آهسته شد، مازادي از سرمايه  ها و اشباع بازارها، بازگشت سرمايه قيمت
ديگر قادر به ايفاي نقش خويش   آيد که در آن شکل اين سرمايه شکلي فراهم مي

                                                 
۱ -  IBID,  B. III, T. I, S. 357 
 .کند ميمولف منبع دقيق نقل قول را ذکر ن – ۲
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ترين بخش آن در  کااليي در دست است، ولي بزرگ  ز سرمايهيي ا توده. نيست
  :شود اعتبار محدود مي. ماند ي اختناق فرايند تجديد توليد راکد مي نتيجه
عاطل است، يعني در يکي از مراحل تجديد توليد خويش بند   زيرا سرمايه. ۱      

  .تواند شکل خود را تغيير دهد شده است و نمي
  .ي تجديد توليد متزلزل شده است اد به گردش الينقطع پروسهزيرا اعتم. ۲      
يي که توليد خود را  بافنده. يابد زيرا تقاضاي اعتبار تجاري کاهش مي. ۳      

ي نفروخته است در پي اعتبار  هاي تابيده کند و انبارش آکنده از نخ محدود مي
خرد، چه بيش از  نمي بازرگان نيز کااليي به نسيه. تري بخرد ي بيش نيست تا پنبه

  .چه بايد کاال در انبار دارد آن
هايي در رشد يا حتا اختالل در شدت معمول فرايند تجديد توليد باعث  اختالل      

تقاضاي . شود تر مي شود، و مبادله کاالها در برابر اعتبار سخت نقصان اعتبار مي
ي آن مراحل از  پرداخت نقدي و تجديد فروش در برابر اعتبار به خصوص ويژه

  .رسد صنعتي است که بالواسطه پس از يک بحران اقتصادي فرا مي) سيکل(
منقطع فرايند " تر انکشاف متناوبا سان انکشاف الينقطع يا به عبارت درست بدين      

ي شيوه توليد  ي شکل اجتماعي توليد، به وسيله تجديد توليد اجتماعي به وسيله
  .شود داري تعيين مي سرمايه

در (داري نه تنها  اعتبار چون يکي از مقوالت دروني شيوه توليد سرمايه      
که  ي تجديد توليد اجتماعي است، بل شرط ادامه) مرزهايي که ذکر آن رفت

اجتماع و   ي الزم تحقق چرخش کل سرمايه)VORAUSSETZUNG(پيشنهاده 
ي  د در جامعهبدون دستگاه روابط اعتباري، تجديد تولي. هاي مفرد آن است بخش
ي اجتماعي و  ، يعني امکان چرخش سرمايه.شد غيرممکن مي" اصوال  داري سرمايه
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ي مادي رشد  که مبتني بر پايه -  داري در نتيجه استمرار خود دستگاه توليد سرمايه
  .شد مطرح نمي -يي از نظر فني است يافته

  ها فعاليت و نقش نوي بانک
ترين عوامل فرايند  داري امري ناگزير و از مهم هي سرماي پس اعتبار در جامعه      

انکشاف متناظر   داري از اين رو طبيعي است که انکشاف اقتصاد سرمايه. توليد است
هاي محقر بانکي  امروز جاي باجه. هاي اعتباري را نيز به همراه آورده باشد سازمان
اند؛ ولي اين  رفتهزند، گ شان سر به ميليارد مي هاي عظيمي که دخل و خرج را بانک

بزرگ و چه   چه بانک. داري تغيير زيادي نداده است امر در اساس سياست بانک
داران پولي، همان نقش واسطه ميان  گان سرمايه هاي بانکي، اين نماينده باجه

  .کنند داران پولي و صنعتي را ايفا مي سرمايه
با پيدايش شکل   رابطهدر  –ها  اما هنگامي که هيلفردينگ به نقش نوي بانک      

محق " کند، کامال در سازماندهي موسسات صنعتي اشاره مي -هاي سهامي شرکت
" هاي بانکي شده بود، و ثانيا موجب جنبش تجمع خود سرمايه" اين وضع اوال. است
داران صنعتي  ي مناسبات خود با بازار پول، از سرمايه توانستند به شکرانه ها مي بانک

داران صنعتي در سه حالت نيازمند حمايت مالي يعني ورود  ايهسرم. حمايت کنند
  :هاي متنابه از خارج هستند سرمايه

  هنگام پايه گذارش موسسات جديد.۱      
  ي موسسات موجود هنگام توسعه.۲      
  .يازند و هنگامي که به اشکال مختلف اتحاد، کنترل و ادغام دست مي. ۳      
براي توزيع در   ها سهام آن" گذاري موسسات جديد، غالبا هبدين علت هنگام پاي      

از سوي ) FINAZIERUNG(تامين مالي . شود ها گذاشته مي اختيار بانک
ي موهوم  شود که سهام، يعني سرمايه ها بدين طريق متحقق مي بانک
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)FIKTINES(ي واقعي مبدل  بين مردم توزيع و به سرمايه  ها ، به ميانجي آن
ها  توان ادعا کرد که هر يک از اين تراست شار اوراق با قاطعيت ميانت. شود مي
را به » بانک آلمان«از نوع   که چند بانک تواند هر گاه بخواهد، نه يکي، بل مي

به  AEGسرمايه بانکي که . در واقعيت نيز وضع بر اين منوال است. وجود آورد
. تر نيست برلين کم هاي بزرگ ي هيچ يک از بانک وجود آورده است از سرمايه

وجو و مبارزه براي پول ارزاني که به طور  صنايع در جست«: گويد پارفانياک مي
به موازات . کند ها قناعت نمي گذاري شود، تنها به خدامات بانک دراز مدت سرمايه

دست به تاسيس موسسات مالي   ها آيد، آن پديد مي  تغييري که در خود سرمايه
    ».آميزند فعاليت صنعتي و بانکي به هم مي  ها زنند که در آن مي

که بر عکس به  اين سامان سازماني نوي، ولي، نه تحت رهبري عالي بانک، بل      
به منبع اعتبار ارزان و   تبديل بانک  ها شود که تنها هدف آن ي صنايع ايجاد مي وسيله

  .ي مولد است داري سرمايه صندوق
   داري هاي رشد سرمايه گرايش
  رکس يا هيلفردينگما

ي کمينترن عصر ما  گان طرح برنامه م که نويسندهيدر آغاز اين مقاله متذکر شد      
نامند لکن نشان داديم که واقعيت ناقض اين تعريف  مالي مي  ي را عصر سرمايه
مالي   ي ي سرمايه ي صنعتي، سلطه رفت عظيم جريان تمرکز سرمايه است زيرا پيش
ما با آوردن مثالي از تراست پوالد به اين نکته اشاره کرديم . سازد را غيرممکن مي

هم براي حمايت مالي موثر از يک تراست بزرگ   که حتا امکانات چندين بانک
آزاد   ي را از نهادن سرمايه  داري، بانک کافي نيست و در عين حال اصول بانک

  بانک«يد که گو هيلفردينگ نيز خود مي. کند منع مي] صنعتي[خود در موسسات 
گرايشي پديد آيد که اين " بايد الزاما. تواند تنها در يک موسسه مشارکت کند نمي
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چنين به منظور  اين امر هم. ريسک را با شرکت در چندين موسسه تخفيف دهد
  .گيرد متشکل انجام مي  ي تضمين بازگشت منظم سرمايه

صنعتي يا منجر به   ز سرمايهي تمرک اين به طور کلي به معناي آن است که ادامه      
که  شود، يا اين ي صنعتي مي ي نفوذ سرمايه کشيده شدن اين يا آن بانک در حيطه

اگر در . داران صنعتي بدل خواهد شد ي سرمايه ي تحقق اراده فقط به وسيله  بانک
ميليون دالر  ۵۰۰ها بالغ بر  نظر بگيريم که حساب تراست پوالد امريکا نزد بانک

هاي بزرگ برلن بوده است، آن وقت  بعضي از بانک» بدهي«از تمام  يعني بيش
هنگامي که . ها مسخره است گي اين تراست به بانک بينيم که صحبت از وابسته مي

 ۶۷۶سود خالصي معادل ] ۱۳۰۶[۱۹۲۷ي صنعتي امريکايي در سال  بيست موسسه
افزون صنايع به گي روز  پردازند صحبت از وابسته داران خود مي ميليون به سهام

  .آور است ها خنده بانک
 ها ها و تراست ها، کنسرن کارتلطور که پارفانياک در اثر خود  ولي همان      
ها را بر  ي بانک توان سلطه ها و صنايع نمي از اين حمايت متقابل بانک  گويد، مي

ها کماکان در مناسبات خود با صنايع نقش تبعي و  بانک. صنايع استنتاج کرد
ي ظاهري  سلطه. ماند مدادي دارند و ابتکار در دست صاحبان صنايع باقي ميا

توان توضيح داد  ها بر صنايع را در دستگاه اقتصادي معاصر، بدين طريق مي بانک
  .پردازند ملي مي" هاي خلصا  که صنايع خود بيش از پيش به فعاليت

) KOMANDITTEILHEBER(چون   مواردي هست که بانک" مسلما      
اين وسيله به ويژه آن . شود يعني با حقوق محدود وارد موسسات صنعتي موجود مي

ديگري اعمال نفوذ   هاي بانک قصد دارد در فعاليت  جايي مطلوب است که بانک
تر  ها باز فروش هر چه سريع القاعده بايد پذيرفت که براي بانک ولي علي«. کند

وبر » .ده ارجح استگذاري ش پايه  ها موسساتي که از جانب آن
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)DEPOSITENBANKEN UND SPEKULATIONSBANKEN, WEBER ( به دشواري
ي ديگري يک جا خريداري يافت، لکن فروش  توان براي کارخانه يا موسسه مي

در تاريخ . مالکيتي تکه تکه شده يا، به عبارت ديگر، سهام کار آساني است
هايي که قوانين اساسي  انکها، مواردي بسياري هست که در آن، ب انکشاف بانک
اند،  را رعايت نکرده –گي بيالن و اعتبارها  يعني نقدينه -داري سياست بانک

. گي را در پي داشت هايي که گاه ورشکسته اند، زيان هاي سنگيني متحمل شده زيان
از اين اصل " ي سالم بانکي در به کار انداختن پول خويش اساسا يک موسسه
معامالتي که زير عنوان دارايي و بدهي قرار دارند توازن  کند که بين پيروي مي
مراقبت کند که بتواند هر آن، تعهداتي که در برابر " بايد دائما  بانک. برقرار باشد

هايي  بر سر سپرده" مسئله اساسا. گو باشد گان پول تقبل کرده است، جوب سپارنده
  .دهند است که اساس تمام معامالت بانکي را تشکيل مي

در اين است که توازن بين اين اساس، که تمام   ماهيت سياست داخلي بانک      
گيرند،  عمليات بانکي بر آن مبتني است، و معامالتي را که بر اين اساس انجام مي

بايد به دقت   آيد، بانک يي که زير عنوان دارايي مي قبل از هر معامله. حفظ کند
  .اصل فوق نيز هست يا خيربررسي کند که آيا اين معامله متضمن 

گي بيالن يا  ي اول مواظب نقدينه بايد در وهله  بدين جهت مديريت بانک      
هايي از بيالن را بايد نقد، نيمه نقد، يا  در اين باره که چه قسمت. ترازنامه باشد

توان به اين مسئله  در اين مقاله نمي. هاي بسياري وجود دارند غيرنقد شمرد تئوري
تواند اين  اما بايد دوباره تاکيد کرد که هيچ بانک نيرومندي امروزه نمي پرداخت

به کار  يصنعت  نکته را از نظر دور بدارد و بدون مخاطره مبالغ مهمي را چون سرمايه
) گويد آن طور که هيلفردينگ مي(خواهد  مي  اندازد، به ويژه هنگامي که بانک

  .کندمالي را در صنايع تضمين   ي سرمايه سلطه
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، سرگذشت ورشکستن بانک اليپزيک که مجدانه در موسسات  در اين رابطه      
خريد و نزد خود نگاه  را مي  ها جست و مقادير زيادي از سهام آن صنعتي شرکت مي

هنگامي که يک رکود شديد عالئم  ۱۹۰۱در سال . داشت، بسيار آموزنده است مي
اليپزيک مجبور شد اعالم کند که   ساخت، شوراي نظارت بانک خود را ظاهر مي

يي  بدين ترتيب، موسسه. از هر نوع پرداختي خودداري خواهد کرد" موقتا  بانک
ي صنايع ساکسن و بازار  که شصت سال فعاليت پشت سر داشت، و به شکرانه

يک . گذشت، ورشکست شد اش از مرزهاي آلمان مي اليپزيک، شهرت  ي مکاره
تنزل % ۴۰بود، روز بعد به % ۱۴۰ش از آن، نرخ سهام بانک فوق، در بورس روز پي
بازي بودند ورشکست  هايي که در کار بورس رفت که تمام بانک بيم آن مي. يافت

کافي است به ارقام زير نظري . کرد شوند و اين بيم را تنزل نرخ سهام تقويت مي
  :افکنيم بي

ژوئيه  ۱۱نرخ 
۱۹۰۱  

باالترين نرخ در 
  ۱۹۰۰الس

  نام شرکت

۱۱۵  ۴۵۵  Hasper eisen 

۲۸۰  ۴۹۹  Koelner bergwerk  
۱۰۳  ۲۶۱  Westfaelischestahlwerke  
۲۸۸  ۵۲۰  Deutsche gasgluehlichgesel-schat  
۱۹۶  ۳۴۰  Bismarck-heutte  

  
هاي آلماني همان قدر در نرخ اوراق بهادار ذينفع بودند  اگر بانک: گويد وبر مي      

ايتاليايي کرديتو   و بانک) Credit mobilier(انسوي کرديت موبيله که بانک فر
داد که عواقب آن  يي رخ مي ، آن وقت فاجعه)Credito mobiliere(موبيليره 
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 Leipxig(ولي ساير موسسات اعتباري راه بانک اليپزيک . بيني نبود قابل پيش

Bank (را تعقيب نکردند.  
و تصرف سهامي که کنترل موسسات صنعتي  جا، اين تداخل، وحدت حال اين      

گويد، کجا به چشم  از آن سخن مي" هيلفردينگ دائما. کرد را ممکن مي
ها، بازي در بورس سهام، و تحصيل سود انتشار سهام  منافع بانک" خورد؟ مسلما مي

رسد که اين امر براي مدتي طوالني رخ  کند ولي غيرممکن به نظر مي را ايجاب مي
جا استنتاج کنند که  ها بر صنايع را از اين خواهند سلطه بانک از رفقا ميبعضي . دهد
يا آن موسسه   اين) هيئت مديره(گان خود را به شوراي نظارت  ها نماينده بانک
ها که اعتبار مهمي در اختيار  شود که بانک جا ناشي مي اين امر از آن. فرستند مي

هاي  کند که اين موسسه از بانکخواهد اطمينان حاصل  موسسه گذاشته است مي
زيرا . ديگري اعتبار نگيرد و اعتبار به مصارفي که از قبل تعيين شده است برساند

اعتبار گرفته و بعد   يي از ده تا پانزده بانک، مواردي پيش آمده است که موسسه
در " مثال. وارد بورس بازي شده است و کل جريان به فاجعه انجاميده است

که چهارده بانک  ۱۹۰۱-۱۹۰۲در سال) Ter linden(ي  هورشکستن موسس
چنين بعد از ورشکستن کارخانه  هم. آلماني را متضرر کرد، چنين پيش آمده بود

در سال ) Julius Bruhlet Veletin-Bauholz Firma(چوب ساختماني 
بعضي از . بانک اعتبار گرفته بوده است ۱۲، معلوم شد که اين شرکت از ۱۹۰۵

در برخي موارد . اعتباردهنده داشتند ۳۳در آلتونا،  Millerانند ميلر موسسات، م
فرستند زيرا قصد دارند با صنايع  گان خود را به شوراهاي نظارت مي ها نماينده بانک

گي  از اين نوع نماينده) Eidels(آيديلز . روابط دائمي حساب جاري داشته باشند
ولي بر . آورد از او نقل قول ميگويد که هيلفردينگ هم  سخن مي ۱۹۰۳در سال 



۱۸ 

ها بر صنايع سخت  ي بانک يابنده توان از سلطه افزايش اساس چنين روابطي نمي
  .تراند تا صنايع ها در اين روابط ذينفع گفت، به ويژه اين که بانک

  اند؟ ها و صنايع کدام يک به ديگري وابسته بانک
هاي پروسه توليد است، و در  ز محلدانيم که اعتبار مانند مبادله يکي ا حال مي      

دانيم که  چنين مي هم. است  داري محصول دوران سرمايه" شکل امروزي خود کامال
گي بيالن پيروي کنند، و  ها در فعاليت خود بايد بالشرط از اصل نقدينه بانک

دار کنند، و بدون تامل دست به اعطاي اعتبارات دراز  هايي که اين اصل را خدشه آه
  .دند، خود و موسسات ديگر را به خاک سياه نشاندندمدت ز

  استقراضي به سرمايه  طور که ديديم، تبديل روز افزون سرمايه بنابراين، همان      
ها خطري بزرگ در بر  براي بانک] موسسات صنعتي)[Grundkapital(اساسي 

ام هيلفردينگ، که تم. انديشد نيست گي که هيلفردينگ مي دارد و به آن ساده
صنعتي است، اين زحمت را به   بانکي به سرمايه  هايش مبتني بر تبديل سرمايه تئوري

  ها توانند پولي را که به آن ها مي دهد که حساب کند تا چه حدي بانک خود نمي
ها  اين امکان براي بانک. اساسي صنايع به کار اندازند  سپرده شده است، در سرمايه

داري را از نزديک  اگر هيلفردينگ پراتيک بانک .به هيچ رو چندان وسيع نيست
، يعني که در همان ۱۹۱۰تا سال  ۱۸۸۳ديد که بين سال  کرد، مي بررسي مي

هاي آلماني، تناسب بين  ي بانک در ترازنامه. هايي که کتاب او انتشار يافت سال
ين ا ۱۹۱۰تر نبود، و حتا در سال  کم% ۸۶الي  ۸۲گاه از  ها و تعهدات هيچ نقدينه

گي اوراق  جا بايد در نظر داشت که بسياري نقدينه و اين. رسيده بود% ۹۴نسبت به 
کنند، زيرا در دوران  ارزيابي مي  ها ارزش آن% ۲۵الي  ۱۰بهاردار صنعتي يا سهام را 

  .شود غيرممکن مي" تقريبا  ها افتد و فروش آن رکود و بحران نرخ اين سهام پايين مي
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هاي آلماني  شود که بانک به زبان ارقام بيان کنيم، معلوم مي اگر اين مطلب را      
  Deutschereich Anzeigerکه ترازنامه خود را در نشريه دويچه انتسايگر

ميليون مارک  ۱۶۱۲تعهدات بي محلي بالغ بر  ۱۹۱۰کنند، در سال  منتشر مي
اساسي   سرمايهها در  خود بانک  حتا اگر تمام اين مبلغ به اضافه کل سرمايه. داشتند

. ها بر صنايع کافي نخواهد بود صنايع به کار افتد، باز اين امر براي تامين سلطه بانک
هاي  بيش از بانک" هاي بزرگ برلين معموال در حاشيه بايد متذکر شد، که بانک

گي  جدي بودن توجه به نقدينه. اند ي خويش گي ترازنامه ها مواظب نقدينه شهرستان
، هنگامي ۱۹۱۴توان تشخيص داد که قبل از جنگ، در سال  جا مي بيالن را از اين

مرکزي   تنزل داده بودند، رئيس بانک% ۸۳گي بيالن خود را به  ها نقدينه که بانک
ي نقد  هاي بزرگ پيشنهاد کرد پشتوانه به بانک) Reichsbank(آلمان 
زرگ تجاري هاي ب براي بانک. افزايش دهند% ۱۰به  ۶هاي دريافتي را از  سرمايه

ميليون  ۴۰۰الي  ۳۰۰اين امر به معني آن است که بايد پول نقد در صندوق را تا 
  .مارک افزايش دهند

استقراضي باز در   ترين بخش سرمايه لکن هيلفردينگ معتقد است که بزرگ      
خوش تغيير است، اما حداقل  دست" گرچه مقدار آن دائما. ماند باقي مي  خود بانک
و درست همين حداقل همواره ماندني، که در اختيار . شه در دست استمعيني، همي

  .ي اساسي در اختيار صنايع قرار گيرد تواند چون سرمايه است، مي  بانک
گي تصاعدي  به نظر من اين بخش آن قدر بزرگ نيست که به توان از وابسته      

اساسي   ز سرمايهتوانند بخشي ا ها مي ، بانک"قطعا. ها سخن گفت صنايع به بانک
خود را نيز بدين منظور به کار برند، ولي در اين صورت پيش از آن که از چنين 

افزايش " سخن رود بايد ثابت کرد که اوال  داري گرايشي در انکشاف سرمايه
تجمع " ي صنعتي است، ثانيا تر از افزايش سرمايه ها سريع اساسي بانک  سرمايه
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بديهي است که هيچ يک . رود ن در صنايع فراتر ميها از تجمع آ در بانک  سرمايه
آساي صنعتي با ميلياردها  هاي غول شود اثبات کرد؛ تشکيل اتحاديه از اين دو را نمي

  .دارد هاي اخير هرگونه توهمي را در اين جهت از ميان بر مي در سال  سرمايه
که آميختن داند  هاي بزرگ آشنا باشد، مي هرکسي که با کار بانک" اصوال      

در   گذاري دراز مدت بانک اساسي صنايع، يعني سرمايه  بانکي با سرمايه  سرمايه
هايي را که  پندارد آسان نيست، به ويژه اگر ضايعه طور که هيلفردينگ مي صنايع آن

  .در چنين حاالتي رخ داده است به خاطر آوريم
گذاري در  را از سرمايهها  شايد هيلفردينگ خريد سهام صنعتي به وسيله بانک      

آدلف وبر، يکي از بهترين . درست نيست" ولي اين کامال. انگارد صنايع مي
  :کند شناسان آلمان در اين باره چنين اظهار نظر مي بانک
ها در موسسات به صورت تحصيل سهام  شرکت داوطلبانه و مستمر بانک((      
ها  البته اگر شرکت بانک -يت استامروزه تنها در موارد بسيار نادر قابل رو  ها آن

گاهي  برعکس، ما گاه -در ساير موسسات اعتباري که ذکر آن رفت منظور نباشد
هاي  گي بانک مواردي از مشارکت اجباري هستيم، چنين مواردي را با توجه به ويژه

کارل موراويتس، مدير . ناپذير بودند اجتناب" آلماني بايد مواردي دانست که مطلقا
ها  ترين متخصص با تجربه«گفت که  هاي وين، يک بار به درستي مي بانک يکي از

کنند  ي رشد اين يا آن موسسه، در هر قدم همان قدر اشتباه مي هنگام ارزيابي آينده
  ».شان راجع به موفقيت اين يا آن نمايش نامه ها در تصورات که مديران تماشاخانه

ناشر سهام، راکد ماندن مبالغ متنابهي براي   آميز بانک بيني مبالغه کفاره خوش      
که فروش اين اوراق در ميان مردم  ها سال در دست اوست، تا آن ها و گاهي ده سال

  .)) ۱ممکن شود

                                                 
۱ – WEBER, A, DIE DEPOSITENBANKEN UND SPEKULATIONSBANKEN, [ ?, ?] 



۲۱ 

. توان تصديق کرد را، که ناشي از اشتباه است، مي» آموزشي«پيش آمدن چنين       
موسسات صنعتي از راه ها در  البته اين بدان معني نيست که شرکت عامدانه بانک

لکن ما . گيرد؛ برعکس، چنين مواردي نادر نيستند تحصيل سهام هرگز صورت نمي
اند، به قصد  ها که به ويژه در آلمان سخت رايج مدعي هستيم که اين معامالت بانک

که وبر  از سوي ديگر، چنان. گيرند و خصلتي گذرا دارند بورس بازي انجام مي
به اوراق بهاردار و بدين ترتيب   خود بانک  ز سرمايهگويد، تبديل بخشي ا مي

يي که هم به آساني قابل نقد کردن است و هم سودآور، جزيي از  تشکيل اندوخته
ي معيني  آن است که همواره اندوخته  مطلوب بانک. معامالت متعارف بانکي است

و يکي از  .به صورت اوراق بهاداري که به بورس راه دارند در اختيار داشته باشد
  .تر تقاضاها در اين زمينه است داليل آن امکان برآوردن سريع

يک بار ديگر بايد تاکيد کنم که سهام جزو اوراق بهاداري که به آساني قابل       
تر بر سر اوراق بهادار مستحکم  جا سخن بيش اين. شوند اند محسوب نمي نقد کردن

  .کم و بيش ثابت دارند يدولتي است که نرخ
ها از طريق  گي تصاعدي صنايع به بانک ي وابسته تئوري هيلفردينگ درباره      

اساسي صنايع با نظر کساني که در   ي استقراضي به سرمايه تبديل بخشي از سرمايه
توان در چارچوب يک  متاسفانه مسئله را نمي. داري هستند مطابق نيست کار بانک
روشن است؛ و آن اين که هيچ " امالتر بررسي کرد، ولي يک نکته ک مقاله عميق

بانکي بدون تقبل مخاطراتي بزرگ در راهي که هيلفردينگ پيش کشيده است گام 
  .تواند گام گذارد گذارد و نمي نمي
پذيرند از مثال زير  رفقاي ما تئوري هيلفردينگ را بدون انتقاد مي  گونه حال چه      

گان اوضاع  يکي از بهترين شناسندهيک بار من از رفيق وارگا که : شود معلوم مي
به توان   ها اقتصادي آلمان است، تقاضا کردم مآخذي را ذکر کند که در آن
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. ها در اين يا آن موسسه انحصاري يافت هاي مشخصي درباره شرکت بانک داده
از   شناسد، ولي در آلمان همه رفيق وارگا اظهار داشت که او چنين مآخذي را نمي

ام  بايد اعتراف کنم که اگر چه من چندين بار در آلمان بوده. اند اين جريان مطلع
صاحب بخش " هاي آلمان واقعا اگر بانک. ولي چيز مشخصي در اين جهت نشنيدم

اساسي   بيش از نيمي از سرمايه" مهمي از سهام صنايع بودند، در دوران تورم تقريبا
  .ام اين مدت بسيار باال بوددادند، چه ارزش سهام صنايع در تم خود را از دست نمي

ها بر صنايع  ي بانک شود هنگامي که سخن از سلطه تر مي مطلب غير قابل فهم      
هنگامي «: گويد هيلفردينگ مي. هاي غول آساي انحصاري است در دوران سازمان

ي  رسيد تحصيل آن براي يک موسسه رشدکه اعتبار به مرحله معيني از 
  » .۱شود که از رقابت ناشي مي داران ضرورتي است سرمايه

يابد، در نتيجه  درست، اما وسعت و قدرت موسسات به تدريج افزايش مي      
هر چقدر هم بانک   شود، به نحوي که حمايت بانک دارتر مي نيز دامنه  ها رقابت آن

تحت تاثير " هاي صنعتي را جدا بزرگي باشد، کافي نخواهد بود تا رقابت بين غول
  .ها سخن گفت مالي بر اين غول  توان از سيادت سرمايه به طريق اولي نمي .قرار دهد

ز در تئوري ياقتصادي آلمان بياوريم که هيلفردينگ ن  گي بگذار مثالي از زنده      
در صنايع آلمان بعد از جنگ   جنبش تمرکز سرمايه. جويد خود به آن استناد مي

ي صنعت مثل شيمي، الکترونيک، ها بعضي از شاخه. رفت عظيمي کرده است پيش
توان از تراست  چون نمونه مي. پوالد، اکنون متعلق به يکي دو شرکت بزرگ هستند

تشکل ) Deutsche stahlwerk A.G(ها است زير نام  پوالد آلمان که مدت
هاي با  داده تراست پوالد آلماناوفرمان در کتابي به نام .پ. يافته است نام برد

] ۱۳۰۵[۱۹۲۶در سال . دهد هاي صنعتي به دست مي ين غولي ا ارزشي درباره
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هاي آن،  ميليون مارک بود و شعبه ۱۵۳۲اساسي اين تراست بالغ بر   سرمايه
هايي که زير نفوذ  ي شرکت سرمايه. ميليون مارک داشتند ۳۶۲يي معادل  سرمايه

يرمستقيم يي که زير نفوذ غ ها آن  ميليون و سرمايه ۱۷۰۸مستقيم اين تراست بودند 
ي تمام  پس در مجموع، سرمايه. ميليون مارک بود ۸۵۷آن قرار داشتند 

رسد، در  ميليون مارک مي ۴۵۵۱کند به  هايي که اين تراست را رهبري مي سازمان
 ۲۰۸۶کنند فقط  هايي که با اين تراست همکاري مي تمام بانک  حالي که سرمايه

  بانک ۱۴بزرگ برلين،   ر شش بانکها عالوه ب تازه اين بانک. ميليون مارک است
هاي  ي تمام بانک ي جالب اين است که سرمايه نکته. گيرند خارجي را نيز در بر مي

معادل نيمي از " کند، يعني تقريبا ميليون مارک تجاوز نمي ۸۱۵آلماني مذکور از 
گروه صنعتي ديگر  ۴۰۵ي  اساسي تراست پوالد است، بدون محاسبه سرمايه  سرمايه

ي مالي سخن گفت؟ و  توان از سيادت سرمايه مي  گونه حال چه. اند به آن متعلقکه 
ميليون  ۱۴۰۰ي آن به  امريکا که سرمايه) Steel Corporation(ما هنوز از 

توضيح تشکيالت اين تراست نيست،  ياين مقاله جا. ايم رسد، سخني نگفته دالر مي
  ، و هر قدر ميزان پولي که بانکريسک معيني دارد  ولي بهادار صنعتي براي بانک

تر  تر باشد، اين ريسک هم بزرگ بايد تا توزيع کامل سهام پيش پرداخت کند بيش
شود و نقد کردن آن در هر  براي مدت معيني در سهام ثابت مي  بانک  سرمايه. است

مهمي   از اين رو الزم است که بانک خود داراي سرمايه. لحظه هميشه ممکن نيست
  .باشد

در يک کنسرسيوم بانکي   براي انتشار سهام، حتا، اغلب الزم است چندين بانک      
هر چقدر هم بزرگ باشد، مايل است، براي ايمني   متحد شوند، زيرا يک بانک

و اين امر باز به اين علت ضروري . خود، ديگران را هم در اين ريسک شرکت دهد
که، بانک  شود، بل منحصر نمي به توزيع سهام ميان مردم  است که وظايف بانک
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يا بهاي [بايد هنوز مدتي نرخ اين سهام را کنترل کند، تا اين نرخ از نرخ انتشار 
تر است  دار صنعتي ذينفع در اين مهم، بانک از سرمايه. تر نيايد پايين] اسمي سهم

ولي گسترش . کند زيرا افزايش نرخ سهام در بورس سودهاي کالني عايد بانک مي
آميز نرخ انتشار نسبت  ممکن است افزايش مبالغه" اوال. د خود حدودي دارداين سو

به نرخ ساير اوراق هم طراز در بورس باعث شود که اين سهام خريدار پيدا نکند و 
تري براي توزيع آن بين مردم الزم باشد و بانک که بخشي از  يا مدت طوالني

در عين حال افزايش شديد . دخود را در اين سهام نهاده است متضرر شو  سرمايه
نرخ سهام توسط بانک ممکن است به ضرر موسسات صنعتي تمام شود، و اعتبار 

  ها اگر موسسه نتواند پس از مدتي، براي سهامي که نرخ آن. دار کند را خدشه  ها آن
به طور تصنعي افزايش يافته است، سودي متناسب به پردازد، نرخ اين سهام سخت 

پس از آن که سهام   ولي بانک. شود باعث اختالل وضع موسسه مي يابد و تنزل مي
  .يابد براي آن تقليل مي" را با سود کالن بين مردم توزيع کرد، اهميت موسسه طبيعتا

انگيزد، اميد  را به تامين منابع مالي موسسات بر مي  چه بانک عالوه بر اين، آن      
تاسيس " موسساتي است که جديدا برقراري روابط اعتباري دائمي در آينده با

ها در اين امر، تمايل به تحصيل منافع انتشار  ولي محرک نيرومند بانک. اند شده
از درآمد % ۲۰تا  ۱۸قبل از جنگ، » سود موسس«. است» سود موسس«سهام يا 

پرداختند، تشکيل  هاي آلماني را که به تامين منابع مالي موسسات مي ناخالص بانک
گونه  ها با وجود خطري که اين توان فهميد که چرا بانک ترتيب مي بدين. داد مي

در بر دارد، به آن دست  -داري بيگانه است که در حقيقت با امر بانک -معامالت
تر باشد، و  در موسسات صنعتي نهاده است بيش  هر اندازه مبلغي که بانک. يازند مي

تر باشد، اين خطر هم  اند طوالني ها در سهام ثابت شده هرچه مدتي که پول
هاي اعتباري،  خطر در اين است که در ادوار رکود و دشواري. تر است بزرگ
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اش را براي مدتي طوالني در موسسات صنعتي  هاي خود و مشتريان که پول  بانک
ها تمام  به همين دليل نيز بانک. دهد نهاده است قدرت پرداخت خود را از دست مي

  .د تا سهام را هرچه زودتر در بازار به فروش رساننددارن سعي خود را مبذول مي
دو برابر " ميليون دالر بود، مبلغي که تقريبا ۲۲۲تنها  جنرال موتورزسود       

  .نيويورک است  ترين بانک ي بزرگ سرمايه
موسسه ورشکست شدند، امري  ۲۰۲۶۵، در امريکا ]۱۳۰۶[۱۹۲۷در همين سال       

  .يي تقليل داد ا به نحو قابل مالحظهر  که تعداد مشتريان بانک
ي  مارکس به شتاب کتاب هيلفردينگ را در ادامه» جانشينان«بعضي از       

با صحت تئوري   ولي هر که مارکس را در رابطه. مارکس خواندند ي سرمايه
ي  هيلفردينگ به دقت مطالعه کرده باشد، بايد اذعان کند که مارکس سلطه

ها  گويد که بانک داند و بارها مي صنايع غيرممکن ميي بانکي را بر  سرمايه
  .داران صنعتي هستند دار سرمايه صندوق

) فونکسيون(است که در آن نقش   ي هستي سرمايه ي صنعتي تنها شيوه سرمايه((      
که در عين حال آفريدن  بل -اضافه محصول -نه فقط تملک اضافه ارزش  سرمايه

. است] ي صنعتي  سرمايه[توليد بسته به   داري يهآن است بدين جهت، خصلت سرما
تا . داران و کارگران مزدور است وجود آن متضمن وجود تضاد طبقاتي سرمايه

شود، تکنيک و سازمان  بر توليد اجتماعي مستولي مي] صنعتي  سرمايه[حدي که 
اع ساير انو. شود دگرگون مي  تاريخي جامعه –فرايند کار، و با آن، نوع اقتصادي 

که پيش از آن، در بطن اوضاع توليد اجتماعي سرآمده، يا در حال   سرمايه
که ديگر فقط  شوند، بل صنعتي وابسته مي  فروافتادن، پديد آمدند، نه تنها به سرمايه

ميرند، بر پا  زييند و مي کنند، و با اين اساس مي حرکت مي]  اين سرمايه[بر اساس 
جا که با نقش  ي کااليي تا آن پولي و سرمايهي  سرمايه. افتند مانند و مي مي
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ي صنعتي  يي در کنار سرمايه ي اقتصادي ويژه خود چون محمل شاخه) فونکسيون(
هاي هستي اشکال فونکسيونل گوناگوني که  کنند، چيزي نيستند جز شيوه بروز مي
زدايد،  گيرد و از خود مي به خود مي" ي گردش متناوبا ي صنعتي در حوزه سرمايه
اند و يک سويه  ي تقسيم اجتماعي کار مستقل شده يي که به وسيله هاي هستي شيوه

  .))۱اند رشد يافته
ي تقسيم کار توانستند استقاللي  ي پولي تنها به شکرانه تجاري و سرمايه  سرمايه      

. کنند ي صنعتي را در چرخش آن حمايت مي به دست آوردند و هر دو سرمايه
کند  اشاره مي» محرک اوليه«ي پولي چون  به نقش سرمايهمارکس در جاي ديگر 

  .اندازد که تمام فرايند توليد را به جريان مي
هاي ديگري از مارکس آورد که ناظر بر نقش تبعي  توان نقل قول هنوز مي      

ي معيني از انکشاف  کنيم که در مرحله ما قبول مي. ي پولي يا بانکي است سرمايه
ديگر عمل  با يک  ِ صنعتي، منفرد، بدون رابطه ي که هزارها موسسهوقت  داري سرمايه

جنگيدند، آن وقت  عليه هم مي  ي رقابت آزاد همه کردند، وقتي که در نتيجه مي
لکن در آن هنگام نيز اين پديده . ها نسبت به صنايع بيش از امروز بود نيروي بانک

  .فتسخن گ» عصر«چنان عموميت نداشت که بتوان از يک  آن
مالي بر   ي سرمايه ي مالي، يعني از سلطه خواهيم از يک عصر سرمايه اگر مي      

ي تجاري  ي سرمايه چرا نتوانيم از يک عصر سلطه -صنعتي صحبت کنيم،   سرمايه
به عمده " دار صنعتي شديدا بر همين صنايع سخن گوييم؟ زماني بود که سرمايه

لکن . کرد ي مبادالت توزيع مي طريق شبکه فروش وابسته بود که کاالهاي او را از
هاي بزرگ  ي صنعتي به ايجاد سازمان دانيم که تمرکز افقي و عمودي سرمايه مي

امروزه اين . گي به عمده فروشان رها ساخت فروش انجاميد و صنايع را از وابسته
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امله فروشان نيز مع که با خرده فروشان، بل نه تنها با عمده" ها خود مستقال سازمان
طور که صنايع  همان. ي انبارها اين عمل را تسهيل کرده است کنند و توسعه مي

هاي فروش متعلق به خود، خود را از اعمال  بزرگ متجمع طريق ايجاد سازمان
هاي صنعتي خود را  هاي تجاري آزاد کردند، همان طور نيز اين غول قدرت واسطه

خواهند رهانيد، و اين امري، به معني  ها هاي پولي يعني بانک از اعمال قدرت واسطه
به هيچ   داري هاي سرمايه بنابراين جديدترين گرايش. ناپذير است تاريخي، اجتناب

يي  گي حتا اگر چنين وابسته(کند  ها طلب نمي گي صنايع را به بانک وجه وابسته
هاي  ها، صنايع بزرگ را از واسطه برعکس آن گرايش) داشت وجود مي" واقعا

  :گويد مارکس مي. رهاند و پولي مي تجاري
داران  جا به سرمايه ي مولد اين کااليي و سرمايه  ي پولي، سرمايه سرمايه((      

  ي سرمايه جا فقط اشکال فونکسيونل ويژه اين  ها آن... شوند  مستقلي اتالق نمي
د ي صنعتي، يکي بعد از ديگري به خو کنند، اشکالي که سرمايه صنعتي را بيان مي

  ))۱.گيرد مي
ي  ي سلطه هايي که هيلفردينگ تئوري خود را درباره درست در همان سال      

ي صنايع، در  کرد، کاردروف، يکي از مديران برجسته ي مالي تدوين مي سرمايه
نطقي ايراد کرد و ] ۱۲۸۴[۱۹۰۵، به سال »اتحاديه براي سياست اجتماعي«ي  جلسه

سه سال » .اند ي امروز در برابر ما بي قدرت نبوده ها هرگز به اندازه بانک«گفت که 
، که يکي از بانک درسدني  ، در گزارش ساليانه۱۹۰۸بعد، يعني در سال 

جريان تمرکز و سيستم «: خوانيم هاي آلمان است، چنين مي ترين بانک بزرگ
ها  شک صنايع را از بانک کارتل در صنايع، به خصوص در صنايع سنگين، بي

ها  ي صنايع به بانک گي فزاينده توان از وابسته مي  گونه چه» .خته استتر سا مستقل
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بزرگ به جريان تمرکز صنايع و افزايش   سخن گفت وقتي که گزارش يک بانک
يي که در سال  کند؟ جنبش تمرکزي ها اشاره مي نسبت به بانک  ها استقالل آن

  .تتر شده اس رود بعد از جنگ ده بار قوي از آن سخن مي ۱۹۰۸
اندازه ضعيف بودند و در  ها بي گويند که در دوران مارکس بانک اغلب مي      

که باز   يا اين. بيني کند را پيش  ها توانست نقش آينده آن نتيجه مارکس نمي
را به اتمام رساند و بدين جهت قانون   سرمايهگويند مارکس نتوانست جلد سوم  مي

وقتي که . ها بي اساس است تمام اين گفته .ها را به دست نداده است انکشاف بانک
، به ويژه  داري ي انگلستان، انکشاف سرمايه نمونه] با بررسي[مارکس توانست 

توانست به همان شيوه نيز   بيني کند، مي را پيش  ضرورت تجمع و تمرکز سرمايه
 ولي در آثار او کالمي در اين باره. بيني کرده باشد ها را پيش سلطه آينده بانک

  .شود يافت نمي
هاي انکشاف  اين تئوري مارکس و نه تئوري هيلفردينگ است که راه      

به همين دليل نيز عصري به نام . کند را به درستي از پيش ترسيم مي  داري سرمايه
ترين شکوفايي تکنيک  عصر عالي -عصر امپرياليسم. مالي وجود ندارد  عصر سرمايه

کنيم  به اين داليل ما فکر مي. است  داري ن سرمايهتري عصر انکشاف يافته -ماشيني
هاي مشکوک وجود  ي کمينترن نبايد جايي براي اين تئوري که در طرح برنامه

  ])۱بيژن حکمت[ترجمه جالل منصور: زاده سلطان.آ.(داشت مي
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