
 

  

  



 

  



 

  
  

 
 

  مقدمه
انحصار گران غرب برای حفظ مواضع خود و جلوگیری از پیشرفت سریع ملت های      

می دهند و از این راه سیمای  امتیازستمدیده سخت به تکاپو درآمده و با گشاده دستی 
  .دیرآشنای خود را در پس ارمغان های جزئی و تبلیغات عوام فریبانه پنهان می دارند

های جهانی شیوهباعث شدکه انحصارات هایی،چه ضرورتها برای چیستشاین تال     
  جدید نواستعماری را در پیش گیرند؟ 

شرق از سوی دیگر، وزافزون اقتصادیهای ربیکامیادرونی ازیکسو وتشدید تضادهای     
های ها و حفظ هدف بحران گران برای پرهیز ازرانحصا .عامل اصلی این تغییرات است

  .اندارطلبی دولت در اقتصاد توسل جستهعه طلبانه به سیاست تنظیم انحصتوس
آنها با از دست دادن مستعمرات سابق، شیوه های متنوعی برای غارت و بهره کشی     

یکی از این شیوه های تحصیل سیاست نواستعماری و تن دادن . ملت ها اختیار کرده اند
  .ی جهان سوم است به بسط مناسبات تولید کاالیی در کشورها

دانند و اقتصاد غرب جدا می  کشورهای جهان سوم را ازمبلغین انحصارات، اقتصاد      
بنا به . ملت های آنها می گذارند» ناتوانی«این کشورها را به حساب » ماندگیعقب«

گفته این مبلغین سیمای واقعی اقتصاد غرب همان است که در کشورهای پیشرفته 



 

کشورهای جهان سوم با این اقتصاد پیوندی ندارند و گویا . ده می شودداری دیسرمایه
  .عقب ماندگی آنها ناشی از استیالی دیرین انحصارات جهانی نیست 

همه می دانند که . چقدر دور از واقعیت است ادعا الزم به استدالل نیست که این     
وحشیانه ملت های ستمدیده ثروت بیکران انحصارگران بین المللی تنها از راه بهره کشی 

ستایشگران استعمار در قبال این واقعیت سکوت می کنند . جهان سوم بدست آمده است 
، شت بیکران ثروت درآمدهها که به صورت انباو تنها از نتایج چشمگیر غارت ملت

  .برای آنها سرنوشت قربانیان این سیاست پشیزی ارزش ندارد. دارندصحبت می
، هنوز تحت نفوذ اقتصادی ان سوم علی رغم استقالل سیاسیجه کشورهای     

فاحشی که در همه شئونات  سوز و اختالففقر خانمان. ارات غرب قرار دارندانحص
، آفریقایی و آمریکای التین وجود رهای استعمارگر و کشورهای آسیایی زندگی بین کشو

  .رسانداین واقعیت را به اثبات می. دارد
درکشورهای پیشرفته ای کهتصادانحصارطلب معاصر تنها براساس پروسهبنابراین اق     
ن کاپیتالیسم قرن بیستم را باید به عنوا. ، توصیف نمی گرددداری جریان داردرمایهس

.  ، اعم از قطب غنی و فقیر آن، مورد بررسی قرار دادمجموعه همبسته اقتصادی و سیاسی
 با هیچ بزک. قائم به یکدیگر است وجودشانهای یک سکه هستند و رویه این دو پدیده
مانده های عقبکرد وفقرملتراپنهان انحصارات جهانیتوان غارتگرینمیکاری تبلیغاتی

  .را نتیجه ناتوانی و سرنوشت محتوم آنها دانست 
انحصار  سودخالص چهار ۱۹۶۶سال تنها در: دهدواقعیت گواهی میارقام زیر به این     
این چهار . میلیون دالر رسید ۹۱۳۷میلیون  دالر به  ۸۳۶۲از  نایع جنگیپیکر در صغول

انحصار عبارتند از کنسرسیوم شیمی دوپون ، کمپانی جنرال دینامیک که سازنده موشک 



 

است ، انحصارنفتی اونیون اویل اوف نیوجرسی و شرکت صنایع جنگی وستینگهاوس 
  .الکتریک 

ارز پوسیدگی سیستم اقتصادی انحصارگرانه است اقتصاد جنگی یکی از جلوه های ب     
که با خصلتی غیراجتماعی و با محتوای تضاد عمیق بین کار و سرمایه در جهت جذب و 

تالش حادثه آفرینان نظامی در افروختن . غارت ثروت بیکران ملت ها گام برمی دارد
  . آتش جنگ های توسعه طلبانه از این سیاست دنباله روی می کند

برای شناخت چگونگی ها و . یستم اقتصادی غرب بخشی از اقتصاد جهانی استس     
  .ماهیت این سیستم، باید آن را در مجموعه همیشه جهانی اش مورد مطالعه قرار داد

در حال حاضر، رشد جامعه بورژوایی تنها با درگیری های طبقاتی داخل این کشورها      
یون مسابقه در تقسیم نیروها در داخل و این رشد در عین حال مد. گرددمشخص نمی

نتیجه این تاثیر پدید آمدن اشکال و . خارج این کشورها بیش از پیش اثر می گذارد
   .صورت هایی است که قوانین و گرایش های کنونی اقتصاد را معین می دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 
  
  
  
  

  فصل اول
  
  

  انحصارات صنعتی امروز
  
  
  

یز از هرج و        مرج تالش برای گر
کارگردانان اقتصاد غرب در قبال پیشرفت های وقفه ناپذیر اقتصاد شرق ناگزیر به      

قرن  ۳۰های دهه غربی در سالامی که اقتصادممالکهنگ. اندهای معینی شدهواکنش
سابقه دوران حیاتش روبرو شد، رهبران کشورهای غربی تحت تاثیر بیستم، با بحران بی

دی در قطب مخالف الزم دیدند به فواید چشمگیر اقتصاد پیشرفت های شگرف اقتصا
آنها در زیر فشار تضادهای درونی تولید سرمایه داری و . طبق نقشه توجه بنمایند

ضرورت حفظ مواضع خود در مسابقه با اقتصاد شکوفان شرق درصدد برآمدند هرج و 



 

. سر و سامان دهندمرج ویرانگر بازار را از راه پی افکندن سیاست انحصارطلبی دولتی 
  . آیین مطلوب آنها در این دوره آیین کینز بود

پیروان این آیین سعی کردند از راه اقدامات و تدابیر دولتی اصول برنامه ریزی را که با      
  .طبیعت اقتصاد سرمایه داری بیگانه است ، وارد این اقتصاد نمایند

قسیم بین المللی کار در اقتصاد قرن بیستم، سیستم جدید ت ۵۰در سال های دهه      
اقتصاد غرب خطر ورشکستگی اش را در این . شرق به کامیابی های شگرفی رسید

  .مسابقه حاد اقتصادی به شدت احساس نمود
کشورهای بزرگ و مقتدر سرمایه داری در ساختمان سیاست اقتصادی شان تغییراتی      
این آیین برای مقابله با بحران نه تنها . یدوقع آیین جدید کینز متداول گرددر این م. دادند

از تدابیر آنی و موقتی سود می جست، بلکه سیاست رشد درازمدت را در برنامه خود 
  . وارد نمود

قرن بیستم، سیستم اقتصادی غرب شاهد کامیابی های جدید  ۶۰در سال های دهه      
روزافزون خود را هر چه تی در اقتصاد شرق بود و در پهنه رشد و گسترش اقتصادی بی ثبا

برنامه ریزی و نقشه گذاری ، سیاست اقتصادی دولت های پیشرفته . بیشتر احساس نمود
  .سرمایه داری را در شرایط فعلی انقالب علمی و فنی تشکیل می دهد

این نقشه گذاری وسیله موثری است برای هدایت بخش خصوصی در رابطه با طرح      
اگر چه باب شدن این . سرمایه گذاری های دولتی در اقتصاد ملیهای کوتاه و دراز مدت 

» مبارزه طلبی اقتصاد شرق« شیوه ها در سیستم اقتصادی غرب تنها برای مقابله با امواج 
است ، با وجود این نباید چنین اندیشید که بکار گرفتن این شیوه ها هیچ نتیجه ای به بار 

  . نمی آورد



 

داری پا به عرصه سرمایه لب دولتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری انحصارط     
 اجتماعی و همه عناصر تردید در پروسه تکوین سرمایهاین نظام بی. وجود نهاده است

  .روابط تولید سرمایه داری تاثیر بسزایی خواهد داشت
دولت های سرمایه داری به اتکاء نقشه گذاری و در پیش گرفتن دیگر شیوه ها در      
، ستره های اقتصادملی تالش ورزیدهگا غیرمستقیم امور تولیدی و بهبودظیم مستقیم و یتن

ی علمی و فنی بهره گیری سهم رشته های ممتاز را افزایش می دهند، از دستاوردها
نمایند، در تقسیم جغرافیایی امور اقتصادی و تولیدی دگرگونی مشخصی موثری می

های تولیدی منطقه های مختلف را کاهش داده، از ایجاد می کنند و عدم تناسب فعالیت 
ثروت طبیعی کشور هر چه بیشتر استفاده می کنند و سطح حمل و نقل را به مدارج عالی 

  .تری ارتقاء می دهند
تشدید رقابت در بازار سرمایه داری جهانی اقدامات اقتصادی فوق را در مقیاس      

موفقیت در میدان رقابت، تنها فعالیت  البته برای. وسیعی اجتناب ناپذیر می سازد
انحصارات مختلف کافی نیست، بلکه دولت هم باید در تحکیم بنیه اقتصادی 

  . امپریالیسم خودی به تالش برخیزد
  

  نقش ا نحصارات     
 ۶۰در حقیقت . نفوذ انحصارات در پروسه تولید سرمایه داری از دولت زیادتر است     

اگر چه در کشورهای پیشرفته . ست انحصارات قرار دارددرصد اقتصاد در د ۸۰الی 
سرمایه داری در کنار انحصارات معدود صدها هزار موسسه مستقل سرمایه داری 
فعالیت می کنند، با وجود این سیمای سرمایه داری معاصر تنها با انحصارات مشخص 

  .می گردد



 

. روزافزونی یافتدامنه سال اخیر موج جذب و ادغام موسسات مستقل  ۱۵در      
انحصارطلبان دولتی که هدفی جز تشدید تمرکز و تجمع ندارند، با توسل به تدابیر 

هزاران موسسه کوچک و متوسط قربانی . گوناگون به این درآمیختگی کمک می نمایند
تا اوایل  ۱۹۵۰در ایاالت متحده از . امپراتوری های غول پیکر صنعتی و مالی شده اند

شرکت کوچک را از  ۳۷۰۰ن شرکت بزرگ مالی و صنعتی به تعداد چندی ۶۰سال های 
این امر نفوذ و نقش انحصارات را در . راه اختالط و انضمام به سلطه خود درآورده اند

  . اقتصاد سرمایه داری هر چه بیشتر افزایش داده است
 های مشخصی از تضادخاص در دنیایعظیم معاصر پدیدآورنده نمونههایکمپانی     

تضاد بین سازمان با نقشه تولید در چهارچوب موسسات مختلف و . سرمایه داری هستند
  .هرج و مرج تولید در سطح جامعه

انحصارات با استفاده از شیوه های سیبرنتیک اقتصادی ، نمونه یک نظام نسبتا عمیق      
وع با وجود این کمپانی های مطب. نقشه گذاری را در داخل موسسات بدست می دهند

  . آنها هرگز نمی توانند از هرج و مرج بازار برکنار باشند و این پدیده را از میان بردارند
، نوسان های دوره ای ، بحران ها و افت های اقتصادی توام با ثباتی اقتصادیبی     

. افزایش بیکاری، از مختصات پرهیزناپذیر اقتصاد کشورهای پیشرفته سرمایه داری است
ن رسمی هفت کشور بزرگ سرمایه داری ایاالت متحده ، انگلستان، ژاپن، مجموع بیکارا

 ۱۹۶۰نسبت به سال  ۱۹۶۷جمهوری فدرال آلمان، فرانسه ، ایتالیا و کانادا در آغاز سال 
بر پایه چنین حقایقی است که هیچ نوع . هزار تن افزایش یافته است  ۴۰۰قریب 

   . نسبت به زندگی آینده وجود نداردتضمینی 
  
  



 

  
  
  

  تعداد بیکاران رسمی به ثبت رسیده                                                   
فوریه - ژانویه   ۱۹۶۰  کشورها            

۱۹۶۷   
  مالحظات            درصدبه  تغییرات

ارقام ستون اول و   +۴/۱۷۶  ۶۵۵  ۲۳۷  آلمانفدرالجمهوری
  +۶۸        ۸۴۰  ۵۰۰  ژاپن  .دوم هزار برابر شود

  +۹/۶۳  ۶۴۴  ۳۹۳  انگلستان
  +۴۵        ۱۹۰  ۱۳۱  فرانسه

  +۵        ۸۷۸  ۸۳۶  ایتالیا
  - ۵/۱۱   ۴۰۰  ۴۴۶  کانادا
  +۲۱       ۳۱۸۳  ۳۸۵۷  متحده آمریکاایاالت

  
  

، رشد در شرایط سیادت امپریالیسم« :ویدیکی از متفکران بزرگ قرن بیستم می گ     
، این پیش بینی با تحول » .ندی سریع تر از گذشته استمانسرمایه داری به طرز بی

  . سرمایه داری پس از جنگ دوم جهانی کامال به ثبوت رسیده است
رقابت های انحصارگرانه با همه مظاهر اجتماعی خود همچنان یکی از محرک های      

سازش بین کمپانی ها که ترمزی برای . مهم و جدی نیروهای مولده به شمار می رود



 

این نوع سازش ها با تعرض . رشد و گسترش نیروهای مولده است ، دوام پذیر نیست 
انحصارات در عصر پیشرفت های دانش و فن برای . پاشدکمپانی های رقیب از هم می

  .حفظ مواضع استیال گرانه شان پیوسته در تب و تابند
العاده ای کسب  فوق انحصاری کردن صنایع نوپا، در مبارزات رقابت آمیز اهمیت     
انحصارات تنها به تصرف بازارهای سنتی و بیرون راندن رقبای خود از این . کندمی

می کوشند به جای کاالهای قدیم ، کاالهای جدیدی را که  اکنند، آنهبازارها قناعت نمی
  .تامین کننده نیازهای تازه باشد به مشتریان خود تحمیل کنند

یکی از محرک های اساسی اقتصاد سرمایه داری در  رشد شاخه های جدید تولیدی     
اتکاء به شرکت های تخصصی دیگر سیمای . دوران پس از جنگ دوم جهانی است

اساسی های متنوع،گرایشایجادکنسرسیوم. مشخص و نمونه وار انحصارات نیست
انحصارات به اعتبار تولیدات جدید، ایجاد . دهدمعاصر را تشکیل میانحصارات

  . ای تازه و سرمایه گذاری در شاخه های متعدد، مواضع خود را تحکیم می نمایندبازاره
های مین نفوذ انحصارات نمایشگر گرایشاین انعطاف و قابلیت فزاینده در جهت تا     

  .عینی نوینی است که از امکانات انقالب علمی و فنی ناشی می گردد
. مچنان بر جای مانده استرب همعایب احتراز ناپذیر سیستم اقتصادی غ     

آنها به یاری . کنندمصرف را به خریداران تحمیل میای از اشیای بیانحصارات، توده
، خودشیفتگی خرده بورژواهای مدپرست را برمی انگیزند و آنها را به خرید هاانواع اگهی

خودشیفته برای این که از این جماعت . نمایندکاالهای لوکس و تجملی ترغیب می
بنا به گفته اقتصاد . خیزنداعتبارشان کاسته نشود، در خرید کاالها با هم به رقابت برمی

درصد کاالهای مصرفی در ایاالت متحده چیزهای کامال زاید و  ۴۰دانان لیبرال آمریکا 



 

این . منافع جامعه ایجاب می کند که تولید این نوع کاالها متوقف گردد. بی فایده است
  .  فت انگیز استشک شگواقعیات بی

ثروتمندان آمریکایی به هیچ وجه عالقه ندارند که به قدر کافی مدرسه و بیمارستان      
اکم و نفس گیر آلوده به گاز خانه های محقر شهرها از میان برود و هوای متر. ساخته شود

  .تصفیه گردد» سموگ«سمی 
  

  پدیده های نو     
مسابقه اقتصادی بین دو سیستم از رقبای مهم این کشورهای پیشرفته سرمایه داری در      

باید پدیده های نوین اقتصادی کشورهای صنعتی سرمایه داری را با . مسابقه هستند
های ی به دقت بررسی کرد و آنگاه شیوهتشخیص ظریف ترین مظاهر استثمار بورژواز

. د استفاده قرار دادعینی مترقی و واقعًا علمی را برای رهبری تولید و سازماندهی کار مور
های داری در رشد شاخهکشورهای سرمایهاین نباید فراموش کرد که تجربه برخی با وجود

جدید عمومًا خصایصی محلی دارد، زیرا بطور کلی در نظام سرمایه داری ساخت 
  . معقول و مناسبی در اقتصاد ملی وجود ندارد

گونه باید تشخیص داد؟ ابتدا باید به عناصر نو در اقتصاد سرمایه داری معاصر را چ     
در . تغییراتی که در سلول اساسی و شالوده ای کمپانی ها حاصل شده، توجه دقیقی نمود

آغاز قرن بیستم این تغییرات شامل ادغام سرمایه صنعتی ، بانکی و صورتبندی سرمایه 
  .مالی بود

ب امپراتوری های عظیم ، کمپانی های غول پیکر در قال) قرن بیستم( در عصر ما      
گروه بندی های سرمایه مالی ، بانکی و تجاری را تصادی با مدیریت بسیار بغرنج شان،اق

  . تشکیل می دهند که در اغلب موارد به سازماندهی فروش تولیدات خود نیز می پردازند



 

. ندهای بزرگ قرار نداردر رأس کمپانی »رؤسای صنعتی«تقریبًا ، دیگر مانند گذشته      
ها توسط مجمع فرمانروایان که از صاحبان عمده سهام اند هدایت و رهبری این کمپانی
  . این مجمع در مسایل اساسی سرمایه گذاری تصمیم می گیرد. می شود

مدیریت معمولی کنسرسیوم ها و اجرای سیاست عملی سرمایه گذاری ها در دست      
ن پست ها افرادی انتخاب می شوند که دارای برای احراز ای. کارکنان و مدیران قرار دارد

سیبرنتیک اقتصادی و «معلومات اقتصادی و فنی الزم بوده و از فنون جدید مدیریت 
  .با اطالع باشند» استفاده از شمارگرهای الکترونیک

داری به گرایش خاص سرمایه. اندوزی از چنین مدیریت بغرنجی آموزنده استتجربه      
  .  ، طبق نقشه فقط در چهارچوب مؤسسات مجرد متظاهر می گرددسازماندهی تولید

شده » دمکراتیزه«نقش انحصارات بانکی نیز تغییر یافته، بانک های بزرگ تجارتی      
شیوه های جدید بسیج منابع پولی مردم تاثیر فراوانی در پروسه تجدید تولید نهاده، . است

  . م اقتصادی فراهم آورده استزمینه مساعد چشمگیری برای افزایش سریع سها
یستی در کشورهای امپریال. های جدیدی را بوجود آورده استصدور سرمایه نیز پدیده     

های عظیم شان در مستعمرات سابق که یکی از مطمئن ترین و نتیجه فروپاشی امپراتوری
سعه طلبی تواند در شیوه های ها بود، ناگزیر شدهگذاریغنی ترین منبع سود برای سرمایه

های کامًال مطمئن برای صدور نبودن زمینه. عمل آورندخارجی خود اصالحاتی به 
های بورژوایی انقالبی جهان باعث گردید که دولتسرمایه در شرایط و اوضاع و احوال 

های خصوصی گذاریبه عهده گیرند و به حمایت سرمایهوظیفه صدور سرمایه خود را 
، نوع های بین المللیترک توسط کنسرسیومهای مشذاریگسرمایه. مبادرت نمایند

  . است »کلونیالیسم جمعی«جدیدی از استثمار امپریالیستی و 



 

در این . داری پیوسته گسترش می یابدصدور سرمایه میان کشورهای پیشرفته سرمایه     
. ندکنهای آمریکا درکشورهای اروپای باختری نقش خاصی ایفاء میگذاریمورد سرمایه

درصد فزونی  ۱۷حجم کلی سرمایه گذاری ها در ایاالت متحده فقط  ۱۹۶۶در سال 
در صورتی که افزایش حجم سرمایه گذاری انحصارات آمریکایی درکشورهای . یافت

مارچ، وزیر برق انگلیس رسوخ سرمایه .به قول ر. درصد بوده است ۴۰بازار مشترک 
بطور کلی اروپا را به نوعی «می تواند  آمریکایی در اروپای باختری با چنین آهنگی

  . بدل کند» مستعمره آمریکا در امر تکنیک
در واقع اگر هر کشور وارد کننده دروازه های اقتصاد ملی اش را به روی سرمایه های      

خارجی بگشاید، در جاده لغزان و ناهمواری گام نهاده، در نتیجه استقالل خود را در 
  . لی وخارجی در معرض خطر وتهاجم قرار می دهدمسایل مختلف سیاست داخ

دالیل کافی و قانع کننده ای وجود دارد که نشان می دهد انحصارات خارجی چگونه      
  .گذاری آنها داده اند ، تحت فشار قرار می دهندهای کشورهایی را که تن به سرمایهدولت

جریان سرمایه خارجی در وارد مبا وجود این باید خاطرنشان ساخت که در برخی      
یک کشور پیشرفته سرمایه داری نه تنها سبب مدرنیزه شدن اقتصاد گردید، بلکه قدرت 
رقابت چنین کشوری را در قبال کشورهای صادرکننده سرمایه تحکیم و تقویت کرده 

یی در اروپای باختری بوجود این وضعی است که شعب کنسرسیوم های آمریکا. است
حال حاضر رقیب جدی ایاالت متحده در صنایع اتومبیل سازی، اند که در آورده

  .پتروشیمی ، الکترونیک و دیگر شاخه های جدید هستند
ها علیرغم وابستگی شان به مؤسسات آمریکایی مادر، از حیث در حقیقت، این شعبه     

نفع  سازمانی چنان با سیستم تنظیم انحصارطلبی دولت محلی پیوند دارند که ناگزیرند به
این . کشورهای رقیب ایاالت متحده در اروپای باختری فعالیت کنند» سرمایه ملی«



 

ای را در المثل فورد در نظر داشت شعبهفی. واقعیت بیانگر تضادی واقعی است 
های معینی در تولید و صادرات بوجود آورد، انگلستان تعطیل کند و یا حداقل محدودیت

. نحصارات بریتانیا نتوانست به این کار مبادرت نمایدولی بدون جلب موافقت دولت و ا
به عالوه ، انحصارات خارجی نمی توانند از مبارزه طبقاتی در کشورهایی که شعبه های 

اعتصابات عظیمی که . ها را ندیده انگارندآنها فعالیت می کنند، در گذرند و این درگیری
، گیردهای آمریکایی درمینیعلیه اخراج جمعی کارگران در مؤسسات اروپایی کمپا

  . شاهد این مدعاست
هد که به تجزیه و تحلیل مناسبات فعلی اقتصادی جهان سرمایه داری نشان می د     

المللی های بینگروه بندی. ای درگرفته است دانه، مبارزه عنوخاطر تجدید سهم اقتصادی
گروه بندی امپریالیستی . انحصارات دولتی، طریقه جدیدی است که بکار گرفته می شود

ترین راطیدر اروپای باختری که ایاالت متحده سعی داشت آن را به کانون فعالیت اف
انحصارات  .نمایدمی دولت عملبیش از پیش علیه این، امروز عناصر واپسگرا بدل کند

، قدرت المللی در تخصصی کردن تولیدهای بیننامهقاد موافقتباختری با انع اروپای
ابت خود را در بازار جهانی سرمایه داری افزایش می دهند و در مقابل توسعه طلبی رق

   .اقتصادی شرکای ماوراء آتالنتیک هر چه بیشتر مقاومت می نمایند
  

  شدت یافتن تضادها     
برای نفوذ در کشورهای جهان سوم مبارزه سختی بین کشورهای امپریالیستی جریان      
آنها . ق تسلط سیاسی خود را در این کشورها از دست داده اندمتروپل های ساب. دارد

افشاء عواقب سیاسی خطرناک . های نواستعماری دقیقی را بکار می بندنداکنون شیوه



 

های که با چهره عوام فریبانه نوسازی های استعمارنونواستعماری و پرده دری از غارتگری
  .اقتصادی تظاهر می کند، اهمیت فراوانی دارد

اقتصادی داری ، دوره توسعه بیست سال پس ازجنگ برای بسیاری ازکشورهای سرمایه     
تصادی کشورهای ساخت اقبرخی تغییرات دراین توسعه مرهون.استبالنسبه سریعی بوده
داری انحصارطلب رقابت انحصارطلبانه، رشد سرمایه جدیدهای  امپریالیستی، شیوه

  .ستدولتی و انقالب علمی و فنی ا
های اقتصادی ز تغییرات معینی حاصل شده؛ بحرانداری نیتولید سرمایهدر سیکل تجدید

قوت یافته این توهمات دوباره . نسبت به پیش از جنگ به طور موقت حدت کمتری دارد
های سالولی واقعیت . خود ادامه دهدتواند بدون بحران به رشدداری میاست که سرمایه

، پوچی این تصورات را یکبار دیگر به اثبات قرن بیستم،  ۶۰ و آغاز دهه ۵۰آخر دهه 
» معجزه اقتصادی«قتصاددان جدی وجود ندارد که به اکنون در غرب حتی یک ا. رساند

به عکس اکثریت آنها پیش بینی می کنند که جهان سرمایه داری دیر یا زود . معتقد باشد
ثباتی بی. اقتصادی روبرومی گردد عمیق های حاد وآشفتگیها وتضادها،بحران با تشدید

داری نظمی دراقتصاد سرمایهریکا و لیره انگلیس،مبین این بیهای عمده مانند دالر آمپول
  . کاهش ارزش حقیقی لیره تهدیدی واقعی برای دالر است. جهانی است

نظامی  به ،های انحصارطلب با تعقیب سیاست حادثه آفرینیترین گروهارتجاعی     
  .آورندزندگی اقتصادی و سیاسی به بار میشومی برای  پردازند و عواقباقتصاد میکردن 

اجتماعی شدن روزافزون تولید سرمایه داری و انقالب علمی و فنی ، تغییرات مهمی      
ر مزدوران در همه کشورهای شما. ماعی سرمایه داری ایجاد کرده استدر ساخت اجت

 ۷۵سهم این طبقه در جمعیت فعال ایاالت متحده از . یافته است داری فزونیسرمایه
تعداد مزدبگیران . رسیده است ۱۹۶۵درصد در سال  ۸۹به  ۱۹۴۰درصد در سال 



 

، هر تضاد بین کار و سرمایه. یستی به همین نسبت باال رفته استکشورهای دیگر امپریال
ای سابقهیچه بیشترشدت یافته و درنتیجه شالوده اجتماعی اتحادضدانحصاری وسعت ب

  . پیدا کرده است
های دهد که حرکت بشریت در سمت پیشرفتداری معاصر نشان میرشد سرمایه     

در حال  .اجتماعی فقط از راه گذار به نظام صنعتی غیرتولید کاالیی ممکن و میسر است
نیروهای . خود را بر جهان از دست داده است حاضر امپریالیسم برای همیشه سلطه

گرایش اصلی دوران ما . ان سیادت بالمنازع امپریالیسم را درهم ریخته اندمترقی جه
این واقعیت ضامن . تحکیم هر چه بیشتر مواضع نیروهای پیشرو و بالنده اجتماعی است

  . مطمئنی برای گذر به نظام بی طبقه نوین اجتماعی در مقیاس جهانی است
  

  عناصر جدید در رشد انحصارات     
های نخست شاهد دهه. گذردش انحصارات صنعتی قریب یک قرن میپیدای از تاریخ     

در . های پراکنده برای گردآوردن شرکت های مشابه در یک مجموعه واحد استتالش
  . آغاز قرن ما، انحصارات بطور اساسی در صنایع سنگین شروع به فعالیت نمودند

رسید که انحصارات امکان یافتند، تمرکز تولید و سرمایه در این زمینه به درجه ای      
در ابتدا پروسه انحصاری شدن در رشته های دیگر . نبض اقتصاد ملی را در دست گیرند

  .تولید در این رشته ها تمرکز نداشت. اقتصاد خیلی کند بود
های تولید چون صنایع، حمل و نیم قرن بعد، رشد انحصارات سبب شد که تمام رشته     

این انحصارات . گیردبزرگ قراراستثناء در دست انحصاراتجارت بدوننقل،ارتباطات و ت
اکنون در کشورهای پیشرفته سرمایه داری بخش اساسی . در کشاورزی نیز رسوخ کردند

  . اقتصاد ملی در دست چند انحصار غول پیکر قرار دارد



 

ات تعداد زیادی از شرکت های کوچک و متوسط فقط مامور تهیه قطعات و ملزوم     
گروهی از آنها به شعبه های فروش کاالها بدل . مختلف برای تولید انحصارات هستند

  .شده اند
شماری های معین و مهم بیانحصارات،ویژگیدرچهارچوب تسلطتولید پروسه تمرکز     

در اینجا موضوع قبل از هر چیز عبارت از مساله ترکیب تعداد کم و . کسب کرده است
  .هاستگروه بندیولیدی در محدوده بیش زیاد واحدهای ت

بطور کلی در دوره رقابت آزاد ، شرکت های سرمایه داری تنها مالک یک مؤسسه      
فقط چند کمپانی خیلی مهم وجود داشت که چندین فابریک و کارخانه در اختیار . بودند
درحال حاضر تنها مؤسسات متوسط و غالبًا کوچک دارای یک واحد تولیدی . داشتند
  . هستند

هر یک از این مؤسسات . انحصارات کنونی از اتحاد مؤسسات متعدد بوجود می آیند     
انحصارات در کنار کارخانه های غول پیکر، واحدهای . اهمیت بمراتب مختلفی دارند

اهی گ. تولید کوچکی دارند که توسعه آنها از حیث فنی و تجاری ، غالبًا معقوالنه نیست
ولی تخصصی و یا به عبارت دیگر ، گروه این کارخانه ها در نواحی های کوچک کارخانه

مختلف پراکنده هستند تا محصوالت نزدیک بازار باشد و در هزینه های حمل و نقل و 
  . انبار کردن کاالها صرفه جویی الزم به عمل آید

  
  سیمای معاصر انحصارات     
نونی تمرکز تولید و رشد ترکیب مؤسسات یکی از صورت های نمایان پروسه ک     

در آغاز قرن یکی از متفکران یادآور شد ، ترکیب مؤسسات که به علت . انحصارات است
تجدید گروه بندی رشته ها و تولیدات مختلف ، اکنون زیاد شده ، در صنایع سنگین 



 

چندی بعد ترکیب مؤسسات در رشته هایی عملی شد که . بیشتر از رشته های دیگر است
  .کاالهای عادی مصرفی می پرداختبه تولید 

انقالب نوین علمی و فنی با توجه به راه هایی که دانش شیمی، مکانیک و      
الکتروفیزیک ایجاد نمود، امکانات بسیار وسیعی برای ترکیب مؤسسات بوجود آورده 

، محصول واحد نمی سازند، بلکه به هارچوب تولید واحدبر این اساس هرگز در چ. است
  . یک رشته از محصوالت مبادرت می نمایندتولید 

د که در آن پیوستگی مراحل توان شاخه ای در تولید مواد اصلی پیدا کربه زحمت می     
، تغییر و تبدیل مواد اولیه صورت نگیرد و بهره گیری بغرنج از آن و ساختن متوالی

مراحل مختلف  میختنانحصارات با درآ. محصوالت متعدد از بقایای تولید مطرح نباشد
. ایی اساس قرار می دهندآغازین را برای رسیدن به کاالی نه ، محصولتغییر و تبدیل

، به عبارت دیگر آنها برای ساختن هر چیز ، مجموعه ای از محصوالت )ترکیب عمودی(
  ). ترکیب افقی(مختلف را در پروسه واحد گرد می آورند

در چهارچوب . نحصارات استاو رشد جدیدی از تمرکزتولیدنوع دادن نیز شکلت     
ش وسیعی از های انحصارات، تنوع دادن همانا گردآوردن مجموعه بیش از پیپیوستگی
  . ، حمل و نقل و تجارت استهای مختلف صنایعشاخه

پوریشناستیل یونایتد استیتس  « چنانکه       United stastes steel کور
corporation «یکا به ساختمان سازی، تولید وسیع انحصار مهم ذوب فلزات آمر

. پردازدو دیگر کاالهای صنایع شیمیایی میمصالح ساختمانی، مواد پالستیکی 
 August  هوت –اوگوست تیسن ، Ruhr روهر کنسرسیوم های ذغال و فوالد

thyssen-Hütte  ،کلوکنر Klöckner  ،کروپ Krupp های فلز گداز گروه و
وسایل و تجهیزات الزم را برای   Sidelor سیدلور و Schneider شنایدرفرانسوی 



 

ه ساختن پل ها ، تاسیسات بندری صنایع معدنی، فلز گدازی و راه آهن تولید می کنند و ب
 هوخستهای شیمیایی مهمی چون کنسرسیوم .نمایندمواد سنتیتیک مبادرت می تولیدو 

Hoechst  وBASF سازی و ماشین آلمان باختری در استخراج معادن ، فلز گدازی
در عین حال انحصارات صنایع غذایی و تولید چوب و پوست در امور . فعالیت دارند

  . ماشین سازی شرکت می جویند
ترین شرکت ها، عناوین این فهرست چنین است فهرست دایم التزاید تولیدات بزرگ     

  .گاه به ده ها هزار شماره می رسد
. با گرایش های انقالب علمی و فنی مطابقت دارد رشد این پروسه در مقیاس معینی     

انحصارات از این امکانات برای توسعه قلمرو نفوذ خود ماهرانه استفاده کرده و میزان 
  . سودجویی خود را هر چه بیشتر افزایش می دهند

تنوع دادن این نتیجه را به دست می دهد که در محدوده کنسرسیوم های بزرگ انواع      
البته بین این تولیدات از لحاظ فنی هیچ بستگی وجود ندارد و . ید گرد هم آیندمتعدد تول

  . حتی از رشته اصلی کنسرسیوم بسیار دورند
های منافع در رشتهها،خطر تنزلنفوذ در سایر رشتهکه از راه تنوع دادن سبب شده است     

تولیدمواد اولیه،  تصاحب بازار رقبا، انحصاری کردن انواع جدید. مفروض کاهش یابد
لوازم و کاالها،استفاده هرچه بیشتر ازامکانات جدید بازار، ازعوامل مهم تنوع دادن تولید 

  .روندبه شمار می
تنوع دادن به شرکت های بزرگ امکان داده است ، در قبال بی ثباتی تقاضا تا حدود      

رشته های معین به وقوع  نسبت به تغییراتی که در معینی مقاومت کنند و از وابستگی خود
فت میزان تولید و فروش برای بدیهی است در چنین شرایطی خطر ا. پیوندد، بکاهندمی

های کوچک و متوسطی که وسایل کافی برای چنین مانورهایی ندارند، به شدت شرکت



 

بسیاری از مؤسسات تخصصی بزرگ که تاب تحمل چنین خطراتی را . افزایش می یابد
چنانکه در ایاالت متحده از . روه بندی های متنوع بسیار نیرومند شدندنداشتند وارد گ

در . کنسرسیوم خیلی مهم ادغام شدند ۲۰۰شرکت در  ۱۲۰۰۰بیش از  ۱۹۶۴تا  ۱۹۴۸
گانه بزرگ ترین کمپانی های آمریکایی  ۵۰۰شرکت جزء لیست  ۶۸بین این شرکت ها 

  .بودند
پروسه های ترکیب و تنوع دادن تولید داری تحت تاثیر هساخت انحصارات سرمای     

های های قرن بیستم ، بیشتر گروه بندیدر اولین دهه . بطور نمایانی تغییر یافته است
انحصارگرانه بطور اساسی در رشته های مجزای صنعتی که تمرکز زیادی داشتند، عملی 

. است» مادر«خصوصیت انحصار معاصر فعالیت در بیرون از محدوده شاخه . گردید
  .ولی در مجموع تولید اصلی می تواند اهمیت و سلطه خود را همچنان حفظ کند

 ۱۵تا  ۵مثًال در ایاالت متحده در هر یک از ده کمپانی خیلی مهم، مؤسسات وابسته      
رشته مختلف تولیدی  ۵۰قلمرو فعالیت چند شرکت غول پیکر تا . رشته صنعتی دارند

های انگلیسی ، دو سوم گاه حتی نصف تولید کلی شاخه اصلی مهم ترین کمپانی . است
  . را تشکیل می دهد

  
  اشکال انحصاری شدن     
ای داری تشکیالت غول پیکر چند جانبهما انحصارات بزرگ جهان سرمایه در عصر      
بطورکلی، مؤسسات تجارتی و حمل و نقل، کارخانه هایی با اهمیت مختلف، . دارند

دهند، در ی و دفاتر بررسی که مجموعه بغرنجی را تشکیل میانستیتوهای علمی تحقیقات
  .این انحصارات گرد آمده اند



 

این . قرار دارد  Holding هلدینگمعموًال در صدر این هرم کمپانی فرمانروا یا      
های د که متعلق به کنسرسیوم و کمپانیکمپانی سرمایه را به اتکاء سهامی بکار می انداز

هایی است که درجه بستگی شان خیلی دور است و با کمپانی فرمانروا مادون یا کمپانی 
که رشته های گوناگونی را در  این گروه بندی. پیوند دارند» سیستم مشارکت«فقط از راه 

صادی یدی و مبادالت اقتمختلف دربر می گیرد و در بخش های متنوع تول هایسطح
 .دوران کنونی استکند، نمونه بارزی از انحصارات مسلط فعالیت می

واقعیت نشان می دهد که انحصارات مختلف بیش از پیش تالش می ورزند تا تعداد      
این تالش مبارزه رقابت آمیز را هر چه . بیشتری از رشته های پیچیده را تصاحب نمایند

تغییرات سریع در تکنیک و به میدان آمدن لوازم و کاالهای جدید، . بیشتر شدت می دهد
  .نیروها را در میان انحصارات به سرعت تغییر می دهدتناسب 

قلمرو نفوذ انحصارات که بر اساس سلطه آنها در رشته های معین پی ریزی شده جنبه      
انحصارات بزرگ با افزودن انواع دیگر . حادثی و بسیار آسیب پذیری پیدا کرده است

رپی نقض کرده و در قلمرونفوذ دشان، مرزهای تعیین شده را پیهای اصلیتولید به رشته
  .نمایندخود رسوخ میرقبای

ریفان بکاهند، با توسل به انحصارات برای این که از ضربات متقابل رقابت ح     
اتکاء به این شکل مبارزه برای . سدهای مختلفی را ایجاد می کنند ١های کارتلیموافقت

تلی در آغاز رشد امپریالیسم به های کارموافقت. رقابت، هیچ تازگی ندارد جلوگیری از

                                                           

در ابتدا توافقی بود که بین تولیدکنندگان منفرد یک رشته صنعتی بوجود می آمد تا قیمت ها را از راه محدودیت تولید و  - ١
ها ها و تراستها بین کنسرسیومامروزه این نوع موافقت.یدکنندگان تثبیت نمایدمالی هریک از تولکاهش رقابت با حفظ استقالل

 .عالوه بر این کارتل به توافق بین انحصارات برای انجام یک عمل مشترک هم گفته می شود. انجام می گیرد
  



 

. نمودها خدمت میها و کنسرسیومتراستدایی انحصارطلبانه وتکوینهای ابتگروه بندی
  . گرددکنسرسیوم ها و تراست ها منعقد میهای کارتلی بطور اساسی بین امروزه موافقت

نوین  مرحله چنین تغییری در نقش کارتل ها و تبدیل آنها به کارتل تراست ها مبین     
  .داری استانحصاری شدن اقتصاد سرمایه

در کشورهای اروپای باختری، قانونگزاری مخصوصی وجود دارد که کارتل ها را به      
کارتلی رسمًا  در این کشورها صدها موافقت. تقسیم می کند» نامطلوب« و » مطلوب«

های ولی مؤسسه. ده استها را منع کرلایاالت متحده قانون، کارتدر.به ثبت رسیده است
به تنظیم انحصارطلبانه بازار  های معین تولیدیتجارتی و صنعتی که در مقیاس رشته

  .دهنددازند، عمل کارتل ها را انجام میپرمی
تمرکز آشکار تولید و قرار گرفتن رشته های کامل صنعت در دست سه یا چهار      

به تحمیل  هد که بدون موافقت کارتلیانحصار خیلی مهم به این انحصارات امکان می د
در عین حال انواع . ها گویندقیمت Leadership یپلدرشاین را . ها بپردازندقیمت

موافقت برای پی ریزی مشترک مؤسسات ، ایجاد تأسیسات پرخرج و سازماندهی 
  .تحقیقات علمی بین انحصارات مهم بیش از پیش وسعت گرفته است

ارات را به مثابه همکاری آنها ا ، اشکال جدید سازش بین انحصاقتصاد دانان بورژو     
دانند و سخت مدعی هستند که این اشکال با موافقت های قبلی در زمینه محدودیت می

اما در حقیقت موضوع عبارت از اشکال جدید انحصاری کردن . رقابت ، کامال فرق دارد
مکاری بیشتر اوقات نفوذ متقابل این ه. مطابق با شرایط نوین انقالب علمی و فنی است

سرمایه های انحصارطلب را در سیستم مشارکت مستور نگه می دارد تا قدرت اقتصادی 
  .آنها افزایش یابد



 

کارهای تحقیقاتی در فعالیت انحصارات معاصر برای استفاده از دستاوردهای جدید      
رات غول ختانه، انحصارقابت سرس. علمی و فنی و تازه های مدیریت جای نمایانی دارد

، در اسرع وقت به کشفیات علمی تسلط یابند تا از این راه سود پیکر را وادار ساخته است
. سرشار بدست آورده، با تحکیم مواضع موجود، موقعیت تازه تری کسب نمایند

آنها . انحصارات برای مقابله با رقبای قدرتمند از صرف هزینه های سنگین دریغ ندارند
ال از آهنگ کنونی پیشرفت علمی، مانند گذشته از کار بست فوری کشفیات با استقب

  .علمی در تولید ممانعت به عمل نمی آورند
کنسرسیوم های بزرگ در رشته های کلیدی برای تحقیقات علمی و امور آزمایشگاهی      
 Union یونیون کاربایدو  Dupont دوپون مثالً . الغ هنگفتی خرج می نمایندمب

Carbide ود درصد س ۵تقریبا . که از انحصارات عمده شیمی در ایاالت متحده هستند
هزینه کارهای تحقیقاتی انحصارات آلمان باختری . کنندحاصله را در این زمینه خرج می

به میزان  ۱۹۶۵در   G.I.Farben-industrie اینداستری  فاربن.ای.جیجانشینان 
ات با متمرکز کردن تالش اساسی خود در انحصار. درصد سود حاصله بود ۱/۴تا  ۶/۳

های هنگفت دولت برای تحقیقات عمده علمی که ، از هزینهزمینه تحقیقات تجربی
   .اصوال هدفی جز مقاصد نظامی ندارد، به سود خود استفاده می کنند

  
  توسعه طلبی در خارج     
کشور اصلی محدوده یکی دیگر از مشخصات انحصارات، گرایش به خارج شدن از      

ای پیشرفته البته در کشوره. مساحت وسیعی از بازار جهانی استو مستقر شدن در
. هایی وجود دارند که بطور اساسی در بازار داخلی فعالیت دارندداری کنسرسیومسرمایه

بخشی . فروشندبخشی از تولید خود را در خارج میبا وجود این کنسرسیوم های مهم، 



 

این کار بوسیله مؤسساتی صورت  .رات کشورشان تجاوز می کندکه اغلب از سهمیه صاد
  .گیرد که در خارج هستندمی
بسیاری از انحصارات که به بازار خارجی روی می آورند، تولید برای صادرات را کمتر      

شود، وخته میجایی که کاال فرصنعتی و تجارتی در خارج، یعنی درس مؤسسات از تأسی
ها تغییرات تقاضا و وضع مشتری، ازحصارات با استفاده از این امکانان.دانندسودمند می

، در ایجاد شبکه فروش و سرویس کاالها پس از فروش اقدامات به سرعت اطالع یافته
به عالوه مؤسساتی که انحصارات برای استخراج مواد اولیه، . الزم را به عمل می آورند
المللی انحصارات را تقویت ارند، مواضع بینل آنها در خارج دتغییر و تبدیل و حمل و نق

  .و تحکیم می نمایند
آمریکایی در سایر کشورهای انحصارات، مثًال های اصلی نفوذشدیدیکی از علت     

اروپای باختری  دستمزد در کشورهایبهای.دستمزدهاستداری،پایین بودن نسبیسرمایه
کشی رات آمریکایی از راه بهرهانحصا. تر از ایاالت متحده استبطور محسوس پایین

براین اساس . آورندمیوپایی سودهای کالنی بدستشدید زحمتکشان و کارمندان ار
گردد که چرا انحصارات بزرگ در ایجاد و تقویت شبکه وسیع شعب خود در روشن می
  .ورزندمتعدد جهان سرمایه داری تالش می کشورهای

مخصوصًا در  ترین انحصارات چند بخشی،رگبز: ر تازه دیگری هم وجود داردعنص     
یم بازارهای که تقس شیمی و الکتروتکنیک از حیث فهرست کاالها آن قدر غنی هستند

بنابراین آنچه که وضع . لمللی برای آنها امکان پذیر نیستاهای بینجهانی از راه موافقت
کاالها با انواع نامه درباره برخی ازتنظیم موافقت.داردمشخص میاین انحصارات را 

  . رقبای خارجی است ترینشرکای مختلف و خطرناک



 

سسات تنظیم موافقت نامه بین انحصارات عمده کشورهای مختلف برای تأسیس مؤ     
های تولیدی و تخصصی های درازمدت در تنظیم برنامهنامهمشترک و انعقاد موافقت

کنند تا به تولید کاالهایی نپردازند  شرکاء با هم سازش می. کردن تولید، توسعه یافته است
، نفوذ موافقت و روابط بین انحصارات ملیاشکال جدید . که موجب رقابت شود

قت در حقی. رساندالمللی به اثبات میسرمایه انحصارطلب را در سطح بین روزافزون
داری و انحصارات بزرگ برخی کشورهای کوچک انحصارات عمده کشورهای سرمایه

داری نها در تقسیم بازار جهانی سرمایهآ. ه انحصارات بین المللی بدل شده انداروپایی ب
  . بطور فعال شرکت می جویند

فهرست مشهور انحصارات عمده که هر سال از : واقعیت زیر شاهد گویایی است     
 ۲۰۰شود، شامل رگان انحصارات آمریکایی منتشر میا Fortune فورچونطرف مجله 

در این لیست تقریبًا صد شرکت بسیار نیرومند آمریکایی االصل . ر استکمپانی غول پیک
این انحصارات از حیث قدرت چندین بار از انحصارات عمده کشورهای . وجود دارد

ای اروپایی که ها وجوداین، تقریبًا همه کنسرسیومب. اروپای باختری و ژاپن نیرومندترند
  .المللی هستنداند، از انحصارات بیندر این فهرست آمده

  
      ●  
. دهدیم اجتماعی شدن تولید را نشان میمرحله کنونی گسترش انحصارات رشد عظ     

. نه تنها صدها، بلکه هزارها و ده ها هزار کارگر در این مؤسسات غول پیکر کار می کنند
های جدید و تحکیم روابط کار و تخصصی شدن و پی ریزی رشته رشد تولید در تقسیم

های ها و مرحلهرشته. سیار پیشرفته ای رسیده استها، به سطح بین رشتهکننده ا متحد
 .تولید که سابقًا مجزا بود، در یکجا گرد آمده است



 

رغم پدیده های جدیدی که رشته انحصارات را مشخص می دارد، طبیعت  علی     
و معایب  خصوصیت نامردمی. استثمارگرانه انحصارات به هیچوجه تغییر نیافته است

  .عضوی سرمایه داری از همین جا آشکار می گردد
، تضاد بین نیروهای ی در مرحله کنونی رشد امپریالیسمهای طبقاتتشدید درگیری     

بالنده و مولد و مناسبات کهنه و ترمزکننده تولیدی، کاپیتالیسم را بیش از هر وقت روشن 
وین را بر پایه اتحاد وسیع ضد گردانیده، زمینه مساعد گذار به جامعه بی طبقه ن

  . انحصاری فراهم آورده است
     
  

  Royal Datch Shellرویال داچ شل
  یا هشت پای بین المللی

  
گاراژها، تعمیرگاه هایی دیده  ها،ای بسیاری از کشورها اغلب، سرویسهدر کنار جاده     
به انگلیسی  که سردرشان تابلوهایی نصب شده با آرم صدف دریایی شوند که برمی

های ، یکی از نیرومندترین امپراتوری»رویال داچ شل«این آرم به . شودگفته می »شل«
ها هزار کارگر نفت بسیاری از این صدف برای ده. داری تعلق داردنفتی جهان سرمایه 

کشورهای در حال رشد سمبل و مظهر غارت بیرحمانه ثروت طبیعی آنها و بهره کشی 
  . وحشیانه است

تجدید تقسیم اقتصاد جهان  ، مبارزه برای تقسیم ود اولیهاندازی به منابع موادست     
هایی که امپریالیسم در قرن بیستم به راه انداخته، بطور مستقیم و یا ، جنگداریسرمایه

  .غیرمستقیم با فعالیت رویال داچ شل پیوند دارد



 

، ۱۸۹۰آمده، ابتدا در سال ه بوجود در پایان قرن نوزد» تب نفت«شل در دوران      
این کمپانی . بوجودآمد  Royal Dutch Petroleum داچ پترولیوم رویال«کمپانی 

 ساموئل. مهفت سال بعد یک بازرگان لندنی به نام . امتیازی در سوماترا بدست آورد
M.Samuel  شل ترانسپورت اند که واردکننده صدف دریایی از خاور دور بود شرکت

این دو شرکت در سال . را تأسیس کرد   Shell Transport and trading دینگتر 
به رهبری و  Ishietic Petroleum ایشی تیک پترولیومشعبه مشترکی به نام  ۱۹۰۳

 Henri Deterdingهانری دتردینگمدیریت یکی از صرافان هلندی موسوم به 
شل و رویال چهار سال بعد . ، تشکیل دادندمانده معروف پرووکاسیون ضد شورویساز

این ادغام با شرکت . داچ در هم ادغام شدند و شرکت رویال داچ شل را بوجود آوردند
آنها . که از بانکداران معروف هستند، صورت گرفت Rothschildها روچیلدفعال 

  .همواره به فعالیت توسعه طلبانه کنسرسیوم کمک مالی نمودند
قدرت مالی خود، مخصوصًا علیه غول ، پس از تمرکز همه منابع و رویال داچ شل     

به تعرض   Standard oil (New jersey) )نیوجرسی(استاندارد اویل آمریکایی، 
  .وسیع اقتصادی پرداخت

کنسرسیوم مواضع خود را در .از قاره آمریکا سردرآورد ۲۰ دهه شل در سال های     
 هایدر سال. اختاندونزی وسعت داد و همه رقبای خود را بیرحمانه از صحنه دور س

  .شروع به بهره برداری از ثروت های نفتی خاورمیانه نمود ۳۰ دهه
جنگ دوم  مبارزه در راه محدود کردن خودکامگی انحصارات نفتی بیگانه که پیش از     

. جهانی آغاز شده بود، مواضع کنسرسیوم را متزلزل ساخت و قدرت وی را تضعیف نمود
این سال دولت مکزیک در.به کنسرسیوم وارد آمد ۱۹۳۸ل اولین ضربه کاری در سا

. شعبه رویال داچ شل را از مواد عظیم نفتی محروم ساخت El Agila ال اژیالکمپانی 



 

پس از جنگ دوم جهانی موقعیت کنسرسیوم در اروپا با از دست رفتن امتیازات نفتی 
ر هلند و کنسرسیوم ناچار شد با کمپانی های آمریکایی د. رومانی سخت تضعیف شد
شل در اندونزی و خاورمیانه با ناکامی های بیشتری روبرو . آلمان باختری شریک شود

  .شد
با وجود این، کنسرسیوم با رفتار ماهرانه و سازش با شرایط جدید مبارزه انحصارگرانه      

صنایع تغییر و تبدیل مواد خود ادامه داد و منابع عظیمی در  پس از جنگ به رشد سریع
گذاری ، سرمایههای گاز و نفتساختن تانکرهای نفتی واحداث لوله و تروشیمیو پنفتی 
  .نمود

، استخراج موادجدید نفتی در برنئوکنسرسیوم در نیجریه هم وارد عمل شد و شروع به      
  .قطر و عمان نمود و برای استخراج گاز طبیعی در دریای شمال به فعالیت پرداخت 

ثروت . بزرگ ترین انحصار اروپای باختری است یال داچ شلدر حال حاضر، رو     
میلیارد دالر و سود وی از  ۱/۱۲به  میلیارد دالر ۹/۸از  ۱۹۶۵تا  ۱۹۶۰کنسرسیوم از سال 

این کنسرسیوم در کسب سود . میلیارد دالر ، فزونی یافت ۲/۷میلیارد دالر به  ۵/۵
ران جهان احراز کرده و از حیث چهارمین مقام را بین گروه بندی های عمده  انحصارگ

  .آمریکایی قابل مقایسه است) نیوجرسی(ثروت فقط با جنرال موتورز و استاندارد اویل 
هزار  ۱۷۴شعبه و قریب  ۵۰۰رویال داچ شل تقریبًا در صد کشور جهان بیش از      

ی درصد درآمدهای کنسرسیوم از نیمکره غرب ۵۵تا  ۱۹۶۵در سال . کارگر و کارمند دارد
کنسرسیوم . دهددرصد دارایی خالص آن را تشکیل می ۳۳این درآمد . بدست آمده است

پاالیشگاه بزرگ در اختیار  ۷۴قریب یک هفتم نفت استخراجی جهان سرمایه داری و 
ترین میلیون تن ، یکی از مهم ۱۵ظرفیت نفتکش های کنسرسیوم مجموعًا با . دارد 

  .هزار کیلومتر است ۴۰نفتو گاز کنسرسیوم  لوله های. های نفتی جهان استظرفیت



 

رویال داچ شل از راه استثمار کارگران نفت که مزد ناچیزی دریافت می دارند، مبالغ      
، میلیون دالر ۶۲۸د خالص کنسرسیوم سو ۱۹۶۵تا  ۱۹۶۰از . هنگفتی بدست می آورد

تی مخصوصًا به فزونی منافع این غول نف. یک چهارم افزایش یافته است یعنی تقریباً 
. سطح نازل هزینه استخراج و باال بودن قیمت فروش فرآوردهای نفتی ارتباط دارد

سود . بار باالتر از هزینه های استخراج آن است  ۵۰تا  ۲۰چنانکه بهای نفت خاورمیانه 
  .درصد مبلغ سرمایه گذاری است ۵۰کنسرسیوم در این منطقه 

  
     ●  
ویال دچ شل بر حسب ویژگی های تولید و توزیع ساخت تشکیالتی و اداری ر     

این ساخت متشکل از یک هرم . جغرافیایی مؤسسات کنسرسیوم ، ترازبندی شده است
سه طبقه ای است که در راس آن دو کمپانی هلدینگ رویال داچ شل پترولیوم هلندی و 

درصد  ۴۰و  ۶۰این دو کمپانی به ترتیب . شل ترانسپورت اند تردینگ انگلیسی قرار دارد
 Bataafish Petroleum  باتا آفیش پترولیوم ماآچاپیجسهام شرکت های مهم 

Maatshapij  ها ی این شرکت ها از طرف  کمپانی. رندو شل پترولیوم را در دست دا
 .نمایندرسیوم در سراسر جهان را کنترل میهلدینگ صدها شعبه کنس

تصمیمات . کز را در هم آمیخته استمدیریت کنسرسیوم، اصل تمرکز و عدم تمر       
عمده که مربوط به فعالیت عمومی کنسرسیوم است، بوسیله کمیته ای اتخاذ می گردد که 

از طرف کمپانی هلندی و سه مدیر از طرف  مدیر چهار: هفت مدیر عضو آن هستند
، برای اولین بار در تاریخ فعالیت کنسرسیوم یک  ۱۹۶۵در سال . کمپانی انگلیسی 

است که سابقًا رئیس  M.spet اسپیت. منام او . یکایی به عضویت کمیته درآمدآمر
: اکنون اعضای کمیته عبارتند از. شورای مدیریت شل پترولیوم ایاالت متحده آمریکا بود



 

جامعه شناس   Sampson  سامپسون. سه انگلیسی، سه هلندی و یک آمریکایی
های تقریبًا ها شخصیتاین« : نویسدمی » بزرگ شخصیت های « انگلیسی درباره این 

تصور می رود حقوق آنها که به دقت پرده . افسانه ای در داخل شرکت و شهر لندن هستند
تازه این مبلغ پنج برابر بیشتر از . هزار لیره استرلینگ در سال باشد ۵۰پوشی می شود، 

  ».دریافتی سالیانه نخست وزیر انگلیس است
،  Rothschild روچیلدی رویال داچ شل را باید خانواده های البته اربابان واقع     

روابط آنها با .دانست Morgan  مورگانو   Lazard الزارد، Samuelساموئل 
-Samuel  مونتیج –ساموئل شل انگلیسی و . کنسرسیوم کامال روشن و آشکار است

Montaigue  شعبه . ساموئل در شورای اداری شل عضویت دارد. م. یک آدرس دارند
بوسیله لرد بی زیستر Morgan- Grenfell گرنفل –مورگان انگلیسی کنسرسیوم با گروه 

در شورای اداری شرکت  به عالوه این شخص. اولین مدیر این بانک پیوند یافته است
و شورای اداری انحصار بزرگ الکتروتکنیک انگلیسی   Vickers ویکرز صنایع جنگی

  .عضویت دارد Associated Electric Industries  آسوسیتدالکتریک اینداستری
با   Middland Bank میدلند بانکرئیس   A.Forb فارب. آکنسرسیوم بوسیله      

یکی از  Mc Fadzean فادزن. مک. یکی از پنج بانک بزرگ انگلیسی در تماس است
یتیش رئیس  او سابقاً .استشلیت های مهم شورای مدیریتشخص کنفدریشن اوف بر

ولی اکنون رئیس شورای . بود Confederation of British industry  داستریاین
 Lord لردشاو کروسدر شورای مدیریت کنسرسیوم . ملی صادرات بریتانیاست

Shawcross وزیر سابق دادگستری نیز عضویت دارد.  
  
  



 

   ●  
سیوم مدیریت رویال داچ شل در مقابل جنبش های سیاسی و اقتصادی که برای کنسر     

برای درهم شکستن موج نارضایی که . تولید خطر و مزاحمت نماید، بسیار حساس است
ای شد بوجود می آید، طرح وسیع منطقهاز فعالیت های انحصار در کشورهای در حال ر

کردن را در پیش گرفته و هر جا که منافع اش اقتضاء کند نمایندگان کشورهای جهان سوم 
به عالوه مدیریت رویال داچ شل، برای . دخالت می دهدرا در کادر متوسط مدیریت 

تاسیس پاالیشگاه در  پرهیز از ضایعاتی که ناشی از ملی کردن مؤسسات است، اکنون از
جوید و این پاالیشگاه ها را در مناطقی می سازد که نفت خیز احتراز میکشورهای نفت

  .به مصرف می رسد
. رجی امپریالیسم نفوذ بسزایی داشته استرویال داچ شل همواره در سیاست خا     

کنسرسیوم با وقوع انقالب در روسیه تزاری و از دست دادن امتیازات نفتی در باکو 
BAkou  و گروزنیGroznyi منطقه نفتی قفقاز،سیاست خشنی درقبال حکومت 
موضع گیری کنسرسیوم یکی از علل اصلی ناکامی کنفرانس . پیش گرفتشوروی در
هانری . داری بودمت شوروی از طرف دولت های سرمایهر شناسایی حکوالهه د ۱۹۲۲

دتزدینگ یکی از مبتکرین قطع روابط سیاسی انگلستان با حکومت شوروی در سال 
نمود به نیروهای ارتجاعی کمک مالی می او در جنگ های داخلی اسپانیا. است  ۱۹۲۷

انحصار فروش فرآورده های نفتی  و متقابًال از آنها تعهد گرفت که پس از کسب پیروزی ،
پس از جنگ دوم جهانی این انحصار . در داخل کشور را به رویال داچ شل واگذار نماید

در صف هواداران سرسخت جنگ سرد و کاهش روابط اقتصادی بین شرق و غرب 
  . فعالیت می نمود



 

ات فعالیت های رویال داچ شل و دیگر شرکت های نفتی سرچشمه اساسی منازع     
 ۲۴اچ شل و بریتیش پترولیوم درویال ۱۹۶۵درسال .خونین نظامی در خاورمیانه است

نافع مدرصد  ۲۰بیش از . نفت استخراجی این منطقه را در دست داشتنددرصد
  .کنسرسیوم از نفت خاورمیانه تامین می گردد

ازی و رؤسای کنسرسیوم برای مقابله با سیاست برخی از کشورهای عربی در راه نوس     
 ،جنگ با وجود این. اصالحات اجتماعی و اقتصادی از اسرائیل پشتیبانی می کنند

این کنسرسیوم از آغاز جنگ در . ضایعات سنگینی برای این انحصار به بار آورده است
 ۶به علت بسته شدن کانال سوئز ناچار شده است، برای حمل نفت به ظرفیت خاورمیانه 

تاریخ تحلیل این (  ۱۹۶۸یه ای استفاده کند و تا سال میلیون تن از نفتکش های کرا
  .میلیون دالر کرایه بپردازد ۱۵۰بالغ بر ) مقاله

اری داقتصاد و سیاست دولت های سرمایه انحصارات بین المللی بیش از پیش در     
هایی چون رویال داچ شل عدم توازن در مناسبات رشد غول. معاصر نفوذ می کنند

را افزایش داده، فاصله موجود بین نیروهای امپریالیستی و کشورهای در اقتصادی جهانی 
سیاست این انحصارات یکی از کانون های اساسی . حال رشد را عمیق تر می سازد
  . وخامت در سراسر جهان است

  
  
  
  
  
  



 

  
یکا   General Motorsجنرال موتورز آمر

 
 

  پول سازی     
ت، پونتیاک، کادیالک، واکسال انگلیسی و اوپل بیوک، شورول اتوموبیل هایی از نوع     

ولی همه از این حقیقت با . آلمان  آلمان غربی ، اتوموبیل های بسیار معروفی هستند
. خبر نیستند که این اتوموبیل ها توسط کمپانی آمریکایی جنرال موتورز ساخته می شود

کشور اروپای  ۲۲سسه در کارخانه در ایاالت متحده ، کانادا و ده ها مؤ ۱۳۶این کمپانی 
  .سازدمیلیون اتوموبیل می ۵انی هر سال این کمپ. غربی ، آمریکای التین و استرالیا دارد

برقی، یخچال، سازد بلکه وسایلی چون بادبزنموتورز تنها اتوموبیل نمیجنرال البته     
ع مولد یه مطبوع و کودسازی، انواهای لباسشویی و ظرفشویی، دستگاه های تهوماشین

، موتورهای برق، توربین های گازی، ) اسب بخار تا موتورهای غول پیکر ناوها ۲از (
به این . کنندبرقی نیز تولید می، مولدهای متحرک زم عمومی کار، لواموتورهای دیزل

تولیدات باید تولید وسایل نظامی را هم افزود که یکی از بهترین منابع سود برای جنرال 
های مورد نیاز یک جنگ مدرن ، از سالحن کمپانی تقریبا تمام وسایل ای. موتورز است

  . کندترین سالح های جدید را تولید می کالسیک تا کامل
این . حصار صنعتی جهان سرمایه داری استجنرال موتورز یکی از مهم ترین ان     

، اکنون کمپانی که در آستانه اولین جنگ جهانی با ادغام چند شرکت بزرگ بوجود آمد
های احراز این مقام محصول پیروزی. ردانحصار عمده جهان، اولین مقام را دا ۵۰بین 

  .این انحصار در کارزار رقابت است



 

، درصدد نباید به خاطر تولید برخی کاالهاهرگز « :جنرال موتورز می گویداولین مدیر     
 اسلون دآلفر . بلکه باید درمجموع بر آنها سبقت گرفت.وبیت رقبای خود بودمغل

Alfred Sloan مهم انحصار  یکی ازشعارهای موتورزلجنرامدیریترئیس سابق شورای
میل باطنی جنرال موتورز ، پولسازی است نه تولید «: کندرا چنین ترازبندی می

  ».اتوموبیل
ها و تبلیغات نقش مهمی در مدل شیوه های جدید سازمان دهی بازارها، تغییر سالیانه     
در این شرایط، رقابت خاصی در صنایع . ین فرمانروایی کمپانی ها ایفا می کندتام

اتوموبیل آمریکا متداول گردیده که محصول زیاده طلبی سه غول آمریکایی چون جنرال 
این انحصارات برای حفظ موقعیت خود باید مبلغ . موتورز، فورد و کرایسلر است

اقتصاددانان آمریکایی . ید و تبلیغات نمایندهنگفتی صرف هزینه تغییر مدل ، تجدید تول
دالر می دانند که بطور متوسط برابر با یک چهارم  ۷۰۰هزینه تغییر مدل هر اتوموبیل را 

انحصارات این هزینه ها را با افزایش دائمی قیمت اتوموبیل تامین . قیمت اتوموبیل است
  .می نمایند

انحصارات اتوموبیل با صرف  ید می کنند کهاقتصاددانان و جامعه شناسان آمریکا تای     
. دل و تبلیغات مسایل ایمنی را هر بیشتر از یاد می برندمهای هنگفت برای تغییر هزینه

هزار نفر از مردم جان شان را در حوادث رانندگی از  ۵۰هر سال در ایاالت متحده قریب 
بی احتیاطی در این مورد مسئول کیست؟ آیا این حوادث محصول . دست می دهند

  رانندگان است یا بدی آب و هوا؟ 
» امنیت در جای آخر« مؤلفین کتاب  Maiers  مایرزو    O.Connell کوننل. ُا      
اگر قسمتی از پول تبلیغات صرف اصالح معایب اتوموبیل و تامین وسایل « :نویسندمی

 A.Mitchell  میچل. ولی آ. ایمنی آن گردد، شمار قربانیان به حداقل ممکن می رسد



 

مدل های جدید وسیله ای برای «: موتورز وقیحانه اعالم می داردمدل ساز مشهور جنرال 
  ».شیرینی بازار است، در صورتی که رعایت دقایق امنیت به فروش لطمه وارد می آورد

با وجود این رشد سریع جنرال موتورز را نباید تنها مربوط به شیوه هایی دانست که در      
کامیابی های این شرکت غول پیکر به . ه تبلیغاتی و فروش بکار گرفته می شودمبارز

  . تشکیالت و اصول سازماندهی آن ارتباط دارد
  

   ●  
، قرن بیستم ۳۰و  ۲۰های را در سالاصول اساسی فعالیت خود جنرال موتورز      

رعایت مختلف با استقالل معقوالنه تولید عادی دپارتمان های . بدینگونه ترازبندی نمود
  .ر تامین نفوذ کلی و سودآوری شرکتهای اساسی به منظواصول تمرکز و تبعیت از هدف

این دپارتمان ها تعدادی . دپارتمان در داخل و خارج کشور دارد ۳۶جنرال موتورز      
های مان بیوک در کارخانهمثال دپارت. کارخانه تخصصی دارند که تولیدشان یکی است

عات و دستگاه های الزم این دپارتمان ، قط. مونتاژ این اتوموبیل می پردازندخود فقط به 
این دپارتمان در . ، اتاق و چرخ دنده را از دپارتمان های دیگر دریافت می داردچون موتور

  . داخل و خارج ایاالت متحده فعالیت دارند
ه دپارتمان ها امکان این استقالل ب.هر دپارتمان در مدیریت تولیدعادی استقالل کلی دارد

وانگهی ، خرید . دهد، خرید و فروش خود را در داخل و یا خارج کمپانی انجام دهندمی
ها و برحسب بهای واحد صورت مواد اولیه و فروش محصوالت به موجب موافقت نامه

کند خریدار، دپارتمانی از جنرال موتورز باشد یا از یک شرکت گیرد؛ فرق نمیمی
  . خارجی 



 

روابط دپارتمان ها با خریداران و . آزادی عمل دپارتمان ها جنبه مهم دیگری دارد     
یعنی تحویل کاال و . کندتبعیت می» موج مداوم«از اصل ) دالالن(های فروش سازمان

نیاز های مورد به اعتبار این امکان هزینه. گیردمی گرفتن سفارشات در پی هم انجام
یعنی : قابلی داردبعالوه این پیوستگی ، واکنش مت. یابدیسازمان سفارش دهنده کاهش م

و فروش، زنگ خطر را برای تولیدکنندگان سازمان فروش درصورت بروزمشکالتی در کار
  . سطوح می گرددتولید درهمهحجمبعدخریداران به صدا درآورده ،باعث کاهش معقوالنه

خصوصیت و اهمیت  ردمو اتخاذ تصمیمات استراتژیک در مدیریت مرکزی در     
جریمه از نتایج فعالیت  ، هدف کارهای تحقیقاتی و تعیین پاداش وهاگذاریسرمایه
مسایل کار و دستمزد، سیاست تقسیم سود سهام و غیره به . کننداستفاده میها دپارتمان

بنابراین فعالیت تنظیم کننده  مدیریت مرکزی را باید در .  گردداین تصمیمات مربوط می
  .ن گونه مسایل خالصه کردای
  

   ●  
های تدوین مهم دیگر جنرال موتورز تفکیک فعالیت سازمانهای یکی از مشخصه     

ان هایی است که به تولید کننده سیاست اقتصادی درازمدت شرکت از فعالیت سازم
وظیفه . هیچ وظیفه اداری ندارند) »گروه های سیاسی«(دسته اول . پردازندعادی می

این سازمان ها طبق اصول مدیریت واحد در سلسله . به دسته دوم ارتباط دارداداری 
  .مراتب قرار دارند

بنا به نوع فعالیت شرکت ، چون تولید ، توزیع، طرح و بررسی،  » گروه های سیاسی«     
ها کارشناسانی دارند که در سطوح این گروه. تحقیقات و غیره ساخت متناسبی دارند

ها به مسایلی سرویس.کنندها فعالیت میها وکارخانهرکزی، دپارتمانمختلف مدیریت م



 

تنها وجه . پردازنددر قبال صدرشرکت به آن می» های سیاسیگروه«اشتغال دارندکه 
های گروه« های عملی است در صورتی که ها به طرح اختالف پرداختن سرویس

چیزی است که باعث  این: مسئولیت بخش های تولیدی را در دست دارند» سیاسی
  . تحکیم نفوذ آنها می گردد

صرفنظر . های بعد اشتغال دارندهای سال مخصوصی به طرح و بررسی مدل» گروه«     
ها ، کارشناسانی وجود دارند که رای و مشورت آنها برای تغییر از رؤسای سرویس مدل

، بنا به سیاست ارایه می گرددهایی که در سال طرح و بررسی مدل. مدل ضروری است
ویس ها فقط از صدر شرکت این سر. ها قرار دارد، در صالحیت سرویس مدلکلی

ها موظف دپارتمان. تولید در اختیار دارندگیرند و امکانات زیادی برای دستور می
  .هستند، مدل های جدیدی را بسازند

  
     ●  

ست سرمایه گذاری ول و سیا، در تمرکز پهامنافع شرکت بر منافع دپارتمان اصل تقدم     
 حساب تمامًا به فروش را حاصله از ها درآمدهایدپارتمان .شودبه وضوح دیده می

. کنند؛ به جزحداقلی که باید صرف هزینه امورجاری گرددشرکت واریز می مرکزی
  .گیردمکانیسم انتقال بطور خودکار انجام می

نه . گیردنیازهای شرکت انجام میها، برحسب گذاریتصمیم در مورد سرمایه     
ها و مطالعه وضع بازار، اساس بررسی نتایج فعالیت دپارتمان. هادرخواست دپارتمان 

  . گذاری در دپارتمان هاستتوزیع سرمایه
های در داخل کمپانی» گرایش به اصول برنامه ریزی«سیستم مدیریت جنرال موتورز 

. متفکران قرن ما این پدیده را پیش بینی کرده بودیکی از . داری را آشکار می داردسرمایه



 

سیمای خود را در اصول تشویق مادی . این سیستم که هدفش کسب حداکثر سود است
  .سرمایه داری و توزیع درآمدهای شرکت نمایان می سازد

بقیه به . درصد پاداش ها به کارمندان داده می شود ۹بنا به ارقام منتشر شده فقط      
  : توزیع پاداش از دو اصل تبعیت می کند. های عالیرتبه سرازیر می گرددجیب کادر

 اصل تصاعدی بودن بر حسب مقام اداری -۱
 اصل انتخاب  - ۲

درصد درآمد هنگفت  ۱۲میلیون دالر در سال است که از  ۶۰میزان پاداش بالغ بر      
  .می آیددرصد سود ویژه ، بدست  ۶های پرداختی به دولت و شرکت پس از کسر مالیات

البته خصوصیت  .زحمتکشان و مهندسان فرودست از گرفتن پاداش محروم اند     
هام شرکت نیز بنا به سیستم س. داری به همین جا خاتمه نمی یابدتشویق مادی سرمایه

. شودفروخته می های دپارتمان هامقامات عالیرتبه چون رئیس و مدیرکلها فقط به پاداش
هزار سهم به ارزش  ۲۴۹و به میزان . ر از این امتیاز سود جستندنف ۲۶۰،  ۱۹۶۰در سال 

  . اسمی یک میلیون دالر به آنها فروخته شد
  

   ●  
هیچ سهامداری آنقدر سهم ندارد که جنرال موتورز را شخصًا تامین و کنترل درحال      

با وجود این اتحاد گروه محدودی متشکل از رؤسای عمده شرکت و برخی . نماید
کداران نیویورک به این افراد امکان داده است که فعالیت کمپانی را به نفع خود به بان

. آوردنی برای اولیگارشی مالی فراهم میجنرال موتورز، سودهای کال. گردش درآورند
جیب به صورت سودسهام به) درصد ۷سال های اخیر بیش از (قسمت اعظم این سود 



 

دهد که چگونه محصول کار واقعیت نشان میاین .سهامداران بزرگ سرازیرشده است
  .گرددهزار کارگر و کارمند کمپانی به صورت بهره نصیب بورژوازی آمریکا می ۷۰۰

. کنندفعاالنه مبارزه می، یعتوزادالنه غیرعنظاماینموتورز برای تغییرزحمتکشان جنرال     
. کار افزایش یابدحاصلبخشی  ها به تناسب باال رفتنکنند که میزان دستمزدآنها طلب می

نجانده شود، به هیچ طالبات در قراردادهای دسته جمعی گبا وجود این حتی اگر این م
ها و باال قیمتافزایش . وجه ضامن اعتالی مداوم سطح زندگی زحمتکشان نخواهد بود

- ۱۹۶۶طی سال های . دهدکاهش می، قدرت خرید آنها را دائمًا رفتن هزینه زندگی
ه علت باال رفتن مخارج نظامی در جنگ ویتنام هزینه زندگی در ایاالت متحده ب ۱۹۶۵

ولی میزان دستمزدها مثال در صنایع اتوموبیل در سطح . درصد فزونی یافت ۸به میزان 
اگر چه دستمزد واقعی زحمتکشان آمریکایی در این سال ها تغییری . قبلی باقی ماند

سهم دستمزد زحمتکشان در . اده باال رفتنیافت، ولی سودهای انحصارات فوق الع
  . درآمد ملی آمریکا بسیار ناچیز است

بنابراین فقط به اتکای مبارزه ضد انحصاری که هدفش دگرگونی دمکراتیک و اجتماع      
اجتماعی است، می توان به تغییر واقعی سیستم غیرعادالنه توزیع  –در نظام اقتصادی 
 . مساعدت نمود

 
 
 
 
 
 



 

 
  
  

  س هلندفیلیپ
  
  

  با دو چهره ٢زانوسی     
، این اصلی ».امپراتوری جهانی فیلیپس، نمی تواند به سرنوشت هلند متکی باشد«     

کمپانی کوچکی که دو برادر . سال پیش شعار این شرکت بوده است ۷۵است که بیش از 
تأسیس کردند، در اواسط قرن رفته   Eindhoven اندهووندر  ۱۸۹۱فیلیپس در سال 
در حال حاضر سود . ترین انحصار الکتروتکنیک اروپای باختری بدل شدرفته به بزرگ

 AEi, English, Generalسالیانه فیلیپس از سه کمپانی عمده الکتروتکنیک انگلیس  
Electric بیشتر است. 

نی همواره این کلمات را کمپاصاحبان.ساختبرقی میهایفیلیپس فقط المپ در ابتدا     
بشریت را از سلطنت « کردند که گویا سرنوشت چنین مقرر داشته که آنها می مضمضه

ون شک اگر جنگ ، بد» .تاریکی برهانند و دریچه روشنایی را به روی شان بگشایند
  .داد، این شرکت به صورت یک شرکت درجه دوم باقی می ماندجهانی اول روی نمی

                                                           
ز ساترن را که از آسمان ها رانده شده است که با آغوش با) یکی از مناطق رم قدیم( اشاره به اولین پادشاه افسانه ای التیوم   -  ٢

به . خداوند چنان قدرت فکری به او عطا کرده بود که می توانست در یک آن گذشته و آینده را برأی العین ببیند. بود، پذیرفت
   .علت داشتن این قدرت او را با دو چهره نمایش می د هند



 

. ی وسیعی به روی شرکت گشودجنگ اول جهانی در بدست آوردن سود دورنما     
عالوه بر المپ، ساختن رادیو و وسایل مخابراتی برای . کمپانی برنامه تولید را متنوع کرد

  .امور نظامی در برنامه تولید وارد شد
-همکاری می صمیمانه فاشیست آلمان اربابان فیلیپس با جهانی، جنگ در دومین     
 Fritz Philppsوره در دست فریتز فیلیپس مدیریت مؤسسات کنسرسیوم در این د.دندکر

ولید خود را به نحو کنسرسیوم در طول جنگ ت.پسر یکی از برادران مؤسس شرکت بود
ای افزایش داد و تا آخرین روزهای مخاصمه به ماشین جنگی آلمان فعاالنه قابل مالحظه
تا  ۱۹۳۹ از .این همکاری درآمد فیلیپس را به مقیاس وسیعی افزایش داد. خدمت کرد
  . درصد بوده است ۶۲درصد و سهام ممتاز  ۵۱سود حاصله سهام معمولی  ۱۹۴۹

تلویزیون، تجهیزات داد و به ساختنپس ازجنگ،کنسرسیوم برنامه تولیدش را وسعت     
تقریبًا نصف . الکترونیک و طبی، ابزارهای صنعتی و حتی فرآورده های دارویی پرداخت

های فیلیپس یا با پروانه فیلیپس به ای باختری توسط کارخانههای اروپرادیو و تلویزیون
  .بازار عرضه می شود

های اخیر، کنسرسیوم تولید شمارگرهای الکترونیک و دستگاه های بغرنج در سال     
رک دیده صنعتی و نظامی را توسعه داد و طرح مخصوصی برای تولید تلویزیون رنگی تدا

. ده اصلی تجهیزات الکترونیک پیمان آتالنتیک استحال حاضر فیلیپس فروشندر. است
با . صنایع نظامی فیلیپس پنج درصد ارزش کلی تولیدات فعلی شرکت را تشکیل می دهد

وجود این طرح آینده کنسرسیوم معطوف به امکان افزایش قابل مالحظه تولیدات نظامی 
دو سوم ارزش  ۱۹۸۰تجهیزات و دستگاه ها برای صنایع و امور نظامی در سال . است

  . کلی تولید را تشکیل خواهد داد
  



 

   ●  
های فیلیپس در رقابت سرسختانه با تولیدکنندگان عمده کاالهای کامیابی     

الکتروتکنیک اروپایی و آمریکایی چگونه توجیه می گردد؟ به طور کلی سه عامل در این 
  :موفقیت موثر است

 ساخت واحد تشکیالتی  -۱
 علمی دامنه وسیع تحقیقات  - ۲
 انحصاری کردن بازارملی  - ۳

اکنون سرمایه و منافع تجارتی هیچ کمپانی الکترونیکی در جهان سرمایه داری به      
مؤسسه در  ۲۱۱، فیلیپس  ۱۹۶۶در سال . اندازه فیلیپس در خارج از کشور گسترده نیست

های مخصوص فروش ولیدات این مؤسسات بوسیله سازمانت. کشور جهان داشت ۳۶
  .کشور به فروش رسید ۵۸در 
به « : فریتز فیلیپس رئیس فعلی شرکت، فعالیت کنسرسیوم را چنین توصیف می کند     

عقیده من، فیلیپس فدراسیون جهانی شرکت هایی است که فعالیت آنها بی آن که از 
  ».شود، هماهنگی منظمی داردجانب مرکز به دقت تنظیم 

توانند تولید خود را با استقالل بالنسبه کلی می شعبه های این کنسرسیوم ، به اتکای     
  .نیازهای مصرف کنندگان کشورهای مختلف به نحو مطلوب تطبیق دهند

مدیریت . هر یک از واحدهای تولیدی فیلیپس مانند زانوسی دوچهره، دو مدیریت دارد    
کنسرسیوم  کارگردانان. می گرددمدیریتی که بوسیله یک دانشمند اعمال  اری ونماینده تج

از آنجا که در این . ط داردکنسرسیوم ارتبا یگویند رمز موفقیت آنها به ویژگی تشکیالتمی
. نمایند، این مدیریت را کنترل متقابل میکنندسیستم، مدیران یکدیگر را هدایت می

انتخاب دانشمندان برای مدیریت شرکت نشان می دهد که انحصارات برای تحکیم 



 

فیلیپس برای تحقیقات . توجه خاصی به اکتشافات علمی دارند سلطه و موقعیت خود
علمی و در مراکز. کنددرصد درآمد حاصله را خرج می ۷تا  ۶علمی هر سال 

در . کنندهزار نفر کار می ۲۰ند است، قریب هلکنسرسیوم که اصوال درآزمایشگاهی
کارشان صرفًا محقق فعالیت دارند که  ۲۲۰۰آزمایشگاه اصلی کنسرسیوم در اندهوون 

بین این پژوهشگران ، تقریبًا . تحقیقات است و در این زمینه پول زیادی خرج می کنند
  . دکتر علوم وجود دارد  ۳۰۰

فیلیپس برای مبارزه با رقبای عمده خود تقریبًا تمام بازار داخلی را به انحصار خود      
در صنایع الکترونیک . سراسر هلند از مؤسسات فیلیپس اشباع شده است. درآورده است

  . دندرصد آنها به مؤسسات فیلیپس تعلق دار ۸۵. هلند قریب صدهزار نفر کار می کنند
موقعیت انحصار، به فیلیپس امکان می دهد که اراده خود را در قلمرو فروش به      

کنسرسیوم اغلب با باال بردن قیمت در بازار داخلی، کاالهای خود را . دیگران تحمیل کند
، المپ روشنایی  ۱۹۳۰مثًال  در سال . ر بازارهای خارجی به قیمت ارزان می فروشدد

و در  ۴۷و در ایتالیا  ۴۹سنت، در اتریش  ۵۲سنت ولی در سوئیس  ۷۰فیلیپس در هلند 
پس از جنگ این شیوه به یکی از عوامل مهم توسعه طلبی . سنت بود ۳۵بلژیک 

فلورن و در ایاالت  ۷۵/۲مپ رادیو در هلندال. کنسرسیوم در بازارهای خارجی بدل شد
فیلیپس با این قیمت نازل امکان می یابد در بازار . متحده یک فلورن فروخته می شود

  . آمریکا با جنرال الکتریک به خوبی رقابت نماید
  

     ●  
این گروه ها در صنایع و امور بانکی . فیلیپس در دست چندین گروه مالی قرار دارد     

این خانواده مدیریت . خانواده فیلیپس فوق العاده نیرومند است. مهمی دارندمنافع 



 

بعد . ، برادران فیلیپس بودنداولین رؤسای شرکت . کنسرسیوم را قبضه کرده است
این شخص به وسیله همسرش با خانواده . رسید  Franz otten فرانتز اوتنمدیریت به 

  .لیپس رئیس کنسرسیوم شدفریتز فی ۱۹۶۱در سال . فیلیپس پیوند دارد
بندی گروه. لند نیستسرمایه مالی ه» امپراتوری صنعتی«البته این کنسرسیوم تنها      

 یونیلوورفیلیپس  و (طلبی وجود دارد که اتحاد دو انحصار بزرگ کشور مهم انحصار
Unilever ( تردام بانک، اساس آن را تشکیل میرو –با اتحادیه مهم بانکی آمستردام-

 Robekoروبکو  و  National Nederlandenناشنال ندرلندن شرکت بیمه . ددهن
. بندی عضویت دارنداین گروه، در  گذاری اروپای باختریسرمایه. استترین مهم

ظایف متعدد مدیریت سیستم اجرای و. های عضو گروه بندی روابط نزدیکی دارندشرکت
  . ه را آشکار می دارداین روابط همبست

گویند کار ن جهت میبدی. ری از کارکنان عالی رتبه دست پرورده فیلیپس هستند بسیا     
اصلی شرکت در هلند تنها تولید رادیو و تلویزیون نیست، بلکه این کمپانی نخست وزیر، 

 به قول مجله آمریکایی. وزیران و سایر رجال سیاسی کشور را در مکتب خود می پروراند
چنانکه در . را تشکیل می دهد» دومین حکومت هلند« گروه صنعتی فیلیپس  فورچون

بانکدار معروف و عضو شورای اداری فیلیپس    Beinجنگ دوم جهانی امضای آقای بن
  . برای بانک انگلیس بیش از امضای وزیران هلند ارزش داشت

 فرمانروایان کنسرسیوم با تعقیب شعار زمان تأسیس شرکت همواره مراقب اوضاع و
داری سرمایهجهان ی متعددمالی و صنعتی بین المللیهابوده،درگروه بندیاحوال جهانی 
های علت است که فرانتز اوتن یکی ازمبتکرین اصلی کنفرانسنهمیبه.جویندشرکت می
در خلوت این کنفرانس ها، نمایندگان انحصارات . بوده است Bilderbergبیلدربرگ  



 

مسایل مهم اقتصاد و سیاست امپریالیستی را آمریکایی و اروپایی به اتفاق رجال سیاسی 
  . بررسی می کنند

 
 
  
 

  فولکس واگن ورکه آلمان غربی
Volkswagen Werke. R. F. A 

  
  

  سوسک های طالیی ُپرزاد و ولد     
همه  شود، درخودسوسک طالیی نامیده میاین اتوموبیل کوچک که به واسطه شکل      

اتوموبیل «آلمانی آن را ولکس واگن است که به زبان ف ام این اتوموبیلن. جا شهرت دارد
  . نامیدندمی» توده
فاشیست ها پس از روی کار آمدن از همه . فولکس واگن داستانی شگفت انگیز دارد     

ای وسایل ممکن برای اغفال توده مردم استفاده کردند و حتی برای دروغ پردازی مؤسسه
  .دولتی تشکیل دادند

ها  اعالم داشت، این حکومت به آنها هیتلری به آلمانی، حکومت۱۹۳۷در سال      
در این مورد کافی است هر . کند تا همه به سهولت صاحب اتوموبیل شوندکمک می



 

پرداخت شود تا مبلغ ) سندیکاهای فاشیستی(» جبهه آلمانی کار«هفته مبلغ ناچیزی به 
  . فراهم آید» نامحسوس«مورد نیاز بطور 

. مردم از هیجان تصاحب اتوموبیل به جنب و جوش درآمدند. ی ها موثر افتادحیله ناز   
تعداد . یک شرکت دولتی تاسیس شد» اتوموبیل توده«برای تهیه و تولید  ۱۹۳۷در مه 

را » فرصت طالیی« زیرا که هیچکس مایل نبود این . متقاضیان به سرعت افزایش یافت
  . میلیون مارک پرداختند ۲۶۷هزار نفر،  ۳۳۶، ۱۹۴۴در سال . به آسانی از دست بدهد

با شروع جنگ . ولی اتوموبیل برای این جماعت به صورت یک رؤیا باقی ماند     
نیروی  به خدمت  Brunswick  برنسویک و  Wolssburg فولسبورگهای کارخانه
های برگ نقلیه نظامی و ساز وسایلبه تدارک وتهیه هواپیما، جنگو تا پایاندرآمدندهوایی 

  . مختلف جنگی پرداختند
ودیعه گذاران برای تصاحب اتوموبیل علیه کمپانی به مراجع  ۱۹۴۹در سال      

کمپانی ادعای آنها را مردود دانست و متذکر شد ودیعه گذاران . دادگستری شکایت کردند
در . داردبنابراین کمپانی در قبال آنها تعهدی ن. قرارداد بسته اند» جبهه آلمانی کار«با 

به موجب این رای مبلغ بسیار ناچیزی به عنوان . محکمه رای به مصالحه داد ۱۹۶۱اکتبر 
  .خسارت به ودیعه گذاران پرداخت گردید

  
   ●  
مؤسسات فولکس واگن به تحریک انحصارات تحت تهاجم مداوم  ۱۹۵۵تقریبًا از    

در آن موقع . شودته دولت قرار گرفت تا کارخانه های شرکت به بخش خصوصی فروخ
دو سال بعد مبارزه . خواه جمهوری فدرال آلمان این حمالت را دفع کردندنیروهای ترقی



 

دولت تصمیم گرفت با انتشار . صورت مقبول تری یافت و شیوه تازه ای انتخاب شد
  . را عملی سازدها کارخانهفروش » سهام عمومی«

صت سر و صدای زیادی در اطراف بورژوازی آلمان غربی با استفاده از این فر     
های ابتدای قرن معاصر این حیلهان درمتفکریکی از. به راه انداخت» داری خلقیهسرمای«

در حقیقت ... دمکراتیزه کردن مالکیت سهام«: اغفال گرانه را چنین توصیف می کند
سهام «، صنایعی که با فروش » وسیله ای برای تحکیم قدرت اولیگارشی مالی است

ای د، برای انحصارات وسیله کم هزینهآیبه مالکیت بخش خصوصی درمی» مومیع
  . برای تصاحب مؤسسات دولتی است

ولی مبارزه . زحمتکشان کارخانه های فولکس واگن با این طرح به مخالفت برخاستند     
، انحصارات موفق شدند ۱۹۶۰در سال . بین کارگران و انحصارات مبارزه ای نابرابر بود

به موجب قانون مصوبه بوندستاگ   . خشی از شرکت را به مالکیت خود درآورندب
 ۶۰۰مجلس ملی آلمان باختری، کمپانی فولکس واگن به صورت شرکتی درآمد با 

درصد  ۶۰درصد این سهام در دست دولت قرار گرفت و  ۴۰میلیون مارک سهم سرمایه؛ 
  .شدبه بخش خصوصی فروخته » سهام عمومی«بقیه به صورت 

جدید که هر سهم » سهم عمومی«، سرمایه شرکت با انتشار سه میلیون  ۱۹۶۶در سال 
بدیهی است ، در چنین شرایطی سهامداران کوچک . مارک بود، باز هم افزایش یافت ۵۰

  . از هر نوع کنترل فعالیت شرکت بی بهره اند
  

     ●  
های کوچک و ظریف جای ، فولکس واگن در تولید اتوموبیل ۱۹۶۶طبق ارقام سال      

این کمپانی با ظرفیت . اول را در اروپای باختری و جای چهارم را در جهان احراز کرد



 

سهم این شرکت در تولید . میلیون اتوموبیل تولید می کند ۵/۱فعلی خود هر سال 
کارخانه ۵لکس واگن در داخل کشورفو. درصد است ۴۵اتوموبیل آلمان باختری بیش از 

های شرکت یکی از مهم ترین کارخانه Wolssburg فولسبورگرخانه کا.داردبزرگ
. گیرداتوموبیل در این کارخانه صورت میاتاق ، شاسی و دیفرانسیل و مونتاژ تولید. است

 برونسویککارخانه . موتور و کامیون های کوچک می سازد Hanovreهانورکارخانه 
Brunswick طعات یدکی، انواع مکانیسم ساخت ق. به تولید دیفرانسیل می پردازد

 امدندر کارخانه  . انجام می گیرد Kassel کاسلانتقال نیرو و قطعات دیگر در کارخانه 
Emden پردازندبه مونتاژ اتوموبیل می  .  

احساس کرد، چارچوب آلمان باختری برای فعالیت  ۱۹۵۰ سال این شرکت بزرگ از     
بازارهای خارجی، مخصوصًا بازار بدین جهت برای تصاحب . وی محدود شده است

. تان و فرانسه فعاالنه مبارزه کردتولیدکنندگان عمده اتوموبیل چون ایاالت متحده، انگلس
  .در حال حاضر ایاالت متحده و اروپای باختری مشتریان عمده فولکس واگن هستند

. جویداین شرکت در توسعه طلبی اقتصادی خود از شیوه های بسیار متنوعی سود می     
رمز موفقیت فولکس واگن ارزان بودن نسبی تولید، کیفیت عالی تکنیک و استفاده از فرم 

این خصایص سبب شده است که این اتوموبیل برای . است» سوسک طالیی«چابک 
  . قشرهای متوسط جامعه جذاب و دلپسند باشد

. ه استفولکس واگن در خارج از کشور شبکه وسیعی از شعب خود را دایر کرد     
اولین شعبه در . قسمت اعظم صادرات شرکت توسط این شعبه ها به فروش می رسد

ها قارچ های پس از باران، این شعبه ریزی شد و بعد مانندپی جمهوری آفریقای جنوبی 
یکی پس از دیگری در کانادا، برزیل، ایاالت متحده ، استرالیا، فرانسه و مکزیک سبز 



 

رهای خارجی اقدام به تاسیس م موقعیت خود در بازااین کمپانی برای تحکی .شد
 .می رسد ۶۰۰۰شماره این سرویس ها ، اکنون به . های مختلفی کرده استسرویس

     
 
 
  

یو از ژاپن   میتسوبی شی ژیکو ژ
Mitsubishi Jukogyo 

 
 
  حرکت تازه    

با وجود . اشدای نیست که برای مطبوعات ژاپن هیجان انگیز بها، مسالهانیادغام کمپ     
این روزنامه های توکیو مانند روزنامه های مهم آمریکایی و اروپای باختری با حروف 

  . درشت خبر ادغام یکی از کمپانی ها را اعالم داشتند
میتسوبی شی ژیکو ، یکی از وقایعی بود که به کمپانی ۱۹۶۴موافقت نامه اول ژوئن      
یو . تاسیس شد ۱۹۳۴این کمپانی در سال . دمید، غول ماشین سازی ژاپن جان تازه ای ژ

دادند، زسفارشات ارتش ژاپن را انجام میدیرباشی که ازنی ازکنسرسیوم میتسوبیدو کمپا
سازی به کشتی سازی و دیگری به هواپیماها یکی از این کمپانی. م ادغام شدنددره

زیرا . ر مساعد بوددر این دوره ، زمان برای این موجود جدید الورود بسیا. اشتغال داشت



 

در اقیانوس آرام » جنگ جهانی«در چین و چهار سال بعد » جنگ صغیر« ۱۹۳۷در سال 
  . آغاز گردید

درباره  Nihon Sangyo Keizai نیهون سان ژیو کزه«روزنامه  ۱۹۴۳در بهار سال     
میتسوبی شی ژیکوژیو یکی از ستون هایی است که بار سنگین « : این کنسرسیوم نوشت

میتسوبی شی . این ارزشیابی به هیچوجه اغراق آمیز نیست» .روی آن قرار دارد جنگ
، ربع هواپیماهای ن تا شکست ننگین امپریالیسم ژاپنژیو از آغاز تجاوز به چی ژیکو

ارقام زیر اهمیت حیاتی جنگ را . جنگی و دو پنجم ناوهای جنگی را تامین کرده است
یتسوبی شی مجموع سرمایه کنسرسیوم م ۱۹۳۷ل در سا: برای این کمپانی نشان می دهد

سرمایه تنها یک کمپانی میتسوبی شی  ۱۹۴۵صورتی که در سال در. میلیون ین بود ۸۴۰
  . میلیون ین بالغ گردید ۷۵۰به 
 

     ●  
به  ۱۹۵۰در ژانویه . میتسوبی شی مانند امپریالیسم نظامیگر ژاپن در هم شکسته شد     

این کنسرسیوم به سه کمپانی » زون از حد قدرت اقتصادی منع تمرکز ف«موجب قانون 
  :تقسیم شد

 Higashi , Nihon , Jukogyoهیگاشی نیهون ژیکوژیو  -۱
  Naka , Nihon , Jukogyoناکا نیهون ژیکوژیو              - ۲
 Nihon , Jukogyo Nishi ,نی شی نیهون ژیکوژیو         - ۳

 تفاده از آرم کمپانی که سه لوزی به هماس. عنوان میتسوبی شی بکلی از میان رفت     
جنگی ایاالت  آمریکا به کره و سفارشات مخصوصتجاوز. پیوسته بود، ممنوع گردید
ی سابق »ژیکوژیو«های ماشین سازی ژاپنی و منجمله وارثین متحده، برای کمپانی



 

قدرت تولیدی این کمپانی ها با افزایش سفارشات نظامی . نیروی محرکه خوبی بود
های جدیدی دست یابد و نه مساعدی فراهم آمد که به زمینهدر نتیجه زمی. ت یافتوسع

  . در مدتی کوتاه بخش مهمی از تولیدات متنوع را زیر کنترل خود درآورد
پیش از جنگ    Zaibatsuهای» زباتسو«هنگامی که در چهارچوب پروسه تحکیم       

بود، آشکار شد که کمپانی جدید موضوع تجدید حیات میتسوبی شی ژیکوژیو در میان 
درصد توربین های مراکز  ۲۴درصد موتور ناوها،  ۲۷درصد صنایع کشتی، ۲۸فروش 

درصد  ۲۵درصد ماشین های کاغذسازی ،  ۶۳های بخار، درصد دیگ ۳۶حرارتی، 
در مقابل این واقعیت کتمان ... ها و غیره را در دست دارددرصد اتوبوس ۲۶کامیون ها، 
کمیته اعتدالی مامور اجرای قانون ضد انحصاری علیه نقض قوانین زبان به  ناپذیر حتی

  . اعتراض گشود
حقوق دانان تطمیع شده ، به عنوان تامین آتی آزادی های پولی و تجاری در قبال نقض     

. قانون ضد انحصاری سکوت کردند و عمل خود را توجه به احساسات ملی نام دادند
» منی تی دیلی نیوز« روزنامه ذینفوذ ژاپنی. ز خود نشان نداد کمیته، دیگر مقاومتی ا

Mainiti Daily News ولی . هاستی از تجدید گروه بندیاصل، جلوگیر«: نوشت
، شعار رتیببدین ت. »وضاع عمومی کشور توجه به این مساله را اجتناب ناپذیر می سازدا

وژیو همیشه تابع گسترش توسعه ژیک«: میتسوبی شی دوباره باب روز شدقدیمی رجال 
  . »کشور است

چنین است وضع مهم ترین ادغام شرکت ها در تاریخ اقتصادی ژاپن؛ میتسوبی شی      
اولین . ژیو دوباره جان تازه یافت و مانند گذشته به اولین شرکت ژاپنی بدل شد ژیکو

 ۴/۷۹گواهی می دهد که سرمایه شرکت به  ۱۹۶۴گزارش فعالیت کمپانی در سپتامبر 
در صورتی که . رسید میلیارد ین ۱/۱۷۹و درآمدهای حاصله از فروش به  میلیارد ین



 

سوگلی ، Hitachi Seisa Kusho  هیتاچی سی زاکوچوسرمایه و درآمدهای کمپانی 
  . میلیارد ین بوده است ۱۵۹و   ۹/۷۸ا صنایع ژاپن در این تاریخ تقریب

  
     ●  
کجا ناشی می گردد؟ این قدرت مدیون  قدرت فعلی میتسوبی شی ژیکوژیو از     

مؤسسه مجهز به وسایل بسیار مدرن  ۲۳کمپانی . سیستم بسیار گسترده شرکت است
های میتسوبی شی مانند برخی غول. هزار نفر کار می کنند ۸۰در این مؤسسات . دارد

ظم این دپارتمان ها از قسمت اع. ها را معمول کرددیگر ژاپنی اصل عدم تمرکز دپارتمان
، بین این واحدهای مستقل اقتصادی. حقوق ارگان های مرکزی شرکت برخوردارند

صنایع کشتی سازی، ماشین سازی سنگین ، مکانیک عمومی، اتوموبیل سازی، هواپیما 
  .سازی و صنایع جنگی وجود دارد 

به همین علت این . میتسوبی شی ژیکوژیو پنج کارخانه بزرگ کشتی سازی دارد     
ی اولین بار شیوه پیشتازانه جوش برقی و مونتاژ قطعات را مورد استفاده قرار شرکت برا

ژاپن به مالحظه ظرفیت کشتی ها و کاربرد شیوه های نو در صنعت کشتی سازی . داد
  .جای شاخصی در جهان احراز کرده است

دارند، دارای تنوع بسیار های میتسوبی شی که در ماشین سازی تخصص دپارتمان     
، نوعی شرایط نوسان های نامساعد احتمالیکه در » تنوعی «. ای در تولید هستندشرفتهپی

یک دهم مؤسسات ماشین سازی ، کاالهای گوناگونی چون تجهیزات . خطر کردن است
  .کنندتقسیم اتوماتیک ، تولید میتوربین ها، دیگ های بخار، سردخانه ها و دستگاه 

های اتوموبیلکه کامیون،اتوبوس ولاتوموبیبه دپارتمانژیو ژیکوشیمدیریت میتسوبی     
 ۶۵از  ۱۹۶۴ -۱۹۶۶در سال . کوچک و ظریف تولید می کنند، امید فراوانی دارند



 

درصد به دپارتمان اتوموبیل  ۵۰قریب  ،میلیارد ین سرمایه گذاری کمپانی برای تجهیزات
  . اختصاص داده شده است

با تعمیر هواپیماهای آسیب دیده آمریکایی در جنگ صنایع هواپیماسازی این شرکت      
ژاپن به » تدافعی «بعد دو کارخانه شرکت برای نیروهای . کره شروع به فعالیت نمود

  .پرداخت F-104و    F-86ساختن هواپیماهای جنگی  
  

     ●  
روزنامه . وید می دهدی، آینده خوشی را به این کمپانی نگسترش تولیدات نظام     

تصویب سومین طرح توسعه نیروهای تدافعی تب : تازگی نوشت به  Asahi  آساهی
ولی پیداست . این روزنامه نام هیچ شرکتی را ذکر نکرد. محافل سوداگر را باال برده است

که میتسوبی شی ژیکوژیو  به علت داشتن تجربه دیرین در تولیدات جنگی ، پیشاپیش 
  .همه شرکت ها قرار دارد

درصد سفارشات نظامی دولت و  ۸۰ضر ، صنایع هواپیما سازی ژاپن به در حال حا     
درصد سفارشات  ۱۰و صنایع کشتی سازی و الکترونیک به  ۲۰صنایع اتوموبیل به 
بر پایه چنین زمینه هایی است که میتسوبی شی جان فعال و تازه ای . دولت متکی است

بهای هر یک از این . ته استساخ  F – 104هواپیمای  ۳۰۰این شرکت تا کنون . گرفت 
میتسوبی شی اقدام به تاسیس گروه  ۱۹۵۵در سال . میلیون ین است ۵۰۰هواپیماها 

» تدافعی«سومین طرح توسعه نیروهای . ای برای سالح های هدایت شونده نمودکمیته
 ۱۵۰هزینه این طرح . ایجاد نه گروه موشکی برای تولید ملی را پیش بینی می نماید

این چیزی است که شرکت طراز اول ژاپنی همیشه در آرزوی آن بوده . ن استمیلیارد ی
در تعقیب چنین هدف هایی است که شرکت میتسوبی شی سعی می کند از دو . است 



 

مریکا در ویتنام دریافت میلیارد دالری که انحصارات ژاپنی برای تامین ذخایر ارتش آ
  .دارند، سهم بیشتری به چنگ آوردمی
واقعیات مبین نفوذ دائمی انحصارات عمده در اقتصاد و سیاست کشورهای این      

های بدین ترتیب استبداد و یوغ غول. تسرمایه داری و همه مظاهر زندگی ملت اس
انحصارطلب تحکیم یافته ، تضادهای درونی سرمایه داری معاصر هر چه بیشتر شدت 

  . می یابد
  

      
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  
  

 فصل دوم
 
  

  های امروزبانک 
  نقش جدید گروه بندی های بانکی

  
  
  

   ۱۹۶۰وضع بانک ها در سال های      
های کنترل در بیست سال اخیر در ساخت و خصوصیت عملیات بانکی، شیوه     

ابتدا باید . سرمایه نقدی و روابط بانک ها با صنایع، تغییرات محسوسی رویداده است
مهمی گذشته و بانک های بزرگ کنونی چه دید رشد انحصارات بانکی از چه مراحل 

  سیمایی دارند؟
اصول اساسی  فعالیت بانکی چنین . از موجودیت بانک ها چندین قرن می گذرد     
بانکدار وجوه راکد را که در مجراهای مختلف گردآمده جذب می کند و آنها را در : است

  .جاهای سودآور به جریان می اندازد



 

. شان تنها در همین مورد استاصر و مقایسه آنها با اسالف شباهت بانک های مع     
نبض مؤسسات های امروز به انحاء مختلف وجوه هنگفتی بدست آورده، بدینوسیله بانک

ها بانک. گذارندفعالیت آنها بطور وسیع تاثیر می گیرند و دراقتصادی را در دست می
  . کشورهای سرمایه داری هستندیکی از ابزار مهم انحصارات برای قبضه کردن اقتصاد 

در . ف اقتصادی بوددر ابتدای قرن حاضر کار بانک ها فقط نفوذ در رشته های مختل     
بار می دادند؛ مانند ها تنها به گروه معدودی از مشتریان  بزرگ خود اعتاین دوره بانک
ی روشن های مهم و دولتمند صنعتی که از حیث رشد و پیشرفت ، آینده اصاحبان شرکت

  .داشتند
در حال حاضر بنای . رفته رفته بانک ها به عنصر مکمل ساخت اقتصادی بدل شدند     

احداث بانک . بانک در هر گذر و معبری حتی در اتوبان ها و توقفگاه ها دیده می شود
ای هر کشور سرمایه داری شبکه گستردهدر عصر ما در . در گذرگاه ها مد روز شده است

  .انکی وجود دارداز مؤسسات ب
بانک ها امروز چنان نیروی پر جاذبه ای دارند که حتی سرنوشت کنسرسیوم های      

هیچ انحصاری بدون پیوند با یک یا چند بانک غول . بسیار بزرگ زیر نفوذ آنها قرار دار
. این انحصارات از بانک ها به عنوان اهرم فعالیت خود استفاده می کنند. پیکر نیست

سیستم بانکی از راه های مختلف خود را . هاست تر از اینست نقش بانک وسیعباید دان
بانک ها بطرز بی سابقه ای جیب مردم را خالی . به وسیع ترین قشر مردم تحمیل می کند

کرده، وسیله موثر و تازه ای برای اعمال فشار و کنترل در زمینه های مختلف اقتصادی 
 . هستند

  
 



 

     ●  
رشد . صارات بانکی به سطح عالی انباشتن سرمایه نقدی ارتباط داردقدرت انح     

. انحصارات بانکی متضمن رشد انحصارات صنعتی و تجارتی و کشاورزی است
انحصارات اخیر برای بدست آوردن سهم بیشتری در تولید و نفوذ در بازارهای داخلی و 

این . بت آمیزی دارندمبارزه آشتی ناپذیر و رقاحاصله،خارجی و مشارکت در منافع 
  . مبارزه در شرایط انقالب علمی و فنی جریان دارد

تحت تاثیر تازه های علمی، لوازم و وسایل به سرعت کهنه شده، در نتیجه نوسازی      
بنابراین  .استاقتصادی به ضرورت روزبدل شدههای باریکابزار تولید در موقعیت

  .ناب ناپذیری استای هنگفت امری اجتهگذاریفوریت سرمایه
های گذارینین سرمایهبدیهی است که قدرت مالی انحصارات فی نفسه پاسخگوی چ     

در این مورد فقط بانک .کنندآنها برای این کار از اعتبارات بانکی استفاده می.کالن نیست
در توانند نیازهای مالی انحصارات را تامین نمایند که ذخایر کافی داشته باشند و هایی می

  . ها و صدها میلیون دالر اعتبار بدهندآن واحد بتوانند ده
های ترین بانکبزرگ. ایجاد بانک های غول پیکر ناشی از این ضرورت است     

تنها سه سوپربانک آمریکایی وجود دارد . میلیارد دالر سرمایه دارند ۸الی  ۳داری سرمایه
  : ین بانک ها عبارتند ازا. میلیارد دالر است ۱۸تا  ۱۵که سرمایه آنها 

 Bank of Amrerica                           بانک آمریکا -۱
 Chase Manhattan Bank       چیس مانهاتان بانک - ۲
  First National City Bank of  Newyorkک سیتی بانک نیویورنشنالفرست - ۳

انحصار صنعتی جهان ترین ه باید یادآور شد که سرمایه بزرگدر اینجا به عنوان مقایس     
ای چون بلژیک و سوئد به الر و درآمد ملی کشورهای پیشرفتهمیلیارد د ۱۲در حدود 



 

بانک های آمریکا نمونه خوبی برای قضاوت درباره . میلیارد دالر است ۱۷و  ۳/۱۳ترتیب 
با وجود این در . بانک دارد ۱۳۷۰۰این کشور . کیفیت تمرکز کنونی سیستم بانکی هستند

این بانک ها بیش از صد . تفویض اعتبارات ، فرمانروایی با بانک های بزرگ استقلمرو 
درصد  ۶۲. نک های کشور استدرصد مجموع با ۲تعداد آنها . میلیون دالر سپرده دارند

های بانک. به این بانک ها تعلق دارد درصد پرسنل بانکی ایاالت متحده ۵۵ها و دارایی
  . درصد سودهای بانکی آمریکا را در دست دارند ۶۳و درصد عملیات اعتباری  ۶۵بزرگ 

های اخیر ، نفوذ بانک های بزرگ در سیستم مالی و اعتباری کشورهای دیگر در سال     
های وم جهانی، شبکه وسیعی از شعب غولمخصوصًا پس از جنگ د. فزونی یافته است

ها بوسیله ه، سوپر بانکداری گسترانیده شدآمریکا، در کشورهای جهان سرمایه بانکی
طلبی سیاسی و اقتصادی آمریکا در خارج از کشور کمک کرده ، در ها به توسعهاین شعبه

های قاط حساس دنیا ، وظایف و مسئولیتقبال سیاست تهاجمی این کشور در ن
  .مشخصی دارند

  
  شیوه های ادغام     
تری یوسته به سطح عالیپتمرکزحیث داری ازسرمایهکشورهایو اعتباری سیستم مالی     

مشخصه بانک های عظیم معاصر از میان برداشتن رقیب نیست، . یابدارتقاء می
  . هدف گردآوردن شعبه ها و پرسنل های بانک هاست. بلکه ادغام آنهاست

ای بزرگ نیز قربانی این های ریز بلعیده نمی شوند، بلکه بانک هدر اینجا ، تنها ماهی     
در این مورد می توان از ادغام های بی شماری که پس از جنگ . گردندسیاست می

 چیس نشنال بانکمثًال در ایاالت متحده از ادغام .ویداد ، فهرست مفصلی ارایه نمودر
. داری استد آمد که دومین بانک جهان سرمایه، بانکی بوجوبانک مانهاتان نیویورکو 



 

و بعد با  Dominion Bank مینیون بانکود ابتدا با Toronto بانک تورنتودر کانادا  
از این سه بانک مؤسسه مالی و اعتباری غول پیکری به . بانک بازرگانی کانادا درآمیخت

این بانک در حال حاضر ، در فهرست . نام بانک بازرگانی پادشاهی کانادا بوجود آمد
پس از جنگ دوم . پنجاه گانه بانک های مهم جهان سرمایه داری ، هفدهمین مقام را دارد

. این شیوه به چند دلیل سودمند است. جهانی ، ادغام بانک ها به امر رایجی بدل گردید
روابط تازه ای با . قسیم شود ادغام بانک ها باعث می شود، قلمروهای نفوذ دوباره ت

گیرد و های بانکی به سرعت وسعت میهای صنعتی برقرار گردد، شبکه شعبهکمپانی
برای مقامات . ن و معامالت منعقده قبلی به طرز نویی تحت کنترل درآیدمشتریاامور 

. میان بردن رقیب است عالی رتبه بانک این راه سودمندتر از سیاست رباخواری و از
تری ن است شبکه خود را در قلمرو وسیعدارد که هرچه ممکوامیها ، آنها را توسعه بانک
  .دد به شاخه های فرعی را برقرار نمایندیعنی سیستم تقسیم شعب متع. بگسترانند

این پروسه ابتدا در کشورهای اروپای باختری دامنه فعالی داشت، ولی اکنون در      
، ۱۹۶۶تا  ۱۹۵۰این کشور از  تنها شعب بانکی. دت جریان دارد ایاالت متحده به ش

  .رسید  ۱۷۴۰۰به  ۴۸۰۰یعنی از . برابر افزایش یافت ۶/۳
. که برای کنترل منابع مالی بانک ها به کار می رود، بسیار متنوع استشیوه هایی      

بانک ها را تابع یک یا چند سهامدار بزرگ  »زنجیری«ممکن است با ایجاد سیستم 
نمایند یا با تاسیس کمپانی مخصوص هلدینگ ، سهام بانک های مختلف را تحت 

در . بانک ها بهره برداری نمایند مالیکنترل یک بانک غول پیکر قرار دهند و یا از روابط 
سال های اخیر ، همه این شیوه ها در مبارزه رقابت آمیز انحصارات بانکی مورد استفاده 

  . قرار گرفته است



 

در حال حاضر در ایاالت متحده . هایی چند در این زمینه ارایه می گردداکنون نمونه     
های هلدینگ رسمی کمپانیکنترلرسپرده، تحتمیلیارد دال۴۱شعبه و۱۸۰۰بانک با ۵۶۰

ها، با ع توسعه هلدینگمنرغم قانونهای هلدینگ، علیترین کمپانیمهم.قرار دارند
  . آوری رشد می کنندآهنگ شگفت

پوریشن      سال فعالیت  ۱۵طی  ، Western Bank Corporation وسترن بانک کور
و  ۵۵۵به  ۱۵۵را از  ترل خودایالت غربی آمریکا، تعداد مؤسسات بانکی تحت کن ۱۱در 

های بزرگ در سال های اخیر، بانک. زایش دادمیلیارد دالر اف ۷به  ۵/۱ها را از میزان سپرده
مثًال همین چیس . برای تحکیم مواضع خود از روابط متقابل مالی سود می جویند

ایتالیایی مؤسسه . بانک رابطه مالی دارد ۳۹۰۰بانک تنها در سرزمین آمریکا با مانهاتان 
یونال دالورو این رابطه را با بیش از دو ، Banca Nazionaledel Lavoro بانکاناز

اقتصاددانان بورژوا روابط متقابل مالی دو بانک را . هزار بانک برقرار کرده است
ولی بانک بزرگ با انجام خدمات الزم . می نامند» همکاری شرکای متساوی الحقوق «

این . ست می آوردمکانات مهمی برای تحمیل اراده خود بدکوچک ابانک برای هزاران 
خرید و فروش اسناد بورس ، دادن اطالعات اقتصادی ، اعطای : خدمات عبارتند از

بطور  .اعتبارات در موقع مشکالت مالی، کنترل اسناد بوسیله ماشین های الکترونیک
مقدمه ای برای ادغام ، ایجاد روابط مالی بین مالی بانک ها غالبًا کلی می توان گفت

 . است» شریک متساوی الحقوق«
  

  عملیات تازه     
طی ده سال اخیر، بانک های سرمایه داری به خاطر پیدا کردن قلمروهای جدید برای      

این تالش مولود . ان دادندای از خود نشمهارت فوق العاده ،بکار انداختن سرمایه



 

، های صنعتی با گردآوردن ذخایر مهم پولیبسیاری از شرکت . های معینی بودموقعیت
همین علت مؤسسات به. هندبانکی بکاز میزان وابستگی خود به اعتباراتتوانستند ا
ها این مؤسسات بانک.گروتوسعه یافترهن و  - پس انداز –چون بیمه مخصوصیاعتباری

  .را کنار زده ، شروع به دخالت در قلمرو مرسوم فعالیت بانکی نمودند
عملیات سودآور بانک های به علت متزلزل شدن روابط خاص شان با صنایع و      

ی کنترل منابع بانک ها ناچار شدند برا. بازارها، بطور جدی در معرض خطر قرار گرفت
 اعطای .ای بیابندهای مربوط به تنظیم عملیات بانکی، اشکال تازهمالی و اصالح شیوه

 تفویضگرفت و عملیات  وسعتصنعتی ی هااعتبار بانکی درازمدت به کمپانی
یان کوچک توسعه پذیرفتیافت و ها شدت شده به بانک طبیعت . ارتباط با مشتر

ها را توانند قسمت مهمی از سپردهبی است که سپرده گذاران هر آن میمنابع بانکی به ترتی
جاهای پر بدین جهت بانکداران وجوه بانکی را در . بدون اطالع قبلی مطالبه نمایند

با وجود . تحرک بکار می اندازند و با احتیاط به اعطای اعتبارات درازمدت تن می دهند
صنایع، به علت  این افزایش قابل مالحظه تقاضای اعتبار درازمدت از طرف صاحبان

قرار داده است؛ گسترش اعتبارات ها را برسردو راهی، بانکهاگذاریفزونی حجم سرمایه
. گذاریست های سرمایهپردن مواضع کلیدی به شرکت های بیمه و ترادراز مدت یا س
ها راه اول را انتخاب می کنند؛ گرچه این را ه برای استحکام سیستم بانکی راه البته بانک

  .خطرناکی است
. سال مبادرت می کنند ۱۰تا  ۸،  بانک ها به دادن اعتباراتی به مدت در حال حاضر     

های اعتباراتی که بانک مثال. عملیات عادی بانک ها خواهد بود این روش در آینده از
به مدت بیش از یک سال به کمپانی های صنعتی و تجارتی  ۱۹۶۶مهم نیویورک در سال 

در صورتی که مجموع اعتبارات اعطایی کوتاه مدت . میلیارد دالر بود ۲/۱۲اعطاء کردند، 



 

ظه ای تحکیم ا با صنایع بطور قابل مالحهبدین ترتیب روابط بانک. دالر بودمیلیارد  ۸
شود ای میدرازمدت باعث امضای موافقت نامه اعطای اعتباراتدر حقیقت،. یافته است

ت وام گیرنده به بانک ها محول که به موجب آن تنظیم جنبه های مختلف فعالیت شرک
وام های ای موردبحث تحت نظارت موثر بانکهگردد و بطورکلی بایدگفت شرکتمی

  .گیرنددهنده قرار می
در . دهندبا شرایط تطبیق می نمونه زیر نشان می دهد که بانک ها چگونه خود را     
ها های مهم روابط بانک، به یکی از کانال هاعملیات تفویض شده به بانکی اخیرهاسال

  . های صنعتی بدل شده استبا کمپانی
  :این عملیات به شرح زیر است     
سرمایه را بطرز  تریان دولتمند، سرمایه خود را به بانک می سپرند و بانک اینمش     

ها ک، بانبزرگ باشدداروجوه تفویض شده متعلق به سرمایه اگر.اندازدسودآوری بکار می
معموال . های مستقل مانند پرده ساتر عمل می نمایندبرای خرید سهام عمده کمپانی

ها، سهام اندازد و به نام بانک سرمایهعت را بکار میایه مشتریان کم بضابانک سرم
منع قانونی خرید سهام . ستهایی را تصاحب می نماید که در کنترل آن ذینفع اکمپانی
یت های صنعتی از طرف بانک ها که در بسیاری از کشورها معمول گردیده، اهمکمپانی

، دهدبه بانک امکان می شده،یات تفویضعمل. گرداندشده را آشکارمیعملیات تفویض
  .قانون را به نفع خود تفسیر نمایند و به حساب مشتری فعالیت مرسوم را انجام دهند

ها بیالن بانکاصوال در های خصوصی،ملیات بانک در زمینه مدیریت ثروتع     
با وجود این هر چند گاه ارقامی از . شود و در پرده اسرار پوشیده می ماندمنعکس نمی

برای اعمال  ۱۹۶۲مثًال ثروت هایی که در سال . لیات در مطبوعات راه می یابداین عم
یعنی چهار برابر بیشتر . میلیارد دالر بود ۳۲مدیریت به چیس مانهاتان بانک سپرده شده، 



 

، شبیه یخ های شناوری هستند که قسمت هادر عصر ما بانک. شد ه بانک از بیالن منتشر
  . دن از نظر پنهان استاعظم آن به علت غوطه ور بو

داری های معاصر سرمایهتغییرات مهمی که در فعالیت بانک در اینجا الزم است از     
ی و یا دمکراتیزه تغییراتی که در غرب آن را طلیعه دگرگونی بنیاد.پدید آمد، گفتگو شود

عنوان  بار مشتریان، بهدر این مورد انجام عملیات بانکی به اعت. دانندها میشدن بانک
ها یافته و بنا به تجربه برای بانک این نوع عملیات اکنون بسیار توسعه. گردده مینمونه ارائ

  . بسیار سودمند است
بدین . ورزندامروز بانک ها برای جلب پس اندازهای  کوچک سخت تالش می     

رت انپزشکی و شهریه مدارس مبادمنظور حتی به دادن وام برای تامین هزینه های دند
بانک ها نه تنها وسیله ای برای تسویه حساب معامالت مؤسسات هستند، . نمایندمی

. دارندات و مشتریان آنها را نگه میمقیاس وسیعی حساب داد و ستد مؤسس بلکه در
  . شوداتکای اعتبارات بانکی فروخته می امروزه مقادیر زیادی از کاالهای مصرفی به

ولی در مقیاس . صورت ظاهر نفع ناچیزی برای بانک دارد ، بههر یک از این عملیات     
مردم آمریکا برای خرید  ۱۹۶۶در سال . یک کشور مبلغ هنگفتی را تشکیل می دهد

درصد درآمد خالص فردی خود را  ۱۴میلیارد دالر یعنی برابر با  ۸/۷۲کاالهای قسطی 
ارد دالر از راه بهره میلی ۴/۱۲بعالوه . به بانک ها و مؤسسات خاص اعتباری پرداختند

بدین ترتیب انحصارات بانکی . اعتبارات تفویض شده نصیب این مؤسسات شده است
  . برای بهره کشی از مردم راه های تازه و دقیقی پیدا کرده اند

  
  
  



 

  بانک های الکترونیک     
در این دوره به . وارد مرحله جدیدی شد ۱۹۵۵گسترش انحصارات بانکی از سال      

ستفاده از نیروی فراوان انسانی، موضوع مکانیزه کردن حسابداری و اتوماتیزه کردن جای ا
طرح گردید و اولین گام در راه کاربرد شمارگرهای الکترونیک برداشته معملیات بانکی 

عملیات استفاده از شمارگرهای الکترونیک باعث نفوذ شدید این دستگاه ها در . شد
  .در اقتصاد کنونی سرمایه داری گردیده استها بانکی و تحکیم مواضع بانک

اتوماتیزه کردن ابتدا از عملیات عادی بانکی مانند پرداخت وجه چک و نگاهداری      
، اندازهای پیچیده تر بانکی چون پسالیتحساب سپرده ها شروع شد و بعد به تدریج فع

  .گرفتجزیه و تحلیل بیالن بانک را دربرگذاری و تر، سرمایهاعتبا
متعددی انجام ها،کارهای تحقیقاتیرکزهای حساب الکترونیکی بانکحاضر مدرحال     
های مناسب برای ایجاد شعبهنتخاب محلاها،ریزی استراتژی بانکطرح: دهند،مانندمی

بانک های بزرگ برای . جدید، ترتیب هزینه عملیات بانکی و بررسی وضع معامله اسناد
تگاه های گرانبها، ناگزیرند آنها را به سازمان های دیگر مالی یا حداکثر استفاده از این دس

ها و دریافت کارمزد به حسابرسی پرداختشرکت های صنعتی اجاره دهند و یا در مقابل 
های این عملیات، نیرو و منافع بانکها درشرکت.قبیل مؤسسات پردازندی اینیا حسابدار

  . آنها شده استبزرگ را افزایش داده، باعث گسترش نفوذ 
 الکترونیک هایاز دستگاه داریجهان سرمایه اعتباری مؤسسات عمده کلیهاکنون      

یت، اشکال و اهمیت عملیات مهای ایاالت متحده از حیث کبانک. کننداستفاده می
بانک  ۱۱۶تعداد  ۱۹۶۲درسال . بانکی مکانیزه و اتوماتیزه، در جای اول قرار دارند

شمار  ۱۹۶۷ولی در اواسط سال کردند؛ میز شمارگرهای الکترونیک استفاده آمریکایی ا



 

میلیون  ۸۴۰رسید، ارزش کل این دستگاه ها به مبلغ  ۹۴۳های استفاده کننده به بانک
  . دالر بود

ها رید تجهیزات الکترونیک توسط بانکخ.وماتیزه کردن بسیار دینامیک استپروسه ات     
سات مهم اعتباری تا بسیاری از مؤس. رصد افزایش می یابدد۲۰هر سال بطور متوسط 

ترین نوع از ماشین های الکترونیک عوض کرده اند و هر بار عالی»  نسل«کنون چندین 
  .آن را جانشین دستگاه های قبلی کرده اند

ها در ها چیست؟ این پیشرفتاین پیشرفت اکنون باید دید نتایج اجتماعی و اقتصادی     
رگ اعتباری با مؤسسات بز. ل مواضع غول های بانکی را تحکیم نموده استدرجه او

خدمات «هایی که بازده شان زیاد و ظرفیت آنها بیش از احتیاج است، استفاده از دستگاه
به اطالعات  دهند و از این راهامله را انجام میده ها مؤسسه طرف مع» الکترونیکی

های صنعتی ها در قبال شرکتاین مواضع بانک گذشته از. یابندمحرمانه آنها دست می
های مالی شرکت ها، چون دستمزدها، ها کلیه حساببانک.یابدبیش از پیش تحکیم می

مالیات، کنترل ورود کاال به انبار ، بررسی وضع بازار و هزینه عملیات مربوطه و حساب 
  . کاالهای صادره از انبار را در دست دارند

مهم دیگر استفاده از شمارگرهای الکترونیک در امور مالی ، اعتالی  بدون شک نتیجه     
ی است که بانک ها به انجام آن چشمگیر کار اداری و کاهش ارزش خدمات اقتصاد

، جویی در کار اجتماعیثمرات صرفه داری،با وجود این در نظام سرمایه. پردازندمی
  .نصیب کارفرمایان خصوصی می گردد

سیستم . شدن، چشم انداز مطلوبی برای صدها هزار کارمند بانک ندارداتوماتیزه      
بخشی کار است، ولی برای  حسابرسی الکترونیک با این که باعث افزایش حاصل
مثال به عنوان مقایسه یک کارمند . کارمندان بانک ها چیزی جز دردسر و ناراحتی نیست



 

سند را  ۳۳۰۰۰ کترونیکسند  و یک ماشین ال ۲۴۵کارآزموده، هر ساعت حداکثر 
  .نمایدررسی میممیزی و ب

تیاج به نیروی ، احهانبه شمارگرهای الکترونیک در بانکبدیهی است، کاربرد همه جا     
های در سال. متحده سابقه دیرینی دارداین پروسه در ایاالت . دهدانسانی را کاهش می

کردند و بدین ترتیب از هزینه  اخیر، بانکداران، رکود فاحشی در استخدام کارمند ایجاد
  .دایم التزاید دستمزدها به میزان زیادی کاستند

 داری آنها راهای بزرگ،طبیعت سرمایههای کنونی درجهت گسترش بانکگرایش     
بنا به تعریف یکی از متفکرین، بانک به عنوان مرکز ثقل فعالیت . دهدنمی تغییر

له اساسی داری، مانند گذشته وسیستم سرمایهمجموعه سیمرکز اصلی اقتصادی معاصر و
   . های اولیگارشی مالی استنفوذ انحصارگران و غارت

  
  
  

  بانک آمریکا
  

  شیوه های توسعه طلبی     
 Bank of America National Tract and Saivings اصلی آنآمریکاکه نامبانک     

Association های تمام خصوصیتمهم اعتباری است که  یکی از مؤسسات. است
  .شودنحصار بانکی معاصر در آن دیده میوار انمونه

اسر جهان، روی اسناد نام این بانک روی چک صدها هزار توریست آمریکایی در سر     
شود، روی نعتی صادر میهایی که در وجه بزرگ ترین کمپانی های صملی و حواله



 

. دار و اجاره داران مزارع نوشته شده استانداز میلیون ها کارمند، بانوی خانه دفترچه پس
  .لوحه بانک در بسیاری از کشورها، چون ژاپن، مالزی، پاناما و پرو شهرت دارد

، بلکه از حیث وسعت فعالیت جای شاخصی بانک آمریکا نه تنها از حیث حجم     
 های نوینانکی است که برای اولین بار شیوهتاریخ گسترش این بانک تاریخ ب. دارد

امروزه . طلبی را متداول نمود و بعد سرمشق سایر مؤسسات اعتباری قرار گرفتتوسعه
  .این شیوه ها مورد استفاده انحصارات بزرگ بانکی است

بانک . می رسد Bank Italy ک غول پیکر به بانک کوچک ایتالیااصل و نسب این بان     
درشهر سانفرانسیسکو Amadeo Giannini ئوجیانینیآمادهابتکاربه۱۹۰۴سالاخیر در

مریکایی ایتالیایی االصل در عصر ما، اغلب درباره استراتژی آزمندانه این آ. تاسیس شد
کنند که ابتدا فردی ناشناخته بود ولی در مدت نسبتا کوتاه توانست مجتمع صحبت می

روش این بانکدار ترکیبی است از . مالی بغرنجی به مدیریت بانک آمریکا بوجود آورد
برای فرار از قانون، عوام  اجم و انعطاف، خشونت در برابر رقیبان، پیدا کردن راه هاییته

  . های اجتماعی و تبعیت نکردن از اشکال مرسوم عملیات بانکیفریبی
در ابتدای . مشخصه اخیر الذکر نقش مهمی در رشد شگفت انگیز بانک داشته است     

های کار داشتند و به سپرده یان دولتمند سر وقرن  حاضر، بانک های بزرگ صرفًا با مشتر
های اندازجیانینی به اعتبار جلب پس اعتبارات مصرفی وقعی نمی نهادند؛ ولیکوچک و 

او پا به پای اردوکشی عوامفریبانه علیه امپراتوری . کوچک، بانک بزرگی تاسیس کرد
سر و صدایی به راه  تبلیغات پر» بانک توده ها«درباره » سوداگران مالی ایاالت شرقی«

عه نفوذ خود را در منطقه های دیگر ایاالت متحده توسجیانینی که نتوانست . انداخت
، مخصوصًا ایالت بسیار های ساحلی اقیانوس آرامدهد، کوشش خود را متوجه ایالت



 

، به جلب بانک در این نواحیهای فرعی شعب او با تاسیس شبکه. الیفرنیا نمودغنی ک
  .بس متنوعی نمود» جزئی«کوچک پرداخت و اقدام به عملیات پس اندازهای 

ترانس آمریکن های دیگر، برای اولین بار کمپانی هلدینگ به منظورنفوذ درایالت     
پوریشن تشکیل گردید و از آن بطور وسیع Transamerican Corporatoin کور
ها را تحت نظارت این کمپانی سهام بانک های مستقل را تصاحب کرد و آن. استفاده شد

های ل طرح دعوای گروه های مالی ایالتبه دنبا ۵۰در سال . بانک آمریکا قرار داد
شرقی، بانک مجبور شد، روابط خود را با کمپانی هلدینگ ظاهرًا قطع نماید، ولی 
محفوظ ماندن روابط مخفی بانک آمریکا با کمپانی هلدینگ، پیوسته در سیستم کنترل 

سیاست تهاجمی جیانینی عملیات بانکی را به . ایفاء کرده استبانکی ، نقش مهمی 
  : ارقام زیر این حقیقت را به ثبوت می رساند. سرعت اعتالء داد

  
  ۱۹۰۴  ۱۹۲۴  ۱۹۴۴  ۱۹۶۶  

  ۵/۱۸۳۸۶  ۱/۴۶۰۹  ۶/۳۵۸  ۳/۰  دارایی
  ۹/۱۰۹۱۶  ۴/۸۹۴  ۵/۲۰۴  ۲/۰  اعتبار
  ۷/۱۶۴۱۶  ۵/۴۳۵۰  ۹/۳۲۸  ۱/۰  سپرده

  ۵/۹۳۵  ۳/۲۱۹  ۰/۲۸  ۲/۰  سرمایه خالص
  ۹۰۲  ۴۹۱  ۸۷  ۱  تعداد شعب

  
      

را تقویت بانکی در میان مشتریان اندک مایه، بنیه مالی خود  بانک آمریکا از راه عملیات  
های بزرگ این بانک بسیاری از کمپانی.هایی بزرگ قرارگیردکرد و توانست درصف غول



 

فروشی، ارتباطات و بیمه آمریکایی را در صنایع هواپیمایی، فلزگدازی، نفت ، خرده 
 .پشت سر نهاد

 
     ●  

در ساخت سازمانی و مکانیسم وقتی عملی است که  »بانک توده ها«شعار      
  . بانک تغییرات بنیادی حاصل گردد تتصمیما

مدیرانی متشکل از سی تن از خط مشی اساسی استراتژیک بانک توسط شورای      
دختر مؤسس بانک به . سات معین می گرددهای مهم اقتصادی و مدیران مؤسشخصیت

به عنوان وارث دارایی پدر   Claire Giannini-Hofmann هوفمن –کلر جیانینی نام 
 از رئیس بانک وای متشکلارگانیسم اصلی مدیریت،کمیته. ویت دارددر این شورا عض
مور ها، اهمی چون عملیات وام ها و واگذاریهای مزآنها بخشیک اهر.معاونین اوست

، عضو کمیته. ام پرسنل را اداره می کندبانکی در خارج از کشور، حسابداری و استخد
  . های بانک استارد که مامور هماهنگ کردن فعالیتمخصوصی د

کی از اصل های بانک در زمینه اتخاذ تصمیم در عملیات بانکار شعب و نمایندگی     
درباره  هاگیریدرصد تصمیم ۹۵ا در رئیس شعبه بانک آمریک. کندعدم تمرکز تبعیت می

هایی عطای وام های بدون وثیقه محدودیتولی برای ا.دآزادی کامل دار ،اعطای امتیاز
  .وجود دارد

 ۲۵تا  ۵۰۰این محدودیت بنا به اهمیت شعبه ها مربوط به وام هایی است در حدود      
آنها باید . کت می جویندریزی فعالیت بانک فعاالنه شرها در برنامهشعبه .هزار دالر

این نظریات در طرح برنامه کلی . درباره عملیات سال آینده نظریات خود را اعالم دارند
  .دستگاه مرکزی بانک مورد استفاده قرار می گیرد



 

مرکز بانک . عدم تمرکز در اتخاذ تصمیمات مورد بحث به معنای نبودن کنترل نیست     
ها را به دقت زیر نظر دارند ، کار شعبهدر سایر شهرهادر سانفرانسیسکو و شعب بزرگ آن 
، اطالعات الزم شعبه ها. سازندی بانک هماهنگ میو فعالیت آنها را بر اساس استراتژ

کنند که این مراکز جزوه هایی منتشر می. دکننتصادی را از مراکز فوق دریافت میاق
  .های کلی استها و دستورالعملتوصیه حاوی

  
     ●  

چون تفویض اعتباراتی (فزونی قابل مالحظه مشتریان و کاربرد عملیات پیچیده تازه      
از مانع  و افزایش داده خدمات عمومی بانکی را بسیار) گرددسویه میکه به تدریج ت
وضع به طور خاصی بدتر شده  ۵۰ دهه در آغاز سال های. ها شده استگسترش بانک

های لف برای مکانیزه کردن بخشهای مختتگاهبانک با وجود استفاده از دس .است
دهد و ملیات را افزایش میاین امر هزینه ع. معینی از کار باز به کادر و پرسنل نیاز دارد

  .فع بانک اثر می گذارددر منا
 استانفوردانستیتوی تحقیقاتی . رهبران بانک آمریکا موفق شدند مفری پیدا کنند     

Stanford ول استفاده از شمارگرهای الکترونیک را در امر ماموریت یافت، اص
بانک آمریکا، اولین بانک  ۱۹۶۰در سال . حسابداری و عملیات بانکی بررسی نماید

  . آمریکایی و خارجی بود که از آزمایش الکترونیک  استفاده نمود
 مانند پرداخت. اد احتیاج داشتمکانیزه کردن از عملیاتی آغاز شد که به پرسنل زی     
، اعتبار و سرمایهویض شدهها و نگاهداری حساب جاری مشتریان، عملیات تفچک
ی الکترونیک هاسافرتی و حساب دستمزدها به ماشینهای مقد کردن چک، نگذاری

  .مرکز الکترونیک است ۱۲دارای  در حال حاضر، بانک. سپرده شد



 

به . در صدر باشد کوشد در استفاده از ماشین های الکترونیک همچنانبانک می     
همین علت بانک اعالم داشت، ماشین های ذیقیمت فعلی به ارزش میلیون ها دالر 
بزودی جای خود را به دستگاه های مدرن تری می دهند که بازده کارشان سه بار بیشتر 

با این  ۱۹۷۰های آغاز سالکه احتیاجات بانک تا مقامات بانک می پندارند . خواهد بود
  . مین می گرددها تادستگاه

  
     ●  
بانک آمریکا به اتکاء امکاناتی که پس از جنگ دوم جهانی حاصل شد، با حرص و      

   .ولع خاصی به عملیات بانکی در خارج از کشور پرداخت
بانک . کشور جهان است ۳۴شعبه و نمایندگی در  ۵۵شبکه خارجی بانک متشکل از      

به عالوه، شعبه . ی آسیا شبکه های وسیعی داردمخصوصًا در خاور دور و در جنوب شرق
 ۶۰۰دارایی شعبه تقریبًا . نیویورکی بانک، عملیات بانکی گسترده ای با خارج دارد

  . میلیون دالر است
تاکتیک دیگری بکار  ،در سال های اخیر، بانک پس از افزایش شبکه خود در خارج     

ر ساخت اقتصادی کشورهای دیگر وجود برد و با توجه به دشواری هایی که برای نفوذ د
دارد، از تاسیس شعبه های جدید چشم پوشیده و به سرمایه گذاری در بانک های محلی 

بانک و بنگاه های مالی تخصصی  ۴۴در حال حاضر بانک آمریکا در . پرداخت
حال رشد های بانک در کشورهای درخش بسیار بزرگی از سرمایه و شعبهب. مشارکت دارد

با . ، سنگال، مراکش، رواندا، نیجریه و کنیا فعالیت داردی، چون کنگو، بروندآفریقا
، نفوذ سوپر بانک آمریکا در امور بانکی و های محلیدر بانک افزایش تدریجی مشارکت

  . گیردسیاسی کشورهای مورد بحث فزونی میخط مشی اقتصادی و 



 

بانکی برای توسعه قلمرو ر انحصارات معاصکه کنداعتالی بانک آمریکا ثابت می     
ه بانکی، به تهاجم نفوذ خود و کسب قلمروهای جدید به منظور کاربرد سرمای

وردهای علمی و فنی استفاده دین منظور آنها از تازه ترین دستاب .اندوسیعی دست زده
را به کنند و به اعتبار افزایش قدرت و امکانات خود مؤسسات مالی غیر انحصاری می

کننده کوچک اندازی از طراز بانک آمریکا با جلب پسهایغول. آورنددرمیسلطه خویش 
دهد که از اعتبارات کالن مصرفی استفاده کند و در عین حال به این گروه امکان می

تسلط خود را بر قشرهای مختلف جامعه بورژوازی تحکیم نماید و بهره کشی مالی از 
: یابدباردیگر این کالم طنین خاصی می ا یکاینجدر. م زحمتکش را چندین برابر کندمرد

 ».مانند همیشه حرف در زمینه گسترش بانک، یعنی انحصاری شدن« 
 
 
  

  Rothchildدیروز و امروز برادران روچیلد 
  
  

یکی از چهره های درخشان جنبش  Jules Guesdeژول گسد در آغاز قرن بیستم      
ولی در این . ر استدارای رئیس جمهو فرانسه به عنوان یک کشور« : مترقی گفته است
  ».تخت و بارگاهی چون خانواده روچیلد وجود داردکشور سلطان بی

سال پیش ثروت این  ۱۵۰نام روچیلد از دیرباز با قدرت مالی مترادف است از      
های فرانسه ترین بانکاین بانک یکی از قدیمی. بود» یلدبرادران روچ«خانواده بانک 

، شرکت در عملیات بورس بازی، تقلب در اسناد دولتی ز راه سوداگری دربانک ا. است



 

چنانکه نیمی از وام فرانسه به دولت . ساختمان راه آهن و صدور سرمایه پروار شده است
  . روسیه تزاری توسط بانک روچیلدها پرداخت گردید

تریشی، ، اهای انگلیسی، فرانسویما خانواده روچیلد دیگر نقش شعبهدر عصر      
علت . آلمانی و ایتالیایی بانک در قرن نوزده را که وبال مردم جهان بود، ایفاء نمی کند

. دید آمدداری پدر تناسب نیروهای کشورهای سرمایهاین امر تغییراتی است که 
. آمریکایی در این وضع موثر بوده است التزاید انحصارگران مخصوصًا قدرت مالی دائم

اقتصاددان مترقی . باید قدرت روچیلدهای امروز را دست کم گرفتبا وجود این هرگز ن
روچیلدها «: ن می سازد در این باره بدرستی خاطر نشا A.Amont آمون. آفرانسه 

های مالی دیگر بندیاند،میدان را به گروهلق نیستند، زیرا آنها ناگزیر شدهمطدیگر قادر
مور مالی و اقتصادی هیچگاه مانند امروز قدرت این خانواده در ا ،با وجود این. بسپارند

  ».نیرومند و شکوفا نبوده است
روچیلد در دوران کنونی بطور در حقیقت ، اهمیت اقتصادی و سیاسی خانواده      

که رکن اساسی » وچیلدبرادران ر«اعتالی سریع بانک . یابدانگیزی افزایش میشگفت
در آغاز جنگ دوم جهانی، سرمایه . ندرسارا به اثبات می، این واقعیت ثروت آنهاست

 ۵به  ۱۹۶۷این مبلغ به یک میلیارد و در سال  ۱۹۵۷در سال . میلیون فرانک بود ۵۰آنها 
بدین ترتیب سرمایه بانک در یک ربع قرن صد برابر شده . میلیارد فرانک قدیم بالغ گردید

  . است
ای سیستم بانکی حاصل سال اخیر در سمت گیری ها و شیوه ه ۲۰تغییراتی که طی      

بانک بوجه مطلوبی . ایفاء کرده است» برادران روچیلد«گردید، نقش قاطعی در رشد 
  . مخصوصًا شرایط دوران ما وفق می دهدرا با شرایط اقتصادی و سیاسی جدید، خود 

  



 

     ●  
: دنویسی ازمدیران بانک در این باره میکنند؟ یکها از چه چیزحکایت میطلبیاین نو     

پس از جنگ مفهوم کامًال )  رئیس فعلی بانک(  Guyde Rothschildدو روچیلدگی«
جداگانه ومختلف بطورکلی قبال روچیلدها درمؤسسات.ای در این مورد به دست دادتازه

کردند و در موقع مناسب سهام این بنگاه ها را می فروختند تا از راه گذاری میسرمایه
فکرمشارکت متقابل » دو روچیلدگی«ولی اکنون . آورند بورس بازی سود کالنی بدست

همکاری با دیگران را می پذیرد  و به عنوان مبتکر، مدیر، ضامن و . کندرا تعقیب می
. جویدهای اقتصادی شرکت میگاهی تنها با سرمایه معنوی یعنی نام خود در فعالیت

ر قبال مؤسسه رشد یابنده بطور مطمئن در همه این موارد هدف او تحکیم مواضع بانک د
  ».نوظهور است

به » .روچیلدها پوست عوض کرده اند«: نگار فرانسوی به طنز می گوید یک روزنامه      
های قدیمی فعالیت یعنی از زمانی آغاز شد که شیوه ۱۹۴۹عقیده او این دگرگونی از 
. شدت یافتها ره بود که مساله جمع آوری نقدینهدر این دو. دستخوش تغییر گردید

، بین بانکداران اروپای منابع تازه پولیروچیلدها برای تحکیم مواضع بانک و توسعه 
. اندازکنندگان کوچک پرداختندپس» شکار«انکدارانی بودند که به باختری اولین ب

-های سرمایهتراست«رهبران بانک،  در فرانسه برای دنبال کردن افکار» برادران روچیلد «
را بوجود » های آزاد تجاریبنگاه« و »های توسعه و عمران منطقه ایشرکت«، » گذاری
  . استفاده کردند» های ریزماهی«و از همه وسایل برای شکار  آوردند

های هلدینگ ای پیشرفت کار خود به تاسیس شرکتبانک نیز مدرنیزه شد و بر     
، روچیلدها. دردفعالیت این شرکت ها بوسیله بانک کنترل و هماهنگ می گ. پرداخت

. را به هولدینگ تغییر شکل دادند» کمپانی راه آهن شمالی«پس از ملی شدن راه آهن، 



 

به اتکاء تشکیل این » برادران روچیلد«. این کمپانی به مرکز ثقل گروه روچیلد بدل شد
» ام. ال. پ«و » اورلئان –پاریس «هلدینگ مواضع خود را در دو شرکت دیگر راه آهن 

این . نگ بدل شدندهای هلدیبه شرکت های اخیر، سرانجامکمپانی. دندتحکیم نمو
دهد که چرا فعالیت بانک رفته رفته خصوصیت خانوادگی اش را از واقعیت نشان می

  . دست می دهد و دامنه نفوذش به مقیاس وسیعی افزایش می یابد
بانک در ماه مه . رویداد ۱۹۶۶- ۱۹۶۷البته باید گفت که مهم ترین تغییرات در سال      

، هنگام برگزاری جشن صدوپنجاهمین سال تأسیس خود، اعالم داشت که به ۱۹۶۷
» خانوادگی«و بانکالوقوع،اساسنامه بانک تغییرخواهدیافتعلت اصالحات کلی قریب

ود، ب» فعالیت عالی مالی و تاسیس شرکت های جدید«که فلسفه وجودیش »معامالت«و
  .گرددمی به بانک سهام و سپرده بدل

و نااستواری اقتصادعمومی امپریالیستی هدکه تحکیم رقابتداین تغییرات نشان می     
مالکیت  و» پاشدازهم می« بانکی را سرمایه»دگیخانوا«داری ساخت کالسیکسرمایه

، مانند دیگر روچیلدها. از پیش گسترش می یابد انحصارطلبان بیش» جمعی«
فظ منافع و  تحکیم لب در پرتو موقعیت جدید برای حنمایندگان اولیگارشی انحصارط

  .، تضمین های بیشتری دارندسلطه خویش
   

     ●  
فعالیت بانک تغییرات مهمی صورت گرفته است که سه مورد آن در بخش های اصلی      

  :شرح داده می شود
 اعتبارات بانکی -۱



 

ارزش مجموع  درصد ۴۰یش از حاضر دارایی شرکت های مالی بانک بدر حال      
مواضع بانک مخصوصًا .شودمیسرپرستی» روچیلدبرادران«یله است که بوسهایی دارایی

را » Abeilleآبی « و »  Coneordeکنکورد«بانک گروه . در امور بیمه تحکیم یافته است
   .تحت نظارت دارد

نفوذ بانک در شرکت های تخصصی هلدینگ که در مؤسات مختلف به تحقیقات و      
پردازند و در شرکت های مخصوص اوراق بهادار، به خرید و فروش ات علمی میطالعم

بنا به گفته . بورس در پاریس و اروپای باختری اشتغال دارند، بسیار افزایش یافته است
های بانک در سراسر فرانسه و کشورهای خارج ن بانک اکنون باید کوشید که شعبهرهبرا

  .بطور وسیع گسترش یابد
 نقل  حمل و - ۲

بانک تا سال . موضوع حمل و نقل است» برادران روچیلد«های سنتی یکی از فعالیت     
پس از ملی شدن . تقریبًا تمام حمل و نقل از طریق راه آهن را تحت کنترل داشت ۱۹۳۷

درصد  ۴۹. راه آهن ، روچیلدها به اعمال نفوذ در مدیریت دولتی راه آهن ادامه دادند
دوام  ۱۹۸۲این وضع تا سال . هن فرانسه در دست روچیلدهاستسرمایه شرکت راه آ

، »ام. ال. پ«، »شمال«(بانک از طریق شرکت های ملی شده راه آهن  . خواهد داشت
های حمل و نقل و تجارت نفوذ می کند و در ساختمان در سایر رشته) »اورلئان–پاریس «

 مون بالنوه های واقع در سلسله ک Chamrousse شام روستأسیسات توریستی  
Mont Blane روچیلدها بسیاری از شرکت های حمل و نقل دریایی . شرکت می جوید

  .را تحت کنترل دارند) »  HPLM   « ، »SAGA« ( و رودخانه ای چون 
 صنایع - ۳



 

پس از جنگ دوم جهانی، . در صنایع تغییرات بسیار مهمی صورت گرفته است     
های بسیار ها و سازماندهی شاخهگذاریات، سرمایهر اعطای اعتبارد» برادران روچیلد«

آنها مخصوصًا در صنایع اتمی، نفت، شیمی و در . تندجسجدید صنایع شرکت می
آهنی در صنایع فلزات غیربانک . های الکترونیک به فعالیت پرداختندجدیدترین بخش

آنها در . دارد ، عمًال تحت نظارت روچیلدها قرارنسه، به استثنای صنایع آلومینیومفرا
، کالدونی )سربمعدن»  Penaroyaپنارویا«(استخراج فلزات غیرآهنی بلژیک، اسپانیا 

یو تنتو«(، جمهوری آفریقای جنوبی )»نیکل«( جدید  و ) معدن مس» Riotinto ر
  . سایر کشورها، سهم زیادی دارند

  
     ●       
. یت جهان وطنی آنهاست، خصوص»برادران روچیلد«تاریخی   هاییکی از ویژگی     

انک روچیلدها ب. این خانواده مالی تقریبًا در تمام کشورهای اروپای باختری حضور دارد
) درصد مجموع دارایی های تحت کنترل ۶۰بیش از (اش خارجیاز حیث وسعت دارایی

  .داری جای واقعًا شاخصی دارددیگر انحصارات بانکی جهان سرمایهدر بین 
ها که در انگلستان، جمهوری آفریقای جنوبی، آمریکای التین رکتتعدادی از ش     

های در سال. لندن و پاریس قرار دارندفعالیت دارند، تحت نظارت مشترک روچیلدهای 
 مثال( های مشترک این خانواده در لندن و پاریساخیر، مطبوعات فرانسه درباره فعالیت

  .نویسندمطالب زیادی می) »ییاروپا«گذار های سرمایهدر زمینه ایجاد شرکت
یکی از جهات مهم گسترش فعالیت بین المللی روچیلدها در این اواخر، تحکیم      

این روابط از آغاز قرن ما . روابط این خانواده با سرمایه انحصارطلب آلمان باختری است
ر بانک در استخراج منابع زیرزمینی موریتانی، گابون، سنگال و سای. شروع شده است



 

های ی امپریالیسم فرانسه با کنسرسیومکشورهای آفریقایی تحت قیادت اقتصادی و سیاس
برادران «.ندکهمکاری میفعاالنهStinnes استین و Klockner کلوکنر،Kruppکروپ
های مالی ت عمده بانکی جمهوری فدرال آلمان، شرکتبه اتفاق انحصارا» روچیلد

  . را تقویت می کنند» اروپایی«
برای اولین بار در تاریخ فعالیت آن منتشر شد، دارایی  ۱۹۶۶بیالن بانک که در مه      

در حقیقت . میلیون فرانک ۱/۳۲۴یعنی . سهامداران بانک را بالنسبه ناچیز نشان می دهد
 ۱۹۶۲چنانکه در سال . است ارقامچندین بار بیش از این » برادران روچیلد«ثروت 

میلیارد فرانک یعنی  ۵۰اکنون دارایی آنها . یلیارد فرانک بودم ۴۰دارایی روچیلدها تقریبًا 
  .درصد درآمد ناخالص اجتماعی فرانسه است ۱۳
انقالبات متعددی از » برادران روچیلد«سال فعالیت اقتصادی  ۱۵۰فرانسه در مدت      

بانک علی رغم حوادث . سر گذرانیده و شاهد جابجا شدن پنج جمهوری بوده است
مثابه شالوده قدرت مالی روچیلدها که از اربابان حقیقی اقتصاد سرمایه همچنان به 
  .باقی ماند. داری هستند

  
  

  جمهوری فدرال آلمال Deutsche Bankدوچ بانک 
  
  

. که یکی از قدرتمندترین غارتگران مالی امپریالیسم آلمان است » A.Gدوچ بانک «     
انحصارات بزرگ صنعتی جمهوری فدرال بیشتر . تقریبا در آستانه صدسالگی قرار دارد



 

آلمان شاید به استثنای کنسرسیوم های کروپ و فلیک، در اشکال مختلف به این بانک 
  .بستگی دارند

دوچ «گفته شده گروه » داریلیسم به عنوان مرحله عالی سرمایهامپریا«در کتاب      
های های فعلی بانکگروه  ترین یا به عبارت دیگر مهم تر از همهیکی از مهم »بانک

 ۸۷بطورمستقیم یا غیرمستقیم، «در آستانه جنگ اول جهانی این بانک . بزرگ است
، اعم از سرمایه های بانکمجموع سرمایه ).در برمی گرفت(بانک را به تمامی یا جزئاً 

  ».میلیارد مارک بود ۳تا  ۲اصلی و سرمایه پس اندازی 
الیسم آلمان را در خارج تامین تصادی امپریکه هزینه توسعه طلبی اق» دوچ بانک«     
در به راه ) مانندمشارکت در ساختن راه آهن بغداد و استخراج نفت در رومانی (نمود می

  . انداختن جنگ اول جهانی بسیار موثر بوده است
بانک پس از جنگ قدرت مالی و اقتصادی اش را تحکیم نمود و در احیای قدرت      

، بانک در هادر این سال. دارک تجاوز هیتلری فعاالنه شرکت نمودنظامی و اقتصادی و ت
هایی صنعتی را خریداری کرد؛ شرکتسساتمؤصنایع بطورمستقیم دخالت نمود و سهام

ایی بوجود آورد و بسیاری از و مؤسسه سینم» دوچ لوفت هانزا«چون شرکت هواپیمایی 
 Berechnungs فتبرشنونگ گزلشامؤسسه مهمی مانند مخصوصًا  ،هابانک

Gescllschaft را تصاحب نمود .  
. جریان دومین جنگ جهانی بطور خاصی گسترش یافتدر» دوچ بانک«قدرت مالی      

این . این بانک مؤسسات صنعتی و مالی سرزمین های اشغالی را به تملک درآورد
   . پاداشی بود برای مشارکت بانک در تامین هزینه تجاوزات فاشیستی

از جنگ به موجب موافقت نامه های پتسدام مقرر شد، دوچ بانک دستخوش پس      
ولی نیروهای اشغالگر غربی به مثابه . تغییراتی گردد و از حالت فعال مایشایی بیرون آید



 

بانک  ۱۹۴۷-۱۹۴۸در سال . مجریان اراده سرمایه مالی جهانی به نجات بانک شتافتند
ای از شعب بانک در مناطق ه سازمان بانکی منطقهاین تجزیه داز . »از تمرکز بیرون آمد«

. دایره عملیات این واحدها محدود به مناطق مورد عمل بود. اشغالی غرب بوجود آمد
در حقیقت مقامات . شعبه ها حق ایجاد رابطه با شرکت های هلدینگ را نداشتند

  . ها بودندها هماندادند؛ زیرا اربابان واقعی بانک ک را تغییرناشغالگر غرب فقط لوحه با
های بزرگ، شعب متعدد به موجب تصویب قانون مخصوص بانک ۱۹۵۲در سال      

در  این سه واحد کامالً  ۱۹۵۷در بهار . واحد تقلیل یافت ۳واحد به  ۱۰از  »دوچ بانک«
  .سابق با مشخصات قبلی دوباره احیاء گردید» دوچ بانک«هم ادغام شدند، بدین ترتیب 

مالی اروپای باختری به طرز  ، فعالیت این مهم ترین گروه۱۹۶۵پس از تقریبًا      
در اندک مدت » دوچ بانک«، ۱۹۶۶به موجب بیالن . انگیزی وسعت یافتشگفت
در این سال مجموع . میلیارد مارک افزایش داد  ۲/۱۸میلیون مارک به  ۴۰اش را از سرمایه

به میزان  ۱۹۶۶بانک در . د مارک بودمیلیار ۹/۱۵و اعتبارات تفویض شده  ۸/۷سپرده ها 
این بانک . درصد سود سهام را پرداخت نمود ۱۶میلیون مارک سود بدست آورد و  ۶۴

» دوچ بانک«در حقیقت . اکنون در صدر سه بانک عمده جمهوری فدرال آلمان قرار دارد
  . مواضع کلیدی فعالیت های بانکی آلمان باختری را در دست دارد

  
   ●  

الیت انحصارات بانکی جهان شالوده، خصوصیت و اشکال فع، در عصر مادر      
تحت تاثیر این شرایط خود » دوچ بانک«.داری تغییرات مهمی صورت یافته استسرمایه

  . را با اوضاع جدید تطبیق می دهد



 

ال آلمان و ای در صنایع جمهوری فدرانحصار بانکی با سرسختی بی سابقهاین      
آرژانتین، برزیل، ونزوئال، (در نه کشور» دوچ بانک«. نمایدسوخ میکشورهای خارج ر

 ۲۰شعبه دارد و در بانک ) کلمبیا، شیلی، مکزیک، ژاپن، ترکیه، جمهوری متحده عربی 
بیالن ۱۹۶۶در.وآسیایی هستند،سهیم استآفریقاییی جوانکشور که اغلب آنها کشورها

یات در بیشتر این عمل.ک بالغ گردیدمیلیارد مار ۳/۱به » دوچ بانک«خارجی عملیات
این بانک هزینه توسعه طلبی نواستعماری بن را . گیردکشورهای جهان سوم صورت می

امپریالیسم آلمان » اسب تروای«کند و در کشورهای مورد بحث به مثابه تامین می
  .باختری عمل می نماید

ان باختری را تحت از نظر مالی صدها مؤسسه صنعتی جمهوری آلم» دوچ بانک«     
بررسی شرکت های عمده و  نمایندگان بانک در شوراهای نظارت و. کنترل دارد
. دارندهای متعددی نی، فلزگدازی، شیمی و مکانیک پستهای صنایع معدکنسرسیوم
چنانکه . های کشتیرانی و حمل و نقل هوایی تحت نظارت این بانک قرار داردکمپانی

 ۳۰ئیس این غول مالی است، در هیأت نظارت و بررسی که عمًال ر  H.A bsبس.آ.ح
ینیش «، » هانزالوفت دوچ «، » Daimler Benz داملربنز«، »  BAS«شرکت مانند  ر

یتاتسورگ » Rheinisch Westfalisches Elektrizitatswerk وستفالی الکتری ز
ست بس به تازگی از هر نوع فعالیتی د. هر چند آ . شرکت دیگر عضویت دارد ۲۶و 

  . دهدکشیده، ولی به اعمال حاکمیت عظیم دیکتاتوری مالی خود ادامه می
سیاست نظامی کردن . و همپالکی های او اربابان حقیقی دولت بن هستند آ بس     

های بن وب افراطیاقتصاد و دمیدن روح انتقام و تشدید وخامت اوضاع جهانی که مطل
در حقیقت رؤسای جمهوری . گیردمیهای فوق الهام های شخصیتاست، از اندیشه

  . فدرال آلمان یکی از مشتریان پر و پا قرص سیاست بانکداران و صاحبان صنایع هستند



 

  
  

ینکو میتسوبی  ، Mitsubishi Ginko Japonشی ژ
  ژاپن

  
  

  مبارزه به خاطر رهبری      
از وسیله ساده  بانک ها در شرایط امپریالیسم«: بنا به نظریه یکی از متفکران قرن ما     

  » .گردندبه انحصارات مطلق العنان بدل می معامالت
داری، پیشرفته سرمایهدرهیچ کشور. استسه وضع مضاعفی پیداکردهدر ژاپن این پرو     

اعتالی سریع . گسترش اقتصادی تا این اندازه به سیستم اعتبار بانکی بستگی ندارد
های صنعتی از گذاریه احتیاج به سرمایهطلبی ژاپن در ده سال اخیر سبب شد کتوسعه

های اخیر نمایشگر تغییرات مهمی بیالن. های بزرگ ژاپنی درگذردامکانات خاص شرکت
انباشت منابع داخلی برای صنایع جمعًا  ۱۹۶۵در پایان . گذاری استدر ساخت سرمایه

 ۴۸نگلستان و در ا ۵۹، در جمهوری فدرال آلمان ۶۴در آمریکا  این رقم( درصد بود ۲۴
داری، که گرایش حاصله در اقتصاد سرمایهاین امر گویای این واقعیت است .) درصد بود

اداره مؤسسات (»  Autofinancement اتوفینانسمان«در زمینه افزایش حجم و نقش 
تا کنون ) صنعتی و تجاری بدون کمک مالی دولت و یا مؤسسات دیگر داخلی و خارجی

عکس آنها خود را به نو کردن به . های ژاپنی قرار نگرفته استشرکت  مورد قبول و توجه
  .بینندجلب منابع مالی خارجی نیازمند می های تشویقی شیوه



 

ام یا ، انتشار سهبازار ژاپن در مورد اوراق بهاداربا وجود این، به علت ضعف سنتی      
در سال . داردهای رشد صنعتی کشور نقش درجه اول را ناوراق قرضه در تامین هزینه

درصد سرمایه مورد نیاز تامین  ۴درصد و از راه اوراق قرضه  ۶، از راه انتشار سهام ۱۹۶۶
در . در چنین شرایط خاصی است که اعتبار بانکی اهمیت عظیمی کسب می کند. گردید

های رجی برای هزینه های صنایع با وامدرصد منابع خا ۸۰حال حاضر بیش از 
  . می گردد مؤسسات اعتباری تامین

  
     ●  
خانوادگی پیش از جنگ، هایهای هلدینگ که درصدر کنسرسیومانحالل شرکت     

. سزایی کرده استها فرار داشتند، به تحکیم مواضع مؤسسات بانکی کمک ب»جایباتسو«
. کردندمی ها رابطه برقرار»جایباتسو«بطن بهادار درهلدینگ اوراقهایشرکتپیش از این
  . با تملک سهام مؤسسات تحت کنترل و روابط شخصی مشخص می گردد این رابطه

قانون «طبق . چشمگیری تضعیف شدپس از جنگ مکانیسم این کنترل به نحو      
از دیگر را بیشمؤسساتدسهامحق نداشتنصنعتی دیگرهای، شرکت۱۹۴۷» انحصارضد
باعث شد که  عملدر این قانون.نمایندموع سهام منتشره خریداریارزش مجدرصد  ده

کی منتقل گردد و قلمرو نفوذ های هلدینگ به انحصارات باناز وظایف شرکتقسمتی
  .ها را به تدریج افزایش دهدبانک

محدودیت جدی برای تملک سهام شرکت ها شرایطی پیش آورد که در بسیاری موارد      
ژاپنی باالخره مفری کنترل مؤسسه به اعتبار خرید سهام دشوار گردید؛ ولی بانک های 

  .، مکانیسم جدید و موثری بوجود آوردندند و برای کنترل بنگاه های صنعتیپیدا کرد



 

در عصر ما، اعتبار دهنده اصلی بسیاری از شرکت های بزرگ صنعتی، اغلب یک      
شرکت بزرگ گروه انحصارگرمالی  ۶۹ت از شرک ۵۷بر این اساس است که . بانک است

و » میتسوبی شی«رصد مجموع وام های دریافتی را فقط از بانک د ۳۰» شیمیتسوبی«
در صورتی که چند بانک در یک زمان به شرکتی وام . کنندمؤسسات مالی اقمار تامین می

 حقیقت، بین اعتباردر. دهدعمال تغییر نمیاین وضع مناسبات قبلی آنها را . دهند
  .دهندگان همیشه یک بانک، مرکز اصلی عملیات است

انکی که باتمرکز بزرگ صنعتی ژاپن به انحصارات بسطح عظیم وابستگی شرکت های      
یابد، ها، باز هم فزونی میصندوق بانک ای از سهام صنعتی دربخش قابل مالحظه

های بانک ها در میان گروه. ار می دهدقر» مؤسسات مشابه«ها را در صف مقدم بانک
از این واقعیت نباید . و هماهنگی بدل شدند مالی انحصارطلب ژاپن به مراکز نظارت

کنند به  انحصارات صنعتی تحمیل مینتیجه گرفت که بانک ها بطور مطلق اراده خود را 
داری، در ژاپن، مانند سایر کشورهای سرمایهدر . و این انحصارات نقش غیرفعالی دارند

آنها، پروسه حادی جریان التزاید زمینه ادغام انحصارات بانکی و صنعتی و پیوستگی دایم
  . دارد
ایت دولت وضع خاص انحصارات بانکی در سیستم عمومی اقتصاد، مورد حم     

، ضعف بنیه مالی مؤسسات بزرگ صنعتی و احتیاج آنها به در حقیقت. بورژوایی است
نیازهای فزاینده صنایع به . پول تازه باعث ایجاد آشفتگی دائمی در بازار سرمایه است

ولی .گرددهای بانکی تجارتی تامین میه ذخیرهولی متراکم، بطور اساسی از رامنابع پ
بدین جهت انحصارات بانکی . اغلب این منبع پاسخگوی تقاضاهای خیلی زیاد، نیست

ن سال چنان که در پایا. گردندی بانک مرکزی دولت ژاپن متوسل میبه حمایت مال
رگ خصوصی توسط بانک مرکزی های بزهای بانکدرصد مبلغ کل وام ۷۹، ۱۹۶۶



 

های رشد صنایع با چنین حدتی به بانک در سیستمی که. دولتی بازپرداخت گردیده است
تجارتی بستگی دارند و بانک های اخیر به نوبه خود متکی به بانک مرکزی هستند، 

  . دولت امکان می یابد در تحول تجدید تولید اجتماعی تاثیر شدیدی بگذارد
  

      ●  
، ایبانک منطقه ۶۳بانک شهری ،  ۱۳در حال حاضر در سیستم مالی و اعتباری ژاپن      
انداز  بانک وام و پس ۷۲شرکت بیمه، ۴۰۴بانک اعتباری درازمدت،  ۳بانک، - تراست ۷
که » بانک ژاپن«در راس این هرم . های اعتباری وجود داردمؤسسه یا تعاونی ۱۱۰۴و 

   .یک مؤسسه دولتی است، قرار دارد
وظیفه . آورندد میهای شهری اکثر ذخیره های بانکی و سپرده ها را در یک جا گربانک     

عملیات اساسی این . فعال استهای موجود به سرمایه ها تبدیل ذخیرهاصلی این بانک
- سرمایه ای مختلف اقتصادی وه متوسط به بخش ها دادن اعتبارات کوتاه مدت وبانک
عه سیستم بانکی ژاپن ا با بانک مرکزی دولتی، پی بنای مجموهاین بانک. هاستگذاری

  . دهندرا تشکیل می
درصد مجموع  ۴۸رمایه پرداختی، درصد س ۳۹بانک شهری،  ۱۳، ۱۹۶۵در سال      
. درصد وام های پرداختی از طرف بانک های ژاپن را تامین کرده اند ۵۹اندازها و پس

در پایان جنگ  .ددهرا نشان می» نهگایزدههای سبانک«ارقام زیر تسلط روزافزون 
این مبلغ به  ۱۹۵۰در . میلیون ین بود ۶۴۱۳۴اندازهای بانک شهری مجموع پس
   .میلیون ین رسید ۱۴۱۹۸۳۲۹به  ۱۹۶۶میلیون ین و در پایان  ۶۱۹۹۱۴

 موسومی تو«و »  Mitsubishi میتسوبی شی«،»Fuji فوجی«چهار مؤسسه بزرگ      
Sumitomo « انواس«وSanwa   «در پایان . های شهری جای ممتازی دارندمیان بانک



 

 ۲۴، بانک ژاپنی ۸۶وع سرمایه پرداختی سهم این چهار بانک از مجم ۱۹۶۵مارس 
درصد وام های پرداختی متعلق به این  ۳۱درصد مجموع سپرده ها و ۲۹. درصد بود

میلیارد  ۳/۲۲ای بزرگ هسود این بانک ۱۹۶۵- ۱۹۶۶مالی تنها در سال . چهار بانک بود
  .افزایش یافت) بدون کسر مالیات( درصد  ۴/۵۲یعنی  ،ین
این بانک با . نماینده تیپیک سرمایه بانکی ژاپن امروز است »یمیتسو بی ش«بانک      

 Tokyo Kaije، ) بانک تراست( Mitsubishi Sintakaمؤسسات مالی اقمار خود 
Kasai Noken )بیمه اموال غیرمنقول ( وMeij Seimei )قدرت انحصار ) بیمه عمر

ه های دیگر بانکی این رقابت موفقیت آمیز را بگروه بندی. نکی را تشکیل می دهندبا
  .خاطر کسب مقام اول در محیط مالی ژاپن تعقیب می کنند

 سرنوشت این بانک با سرنوشت. آمددر پایان قرن گذشته بوجود » میتسوبی شی «    
یک دپارتمان مالی  ۱۸۹۵در . م پیوند بسیار نزدیکی داردکنسرسیومی به همین نا

با سرمایه ای معادل یک  Guin Kobuمخصوص موسوم به میتسوبی شی گینکو بو 
بوجود  Gosi Kaisyoمیلیون ین در بطن کمپانی مادر میتسوبی شی گوسی کایی زیا 

ول جهانی این پس از جنگ ا. این دپارتمان به امور مالی داخل کمپانی می پرداخت .آمد
بدل » میتسوبی شی«اندازهای میلیون ین به بانک پس ۵۰ی معادل دپارتمان با سرمایه ا

  .شد
ر ژاپن، یک شعبه و نمایندگی در سراس ۱۷۵» میتسوبی شی«در حال حاضر بانک      

 ۱۵این بانک با شعب خود . هایی در نیویورک و لوس آنجلس داردشعبه در لندن و آژانس
سود میتسوبی شی بدون کسر مالیات از  ۱۹۶۵-۱۹۶۶در سال مالی . داردکارمند  هزار
ان پنجاه بانک این بانک از حیث اهمیت دارایی در می. میلیارد ین رسید ۲/۱۶به  ۵/۱۰

  .داری مقام دوازدهم را داردبزرگ دنیای سرمایه



 

  
     ●  
عتی با حد میان های اساسی عملیات فعال بانک، اعطای اعتبارات صنیکی از نمونه     

به » میتسوبی شی«مجموع اعتبارات تفویض شده  ۱۹۶۵در پایان سپتامبر . مدت است
 ۲۵۰۶۵که جمعًا  ۱۹۶۵با توجه به درآمد ملی ژاپن در سال . میلیارد ین رسید ۱۲۳۸۵

  . شودسانی درک میامکانات بانک در تاثیر روی پروسه باز تولید، به آ. میلیارد ین است 
قریب یک (به صنایع کارخانه ای و ) بیش از نصف(عظم وام های بانکی قسمت ا     
توجه بانک به صنایع معدنی ، بخش های درجه سوم ، . به تجارت اختصاص دارد) سوم

  .اقتصاد جنگلی بسیار ناچیز است کشاورزی و
فعالیت بانک در دادن اعتبارات بیشتر متوجه شرکت هایی است که عضو گروه      

اغلب این شرکت ها در رشته خود نقش . هستند یا با آن قرابت دارند» شیمیتسوبی «
» میتسوبی شی«های مهم بانک این راه و روش یکی از جنبه. پیشتاز و رهبری دارند

. بانک پس از جلب مشتریانی که در رشته های کلیدی اقتصاد ملی حکومت دارند. است
بانک با . افزایش داد ۶/۳سابقه ای تا بی سال میزان پس اندازها را بطرزتقریبًا طی هشت 
قلمرو نفوذ خود را در  ،های بسیار بزرگخود با رشته های کلیدی و کمپانی تحکیم روابط

  .دهداعتبار به مردم فعاالنه وسعت می میان مؤسسات کوچک و متوسط و دادن
مصرفی لف در ژاپن دادن اعتبار به مردم را برای خرید اشیاء مخت» میتسوبی شی«     

میلیون مشتری به مرکز اصلی بانک  ۴۰۰تا  ۳۰۰، هر سال طبق آمار. متداول کرده است
عبارت دیگر هر ژاپنی  در توکیو و شعب متعدد آن در سراسر کشور مراجعه می کنند؛ به

  .، سه یا چهار بار در سال با مؤسسات بانک وارد معامله می گرددبطور متوسط
  



 

     ●  
افزایش قابل مالحظه عملیات » میتسوبی شی«ی کنونی بانکهاهیکی از مشخص     

های میان بانک های مهم پرداختکه در این امر به بانک امکان داده است. خارجی است
یک مؤسسه مهم مالی » سوبی شیمیت«چون . المللی جای شاخصی احراز کندبین

للی با انحصارات های بین المابسته به این گروه در سطح کمپانیهای واست، شرکت
در این . در واقع نقش مهم آنها از همین جا ناشی می شود. خارجی پیوند نزدیکی دارند

اواخر بانک فعاالنه کوشیده است از منابع خارجی وام بگیرد؛ زیرا اقتصاد ژاپن به علت 
  . به این وام ها نیاز دارد ،نارسایی مزمن بنیه مالی

های کشور ی صادرات در مقایسه با دیگر بانکنیه مالدر تامین ب» میتسوبی شی«سهم      
علت این است که یکی از صادرکنندگان مهم کشتی در ژاپن موسوم به . بسیار زیاد است

  . تحت حمایت بانک قرار دارد» میتسو بی شی«شرکت 
مستقیمًا با چندین انحصار بزرگ ژاپنی با مشارکت خارجی » میتسو بی شی«بانک      

  : این ها عبارتند از. پیوند دارد
Mobil Sekyo 
Esso Standart Seky 
Shell Sekyu 
Nippon Coca Cola  
Revlon 
Mitsubishi Monsanto Chemical 
 



 

بانک خارجی که  ۴۸۷روابط بین المللی بانک به  خاطر تماس های دائمی تجارتی با      
قتصادی بانک اهمیت ا. شعبه در سراسر دنیاست، تحکیم یافته است ۱۵۸۱دارای 

و بانک از این  یابدفوذ سیاسی اش بطور دائم فزونی میبواسطه تحکیم ن» میتسوبی شی«
 Mokotoموکوتو اوسامی «انتصاب . کندبرای تامین منافع خود استفاده میموقعیت 
Usami   « نمونه بارزی از » بانک ژاپن«در پست مدیریت » میتسوبی شی«رئیس

این انتصاب . ستدولتی از طرف نمایندگان این گروه اتصاحب مواضع کلیدی دستگاه 
و » میتسوبی شی«پا کرده به مثابه تأیید رسمی قدرت هایی بدر محیط تجارتی ژاپن توفان

کامیابی مهم رهبران آن در مبارزه بخاطر احراز پست رهبری در کانون اولیگارشی ژاپن 
   .شده است تعبیر

  
  

       
 میدلند بانک

Midland Bank 
  

       
  مسابقه برای جلب پس انداز کننده خرده پا 

جامعه هستند؛ مانند صاحبان  ، قشرهای متوسطهای انگلیسیبانکمشتریان سنتی      
پس از جنگ  .های آزاد، رؤسای ادارات و مؤسسات ، اشرافیت کارگری و کارمندان حرفه

های اساسی فعالیت بانکی از جنبه های مبارزه برای جلب پس انداز کننده خرده پا به یک
های الی انگلیس برای جمع آوری نقدینهاولیگارشی م. تجارتی انگلیس بدل شده است



 

های پولی انحصارات راهی در ارضای نیازمندیزحمتکشان شیوه کار را تغییر داده و برای 
  .انداز قشرهای مختلف مردم استفاده کندرفت تا بتواند هر چه بیشتر از پسپیش گ

های ، در این مورد کامیابیدر بیرمنگام تأسیس شد ۱۸۳۶که در سال  »میدلند بانک«     
ات بسیار بزرگ انگلیس ما این بانک یکی از انحصاردر عصر. ای بدست آورده استویژه

برکلی «های پولی پس از بانک از حیث اهمیت ثروت و ذخیره این. رودبه شمار می
و  ۲۲۵۸ثروت بانک ۱۹۶۶در سال . در دست دارددومین مقام را در داخل کشور » بانک

  . میلیون لیره بود ۲۱۸۰ذخیره های پولی اش 
. میلیون لیره رسید ۵/۱۱به ) پس از کسر مالیات( سود خالص بانک  ۱۹۶۵در سال      

سهم منافع هر یک از . میلیون لیره افزایش یافت ۱۳این رقم در سال بعد به بیش از 
در . بود ۱۹۶۲درصد بیش از  ۴۰،  ۱۹۶۶؛ یعنی در سال سهامداران نیز زیاد شد

ست که هیأت مدیره آن را مبلغی ااز سه بار بیشتر » میدلند بانک«حقیقت درآمدهای 
درصد سرمایه  ۵۳این درآمدها  ۱۹۶۵طبق محاسبات معینی، در سال . دارداعالم می
  .رسددرصد می ۱۸ز ها به زحمت به بیش ادر صورتی که ارقام منتشره درآمد. سهام بود

  
     ●  
-هایی است که در شکار پسمدیون کامیابی» میدلند بانک«الی رشد سریع قدرت م     

های مقصود شبکه وسیعی از شعبهایناهدر ربانک.ددگرپا نصیب اومیخردهنندگان اندازک
  .خود بوجود آورده که در اقصی نقاط کشور و جهان پراکنده اند

شعبه  ۲۶۰۰بیش از » پنج غول بزرگ«این دومین غول از میان  ،۱۹۶۶در سال      
 Belfast Bankingcog  « ،»Clvdesdail« های اقمار او چون اگر بانک. داشت



 

Bank  « و »Northern Bank  «های تحت نظارت تعداد شعبه. را به حساب آوریم
  . شعبه می رسد ۳۴۰۰در سراسر انگلیس به » میدلند بانک«

در سال . کننده خرده پا در قاره آمریکا افتاده استانداززگی بانک به فکر جلب پستا به     
این . شکل یافت ابتدا در نیویورک آژانسی دایر کرد که بعد به شعبه بانک تغییر ۱۹۶۵

هایش برحسب تعداد شعبه» میدلند بانک«اکنون . بول کندانداز قشعبه حق داشت  پس
داری اولین مقام را در های پنجاه  گانه سرمایهرین بانکدر انگلستان و در میان بزرگت

  .دست دارد
های جدید در استانها نموده و اقدام به تاسیس شعبه» یدلند بانکم«در حال حاضر      

ود آورد که بوج» بانک های سیاری«برای این کار . بیشتر متوجه روستاها شده است
اندازهای جلب پس مزارع را برای، شهرها و های مخصوصمباشران آن با اتوبوس
  .گذارندکوچک پشت سر می

) لندن و منچستر(ها  های راه آهن، فرودگاههایی در سالن انتظار ایستگاهبانک آژانس     
، » Queen Mary  « ، »Queen Elisabett«های بزرگ تجارتی چون و داخل کشتی

»Caronia  «برای قبول پس انداز وجود  بانک محدودیت ناچیزی که. بوجود آورده است
هایی پرداخت که سپرده مردم را با اجازه آنها کامًال به ایجاد سرویس داشت کاهش داد و

پانی مخصوصی بوجود آورد که به وکالت ثروت حتی کم» میدلند بانک«. در اختیار دارد
  .نمایدهزار نفر را اداره می ۱۰۰بیش از 

همزمان با سایر بانک های تجارتی از طریق » انکمیدلند ب«، ۵۰های در پایان سال     
های مهم که یکی از شرکت»  Forward Trust فوروارد تراست«اعمال نظارت بر 

مالی اعتباری برای خریدهای قسطی است، در قلمرو تفویض اعتبار به مردم وارد شده 
ترین با بزرگ، افزون شرکت های سرمایه گذارروز با توجه به اعتبار» میدلند بانک«. است



 

پیش گفته به نام » پنجگانه «های و یکی از بانک» Prudential« بیمه انگلیسانحصار
»Loyds Bank«گذاریسرمایه،کمپانی عظیم»Charterhouse groupe  «ریزی را پی

  . کرده است
و به  می را ترک گفتههای قدیاندازکنندگان شیوهبرای افزایش تعدادپس» دلند بانکمی«     

- پس. کندخدمات بانکی به مشتریان ابداع میهای جدیدی برای ارائه جای آن شیوه
توانند با هزینه ناچیزی از بانک تقاضا کنند پرداخت های آنها را بابت اندازکنندگان می

بانک با .ها به عهده گیردهای بیمه و مالیاتدهای اعتباری ، تنظیم ضمانت نامهخری
تواند بوسیله بانک به هر مشتری می. کندنظر میمشورت و تبادل رصاحبان اسناد بهادا

به موازات اهمیت روز » میدلند بانک«. غیره پردازد خرید و فروش سهام و اوراق قرضه و
های ها، شرکتراه آهن. های مسافرتی زده است، دست به انتشار چکفزون گردش چکا

  . کنندنوان وسیله پرداخت قبول میا به عرانی و هتل های زیادی این چک ها رکشتی
آورد، پس اندازکنندگان جدید به عمل می هایی که مدیریت بانک برای جلبکوشش     

میلیون شماره  ۵/۳بیش از » میدلند بانک«حال حاضر در. نتایج الزم را بدست داده است
یان بانک مشتر پرسش نامه ای که درباره ترکیب اجتماعی. انداز داردحساب جاری و پس
با کارمندان این عده . دهد که یک پنجم مشتریان از کارگران هستندتنظیم شد، نشان می

بنا به گفته رهبران بانک، این . کنندگان جدید را تشکیل می دهندجزء یک سوم پس انداز
انقالب « انحصارات و » دمکراتیزه شدن«ارقام مؤید نظریه اقتصاددانان بورژوا در مورد 

  . است» ادر درآمده
-بورژوازی همچنان بخش اساسی پس ارقام گویای این است که اوالً  حقیقت این در     

اندازهای ناچیز تواند پسنیًا اولیگارشی مالی میثا. دهداندازکنندگان را تشکیل می



 

زحمتکشان را به سرمایه بدل کند و از این ذخیره ها برای توانگر شدن خاص خود را 
  . استفاده نماید

  
  
  
  

  بانک های بزرگ سوئیس
  

اگردیدید بانکداری «:وزگاری که در سوئیس بود، نوشتولتر فیلسوف بزرگ فرانسوی ر     
کند، شما هم به دنبال او خیزبردارید؛ زیرا او به خاطر پول پرتاب میرا از پنجره خود 

  ».کندخود را پرتاب می
داری به مروزه در جهان سرمایها. باز در این کشور پیشرفت کرده استبانک از دیر     

بنا به . ندرت کشوری به کوچکی سوئیس پیدا می شود که دارای این همه بانک باشد
  .نفر یک بانک وجود دارد ۱۲۵۰آمار، در این کشور برای هر 

 ان هوفستراسبشاهراه اصلی شهر . بانکی سوئیس استالیتفعزوریخ مرکز     
Banhofstrasse در. نامندقاره اروپا می» وال استریت«آنرا غربی مطبوعات . نام دارد 

شرکت بانک «ها و تأسیسات مالی دو بانک بزرگ دو طرف این خیابان ساختمان بانک
های رم سپردهتقریبًا یک چها. قرار دارد» بانک معامالت اعتباری سوئیس«و » سوئیسی

  . های زوریخ تمرکز یافته استبانکی کشور در بانک



 

» های سوئیساتحادیه بانک«این شهر پایگاه . تاس Baleشهر بال  ،گر بانکیمرکز دی     
 ۱۵بانکداران بال به حساب خود . است که در شمار سومین گروه بانکی سوئیس قرار دارد
  .درصد مجموع سپرده های بانکی را در دست دارند

. ت داده استموقعیت ممتازش را در فعالیت بانکی از دس ۳۰ژنو در آغاز سال های      
دو بانک بزرگ زوریخ و . ژنو رفته رفته افول کرد» بانک تنزیل«در همین  دوره بود که 

ی و اقتصادی کشور در بانک عظیم بال از همان موقع مقام رهبری را در سیستم بانک
نام   به دیگر گروه بانکی توان برای دورا می» بزرگبانک « عنوان .دست گرفتند

»Schweizerische Volksbank  « و»Leu und C « بکار برد؛ ولی این عنوان
  .بخاطر اهمیت آنها نیست ، بلکه بخاطر قدمت آنهاست

یکی از اعضای مؤسسه   H.Bahrتوسط  ۱۹۶۷بنا به محاسباتی که در پایان سال     
 هایدهد که مجموع داراییشان میبه عمل آمد، ن»  Julius Bahr und C« یبانک

رسد که قسمت میلیارد دالر می ۴۰های سوئیس به تحت نظارت بانک تحت اختیار و یا
بعالوه یک دهم مؤسسات بانکی . قرار دارد» سه بانک بزرگ«اعظم آن در دست 

هایی که با وجود این دارایی. ر دست دارندمیلیارد دالر را د ۵خانوادگی اداره و نظارت 
میلیارد دالر  ۶۰تا  ۵۵اختیار دارند، غول های مالی بین المللی چون مورگان و رکفلر در 

نظر بگیریم که های مهم سوئیس را درپیوستگی کامال نزدیک بانکاگر . ارزیابی می گردد
ا دهند، باعتباری کنسرسیوم واحدی تشکیل میغالبًا برای انجام عملیات مختلف مالی و 

، در میان عظیمیهای ، به علت کنترل چنین ثروتهاتوان گفت که این بانکصراحت می
  . داری مقام اول را در دست دارندوپای باختری و سراسر جهان سرمایهمؤسسات مالی ار

در گرفته » سه بانک بزرگ « برای احراز رهبری در عملیات بانکی رقابت شدیدی بین      
ثروت کالنی در اختیار » بانک معامالت اعتباری سوئیس« ۳۰و  ۲۰در سال های . است



 

را  Basler باسلرکه بانک تجارتی » اتحادیه بانکی سوئیس«بانک به وسیله  این. داشت
ر گذشته یکی از نیرومندترین باسلر که د. در خود ادغام نموده بود، به عقب رانده شد

. گذاری کالنی نموده بوداقتصاد جنگی رایش هیتلری سرمایه های کشور بود، دربانک
بانک «. تانه ورشکستگی قرار گرفتولی پس از شکست آلمان فاشیستی در آس

بود، به همین سرنوشت » ئیسشرکت بانک سو«که سرمایه اش بیش از » اختصاصی ژنو
سوئیس کامیابی های فراوانی بدست » سه غول بانکی«پس از جنگ . دچار گردید

  . گردید» اتحادیه بانکی سوئیس «به همین علت سود زیادی نصیب . آوردند
       
     ●   
روزنامه . های آنها نیستوریخ و بال منحصر به اهمیت بیالنیرو و اقتدار  بانکداران زن     

اعتبار و نفوذ بانک های سوئیس «:در این مورد می نویسد» نیویورک تایمز«آمریکایی 
  ».خیلی زیادتر از منابع مالی آنهاست

انین خاصی قو داری است که در آنر عصر ما سوئیس تنها کشور سرمایه، ددر حقیقت     
اطالعات درباره در این اواخر انتشار هر نوع . وجود دارد» اسرار بانکی«برای حفظ 

سپرده گذاران . وع اعالم گردیدهای سوئیسی سپرده می شود، ممنوجوهی که به بانک
. توانند نام خود را افشاء نکنند و تحت شماره مخصوصی برای خود حساب باز کنندمی

یهلمان باختری به قول روزنامه آ های سوئیس همیشه بهشت سرمایه« :  اینداستری کور
چنین عملیاتی برای . »ده استها از مالیات ها بوار و مکان امنی برای گریز سرمایهفر

مبالغ هنگفتی دهد ها امکان میاین امر به بانک. ستهای سوئیس بسیار سودآور ابانک
از . ی پنهانی بدست آورندهاین موجودیند و سودکالنی ازاصندوق بانک ذخیره کندر

  .اندت کردهصد سپرده های سری را برداشبانک های سوئیس یک در ۱۹۶۰سال 



 

ران سوئیسی بطور وسیع استفاده حادثه آفرینان و شیفتگان جنگ از خدمات بانکدا     
 ۷۵۵ون سازد، تا کنخاطرنشان می نیواستریش همانطور که روزنامه اتریشی. کنندمی
های گریهای سوئیس وجود دارد که ثمره غارتاره حساب مخصوص در بانکشم

تاتور نقدینه های باتیستا دیک. ها در جنگ دوم جهانی در آن نگهداری می شودفاشیست
های سوئیسی محل کاتانگایی و نظایر آنها در بانک جویسابق کوبایی و چومبه حادثه

. لف عالقمند به پنهان کردن ثروت خود هستندسوداگرانی که به علل مخت. اندامنی یافته
  .یابندی بهتر از ، بانک های سوئیسی نمیجای

  
     ●  
های این بسیار جالب توجه است، زیرا بانک تجزیه و تحلیل سیستم بانکی سوئیس     

کشور تنها مؤسسات مالی جهان سرمایه داری هستند که فعالیت آنها دارای خصوصیت 
یقت در اغلب کشورهای پیشرفته سرمایه داری قانون حد و مرز در حق. جهانی است

های مثًال بانک. عین کرده استانداز و سرمایه گذاری بانک ها ممشخصی برای پس
بنابراین پروسه کنونی اختالط . انداز حق ندارند سهام مؤسسات صنعتی را قبول کنندپس

شکال بسیار پیچیده و مدارج سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی در این کشورها دارای ا
این پروسه در سوئیس بدون مداخله یا ایجاد محدودیتی از طرف دولت . متعددی است

بانک های سوئیس در فعالیت خود از . بورژوایی به شکل خود ویژه ای جریان دارد
  .استقالل کلی برخوردارند

انکی و سرمایه صنعتی سرمایه ب که در این کشور در هم آمیختنه یادآوری است الزم ب     
بطور کلی . به پیدایش گروه های مالی تحت رهبری یک مرکز واحد باشد، منتهی نگردید

های بزرگ سوئیس نسبت به کنترل سهام کمپانی های صنعتی یا تجارتی رغبتی بانک



 

در » شرکای دائمی«صنعتی چنان که در سال های اخیر ، سهم سهام . نشان نمی دهند
 سساتبقیه سهام به مؤ. است درصد بوده۲۵تا  ۲۰جموع قریب م ها، دراین بانک

ا ها توسط این مؤسسات ببانک. گرددگذار مربوط میهای سرمایهاعتباری و تراست
سه غول بزرگ « در حال حاضر در سیستم این . کنندصنعت و تجارت ارتباط برقرار می

  . ار وجود داردتراست سرمایه گذ ۲۰شرکت اعتباری و تقریبًا  ۳۰» بانکی 
بررسی روابط متعدد مالی و مشخصی ما را  به این نتیجه می رساند که بانک های      

 Escher«سازی و الکترونیک سوئیس های عظیم ماشینبزرگ زوریخ با کمپانی
Wyss«،»BraunBivery« ،»Gebruder Sulzer« ،»Maschinen fabric 

Erlikon «باختری  و تراست مهم آلومینیوم اروپایAlusuisse ترین انحصار و بزرگ
قدرت . سبات بسیار نزدیکی دارند، مناNestle نستله صنایع غذایی اروپای باختری

این . مهم صنایع شیمیایی استهای ناشی از اتحاد با شرکت» کی سوئیساتحادیه بان«
-وردهساختن فرآدر ژی ژیو  ساندوز، هوفمن الروش، سیبا :ازها که عبارتند شرکت

  .های دارویی تخصص دارند
های بزرگ سوئیسی برای افزایش ترازنامه کار خود و باال بردن تاثیر و نفوذ خود بانک     
) ط بین المللیعمومیت و سعت رواب(خویش ندگی اقتصادی کشور از شرایط خاصدر ز

ی دارند، توسعه طلب ها به علت گرایش حادی که بهاین بانک. جویندبطور فعال سود می
  .های بزرگ بانکی سرمایه داری متمایزنددر میان گروه

ترازنامه  ۱۹۶۵تا  ۱۹۶۰از » Der Volkswirt«طبق محاسبات مجله آلمان باختری      
در صورتی که پورسانتاژ بانک بزرگ . درصد افزایش یافت  ۶/۷۳اتحادیه بانکی سوئیس «

 ۸/۲۹و بانک آمریکا  ۸/۳۱باختری  آلمان» دوچ بانک«،  ۲/۳۴» برکلی بانک«انگلیسی 
  . دارای همان مختصات است ۶۰این گرایش برای نیمه دوم سال های . درصد بوده است



 

  
     ●  
دارند  اربابان بانک های بزرگ سوئیس با دستگاه دولت بورژوایی تماس بسیار نزدیکی     

ذ زوریخی باید از در میان بانکداران بسیار متنف. گذارندو روی آن به شدت تاثیر می
و تراست » بانک معامالت اعتباری سوئیس «نام برد که مالک اصلی  K.Abeg آبگ.ک

 ۶۰هنگامی که در آغاز سال های . فرآورده های غذایی نستله و شرکت بیمه زوریخ است
الزم آمد شخصی در راس مؤسسه نستله قرار گیرد که از لحاظ سیاسی در سراسر کشور 

حقوقی که به این سیاستمدار . د، آبگ شخصًا این فرد را انتخاب نمودبسیار با نفوذ باش
های بخاطر چنین انگیزه. فسانه ای بودپیشنهاد شد بدون شک برای او خیال انگیز و ا

، رئیس کنفدراسیون سوئیسی پست خود را  M.Petit Pierre پتی پیر. ممعقولی بود که 
  . برای احراز مدیریت نستله ترک گفت

اسی سوئیس قد کی از متفکران نامدار که در روزگار خود علیه ایده آل قرار دادن دمکری     
می آورد، در هر ی که جنبشی انقالبی از جایی سربرگردد، هنگامبرافراخت، متذکر می

سودجویان سوئیسی علیه این جنبش با سرسختی و تا «جا و هر زمانی که باشد همیشه 
ر حال حاضر گروه بزرگ بانکی سوئیس جای آنها را اشغال د. »آخرین دم مبارزه کرده اند

بدین جهت بی دلیل نیست که روزنامه مطلع و محافظه کاری چون . کرده است
ها در گوش» زوریخ بانک «ل اخیر نام لندن اظهار می دارد که در سا» اکونومیست«

  . طنین خوشی ندارد
        
  
  
  



 

  
  

 
  مؤخره

  
  

  زه انحصارات جهانیتشدید مبار 
  برای تجدید تقسیم بازارها

  
یک روز . جهان غرب با حمله جدید بیماری مزمن پولی و مالی به لرزه درآمده است     

المللی یسی که دومین ارز در معامالت بیناسترلینگ انگل لیره دالر آمریکایی و روز دیگر
  .است، دچار بحران می گردد

به  ١٩٧٢بحران اخیر دالر، ارزش لیره استرلینگ در ژوئن  همه می دانند که پیش از     
  .درصد کاهش یافت ٧الی  ٦علت تشدید مشکالت اقتصادی در بریتانیای کبیر 

بدیهی است کاهش غیر رسمی ارزش لیره استرلینگ، حتی اگر موقتی باشد، قدرت      
نشانه ای از  بطور کلی این پدیده را باید. رقابت بیشتری به صنایع انگلیس می دهد

بارزترین عناصر این پروسه . پروسه عمیقی دانست که امروز در اقتصاد غرب جریان دارد
  :عبارتند از

-، افزایش مبارزه رقابتهای جهان غربترین قدرتتغییر تناسب نیروها در بین بزرگ     
بی و شورهای بزرگ غرآمیز سیاسی در راه تجدید تقسیم بازارها و تشدید تضادهای بین ک

  . پیکر جهانیانحصارات غول



 

این پروسه ها که به عنوان خصوصیت مهم اوضاع کنونی جهان غرب تلقی می گردد،     
  .شدت و حدت بی سابقه ای یافته است

  
  

  قطب های رقابت     
پس از جنگ دوم جهانی تقسیم نیروها در اردوگاه غرب به طرز بالنسبه خاصی      

خاک  نحصارطلب آلمان فاشیستی و ژاپن میلیتاریستی بهکارگردانان ا. صورت گرفت
در این میان . ، ایتالیا و تاحدی انگلستان تضعیف گردیدموقعیت فرانسه. افکنده شدند

  . تنها ایاالت متحده آمریکا بود که توانست مواضع خود را هر چه بیشتر تحکیم نماید
-ولی رشد ناموزون سرمایه. ب گردیدجهان غردالر جانشین مکانیسم پولی اقتصاد      

  . داری بزودی وارد عمل شد و در تقسیم نیروها تغییرات اساسی داد
باختری به عنوان مرکز مهم  های اخیر، احیای نقش اروپایترین تغییرات سالمهم     

از کمک با استفاده  کشورهای اروپای باختری. حیات اقتصادی جهان غرب بوده است
زحمتکشان و سودجویی ت پس از جنگ و افزایش استثمار های نخسسالآمریکا در

طلبی اقتصادی، توانستند حصارطلبانه دولتی در تسریع توسعههای انوسیع از اهرم
  .ت متحده آمریکا را در زمینه آهنگ رشد تولیدات صنعتی پشت سر گذارندالایا

در سال . فتاروپای باختری از حیث آهنگ رشد تجارت خارجی از آمریکا پیشی گر     
این رقم ( بار بیش از ایاالت متحده بود  ۲/۳، سهم اروپا در صادرات جهان غرب ۱۹۷۱

این منطقه قدرت پول بسیاری از کشورهای .) می رسید ۴/۱، به زحمت به ۱۹۴۸در سال 
  .  و استحکام یافت

  



 

  
  

  تناسب نیروها در جهان غرب
 
-درصدتولیدجهان  

         ١٩٤٨غرب     
١٩٧١  

درصد صادرات 
         ١٩٤٨غرب 

١٩٧١  

ذخیره های طال و 
  )میلیارد دالر(ارز 
١٩٧١         ١٩٤٨  

  ٤/١١           ٤/٢٤  ٠/١٤          ٤/٢٣  ٤/٤٠          ٨/٥٥  آمریکا 
  ٥/٦٢             ٧/٦  ٠/٥٠          ٢/٣٣  ٣/٣٤          ٤/٣٠  اروپای باختری
  ٩/١٧             ٣/٠  ٦/١٢              ٥/١  ٧/٩           ٢٠/٤  آلمان باختری

  ٩/٥              ٩/١  ٢/٧            ٨/١١  ٠/٧             ٩/١١  انگلستان 
  ٤/٧             ٨/٠  ٦/٦              ٩/٣  ٩/٤               ٥/٤  فرانسه 
  ٢/٦             ٥/٠  ٩/٤              ١/٢   ٥/٣               ٢/٢  ایتالیا
  ٥/١٤           ٠١/٠  ٨/٧              ٦/٠  ٥/٩               ٣/١  ژاپن

  
  

این کشور در پانزده . ته استوزنه اقتصادی آلمان باختری بطور خاصی افزایش یاف     
خیر از حیث تولیدات صنعتی و تجارت خارجی جای دوم و از حیث ذخیره طال سال ا

فرانسه ، ایتالیا و همچنین بلژیک، هلند، . ست آورده استجای اول را در جهان غرب بد
  . سوئد و سوئیس مواضع خو را تحکیم کرده اند



 

ها و ته است، این کشور با دومینیونانگلستان بطور محسوس سیر قهقرایی داش     
ای سابق روابط اقتصادی بالنسبه نزدیکی دارد و مرکز بزرگ مالی دنیای غرب همستعمره
صادراتی و عدم توازن های ینه های نظامی، باال بودن سرمایهبار سنگین هزولی . است

. ها باعث گردید، انگلستان در زمینه آهنگ رشد اقتصادی عقب بماندمزمن پرداخت
  . سهم این کشور در اقتصاد دنیای غرب بطور چشمگیری کاهش یافته است

ن با استفاده از ذخیره های ژاپ. تحکیم جهشی موقعیت ژاپن پدیده خود ویژه ایست     
عظیم نیروی کار ارزان، بکار گرفتن وسیع دستاوردهای انقالب علمی و فنی در تولید، 
مخصوصًا استقبال از ورود پروانه اختراعات، اتکاء فعال به اهرم های انحصارگرانه دولتی 

ینه های نظامی توانسته است در زمدر تسریع رشد اقتصادی و نازل بودن نسبی هزینه
آهنگ رشد تولیدات صنعتی و تجارت خارجی رقبای خود را بطور محسوس پشت سر 

  .گذارد
ژاپن از حیث جمع تولیدات صنعتی و صادرات مقام سوم و از لحاظ تولید ناخالص      

  . ملی و ذخیره های طال و ارزها مقام دوم را در جهان غرب بدست آورده است
این کشور از حیث قدرت صنعتی، علم و فناوری و نیروی یکا، و اما ایاالت متحده آمر     

خیلی از رقبای  ، بزرگترین کشور جهان غرب است و از لحاظ صدور سرمایه نیزنظامی
، دادا به انحصارگران آمریکا امکان میبنای قدرتمند مادی که در ابتدپی. خودجلوتر است

ی در میان سایر کشورهای اقتصادی و سیاس) سرکردگی (مدعی در دست داشتن هژمونی 
  .، امروزه بطور محسوسی تضعیف شده استغربی باشند

، ١٩٤٨-١٩٧١سهم ایاالت متحده آمریکا در تولید صنعتی دنیای غرب در فاصله      
یاالت متحده آمریکا در مواضع ا. و در صادرات یک سوم تقلیل یافته است یک چهارم



 

به اسراییل و صدور  نگ هندوچین و کمک، در نتیجه مسابقه تسلیحاتی، جقلمرو ارز
  . های دیگر متزلزل شده استوسیع سرمایه و علت

. در سال گذشته، مبادله دالرهای ذخیره شده کشورهای مختلف با طال متوقف گردید     
در عین حال . ارزش دالر کاهش یافت ،١٩٣٤برای نخستین بار پس از  ١٩٧١در دسامبر 

ها با ربی، مقیاس برابری بسیاری از پولکشور مهم غبه موجب موافقت مخصوص ده 
تغییر کنونی ارزش لیره استرلینگ چیزی جز نقض . طال حفظ و یا افزایش یافته است
به همین جهت مساله اصالح اساسی سیستم پولی جهان . آشکار این موافقت نامه نیست

   .، به ضرورت روز بدل شده استب و رهایی آن از چنگ دالر متزلزلغر
  

  در پشت پرده وحدت اقتصادی      
های ه یکدیگر ، گرایشی است که در سالنزدیکی اقتصادی کشورهای غربی نسبت ب     

ادی نوع غربی، رشد کشورها و وحدت اقتص. اخیر بطور محسوس شدت یافته است
های مختلف سرمایه مالی را در شرایط بسیار نابرابری قرار می دهد و رقابت گروه

، باعث پدید آمدن اشکال ی مختلف را هرچه بیشتر شدت دادهگران کشورهاانحصار
های ها ایجاد بلوکهدف این تالش. گرددتقسیم بازارها میجدید مبارزه برای تجدید 

انحصارطلبی وحدت  –مسدود از کشورهای انحصارگر بر اساس گسترش اشکال دولتی 
  . است

مهم ترین اشکال این نوع وحدت است که در ، یکی از C.E.Eجامعه اقتصادی اروپا      
با شرکت آلمان باختری، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوگزامبورگ سرهم  ۱۹۵۸سال 

  .بندی شد



 

شش کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا با وجود تضادهای شدید درونی، به منظور      
، وارض را لغو کردهتسهیالت الزم در مبادالت متقابل کاال، سهمیه بندی و ع دایجا

های نیروی کار و سرمایه فراهم آورده،در تثبیت پیوسته قیمت شرایط مساعدی برای انتقال
ت کشاورزی روش ، محدودیت واردات و کمک های مالی به صدور محصوالداخلی

  . اندجدیدی اتخاذ کرده
. انددهبه کشورهای جهان سوم برقرار کراین کشورها تعرفه گمرکی واحدی نسبت      
. کندنند یک بلوک واحد اقتصادی عمل میمسایل ماامعه اقتصادی اروپا در بسیاری ازج

دهد و های جهان سوم را به شدت فزونی می، اختالف با کشوراین اقدامات مختلف
ورود کاالهای این کشورها، مخصوصًا محصوالت کشاورزی را به کشورهای عضو بازار 

  . نامساعد قرار می دهدمشترک در شرایط بسیار بد و 
جامعه اقتصادی اروپا با انعقاد قراردادهای اتحاد که قراردادهایی امتیازطلبانه است،      

بدین ترتیب در جهان غرب . کشورهای آفریقایی و مدیترانه ای را به مدار خود کشید
سوم ارقام کل بلوک ممتاز و نیرومندی تشکیل شد که کشورهای عضو آن بیش از یک 

  . داری را در دست دارندارت دنیای سرمایهتج
های ه اقتصادی اروپا، با مقاومت قدرتتقسیم بازارها بوسیله انحصارات عضو جامع     

به اتفاق دیگر  ۱۹۶۰این کشور از . دیگر جهان غرب مخصوصًا انگلستان روبرو شد
  . را برپا داشته است AELEکشورها، اتحادیه  اروپایی مبادله آزاد 

بلوک جدید که عالوه بر انگلستان شامل سوئد، دانمارک، نروژ ، سوئیس، اتریش و      
فکر . ایسلند بود، در برخی جهات با بازار مشترک اختالف داشت ۱۹۷۰پرتقال و از 

اساسی بلوک جدید این بود که مانند جامعه اقتصادی اروپا، سهمیه بندی و عوارض در 
تا از این راه قدرت رقابت کاالهای سایر کشورها  تجارت بین کشورهای عضو لغو گردد،



 

افزایش اختالف باعث شد که شش کشور سدهای متقابل گمرکی را از میان . کاهش یابد
  . بردارند

بدین ترتیب بلوک جدید تجارت ترجیحی بوجود آمد که کشورهای عضو آن قریب      
البته اتحادیه اروپایی . درصد تجارت جهانی دنیای سرمایه داری را در دست داشتند ۱۶

مبادله آزاد نتوانست به هدف اصلی خود برسد، یعنی  بازار مشترک را مجبور سازد که 
  .نسبت به لغو عوارض گمرکی در تجارت بین دو بلوک موافقت نماید

اهمیت کشورهای قدیمی اروپایی مبادله آزاد وکاهش یافتناتحادیهناکامی انگلستان در     
ماندگی کلی در آهنگ ه تجارت خارجی در دهه اخیر و عقببریتانیا در زمینامپراتوری 

طلبی مچنین افزایش توسعهرشد اقتصادی نسبت به آلمان باختری ، فرانسه و ایتالیا و ه
هر چه بیشتر بازار مشترک و توسعه نفوذ این بلوک باعث شد که انگلستان مواضع خود را 

ویت در جامعه اقتصادی اروپا با این اتحادیه به برای عض ۱۹۷۰تغییر دهد و در سال 
  . مذاکره پرداخت

سایر کشورها عضو اتحادیه . ، نروژ و ایرلند هم به مذاکره مشابه پرداختنددانمارک     
اروپایی مبادله آزاد در تالش برآمدند که برای اتحاد با جامعه اقتصادی اروپا راه حل 

  . ممکنی پیدا کنند
نگلیسی اکونومیست، جامعه اقتصادی اروپا در جریان این مذاکرات بقول مجله ا     

ولی » پوشی کنداز بقایای عظمت گذشته چشم«می کرد انگلستان را مجبور سازد سعی 
که ممکن به بازار مشترک را تا آنجا » نرخ ورود «برعکس تالش بریتانیای کبیر این بود که 

  .است، پایین بیاورد
مشترک ها پایان گرفت و انگلستان به عضویت بازار، چانه زدن۱۹۷۲ه باالخره در ژانوی     

، مقررات کشاورزی جامعه اقتصادی اروپا را انگلستان ناچار شد بدین ترتیب. درآمد



 

بپذیرد و از نظام ترجیحی بازارهای کامنولث و اتحادیه اروپایی مبادله آزاد چشم پوشی 
به عنوان یک قدرت بزرگ تضعیف  ضع وی راکند و زیر بار تعهدات دیگری برود که موا

در . گردداعفی بر دوش زحمتکشان انگلیسی میکند و باعث تحمیل بار سنگین مضمی
هاست که درهای بازار مشترک و سایر کشورهای مشترک المنافع به نشینیعقبقبال این 

  .روی انحصارات انگلیسی گشوده می شود
ایرلند، دانمارک و .مرحله اجرا درآمده استبه ۱۹۷۳نامه از اول ژانویهاین موافقت     

ش ماه پس از ش. نروژ همزمان با انگلستان به عضویت جامعه اقتصادی اروپا درآمدند
اروپایی مبادله آزاد دیگر اتحادیهی اروپا باکشورهای، جامعه اقتصادمذاکره، در ماه ژوئیه

برای محصوالت صنعتی، ۱۹۷۳- ۱۹۷۷ای امضاء کرد که بر اساس آن در نامهموافقت
بدین ترتیب اتحادیه اروپایی مبادله آزاد . منطقه تجارت بدون عوارض بوجود می آید

  . گرددومندتر خود جذب میبوسیله رقیب نیر
این مبارزه نه تنها به هیچ وجه خاتمه نیافته، بلکه ناگزیر به داخل بازار مشترک کشانیده      

تقسیم مجدد بازارها . ر مشترک سخت متورم گردیده استبا این تغییرات بازا. شده است
دهد، بیشتر افزایش میدر اروپای باختری که اختالف در تجارت جهانی را هر چه 

باالجبار با منافع سایر دولت های نیرومند جهان غرب اصطکاک پیدا کرده و آنها را به 
  .مقابله فرامی خواند

  
  مبارزه وال استریت      
  بازارهابخاطر      
قتصادی جهان، پس از جنگ دوم جهانی، ایاالت متحده در مبارزه بخاطر  تقسیم ا     

میلیارد دالر  ۷۸بیش از  آمریکا به اعتبار. سرمایه پرداخت ی به صدوربطور اساس



 

هزار شعبه  ۸هزار کمپانی تحت کنترل و بیش از  ۲۳گذاری در خارج  و فعالیت سرمایه
در خارج از کشور، توانست جای پای محکمی در اقتصاد اکثریت  وابسته به آنها تولیدی

تولید . عظیم کشورهای جهان غرب، منجمله رقبای مهم ایاالت متحده بدست آورد
مؤسسات تحت کنترل صاحبان سرمایه آمریکایی در کشورهای دیگر حداقل دو برابر 

این  ۷۰سال های  با وجود این، در آستانه. صادرات معمولی کاالهای آمریکایی است 
که از حل مساله بازارها برای انحصارگران آمریکایی فرومانده، با » امپراتوری نامرئی«

  .تشدید تضادهای درونی خود روبرو شده است
پس از جنگ دوم جهانی، مبادله وسیع تولید بین مؤسسات کنسرسیوم های آمریکایی      

د که دولت آمریکا در تجارت که در کشورهای مختلف فعالیت می کنند، ایجاب کر
داری جهانی طرفدار سیاست کاهش عوارض و از میان برداشتن سدهای دیگر سرمایه

دنبال کردن این سیاست  علی رغم تمایل گروه های مالی آمریکا نسبت به . گمرکی باشد
فروش کاال در کشور و صدور کاالهای معمولی باعث گردید، حمایت های گمرکی در 

الهای وارداتی تضعیف شود و رقابت خارجی در بازار داخلی ایاالت متحده مورد منع کا
  . افزایش یابد

االهای وارداتی شدت داده آمریکا اخیرًا حمایت از اقتصاد ملی را با محدود کردن ک     
دارتر اقتصادی ومالی این کشور را دامنهسرمایه مشکالتدرعین حال صدور وسیع. است

مناسبات ایاالت متحده و . کشورهای دیگر را افزایش داده استکرده و فشار روی 
  .کشورهای بازار مشترک در وضع بسیار بدی قرار دارد

دولت آمریکا در موقع پی ریزی بازار مشترک سخت از آن جانبداری کرد و امیدوار      
ی برای بود از این بلوک به عنوان پایگاه مطمئنی علیه شرق استفاده کند، اقدامات متعدد



 

برطرف کردن عوارض اقتصادی به عمل آمد که از نظر آمریکا و جامعه اقتصادی اروپا 
  :این عوارض منفی عبارتند از. منفی و نامطلوب بود

قررات گمرکی هستند،معذالک کنسرسیوم های ایاالت متحده با این که گرفتار م -۱
. اندگیری افزایش دادهچشمطرزاروپا را باقتصادیعضوجامعههایکشورگذاری درسرمایه

 ۵میلیارد دالر یعنی  ۱۲سرمایه گذاری آمریکا در این کشورها به  ۱۹۷۰الی  ۱۹۶۰از 
بار  ۳/۲تولید موسسات آمریکایی درکشورهای بازار مشترک  ۱۹۶۸در سال . برابر رسید

 .بیشتر از صادرات ایاالت متحده به این منطقه بوده است
یاالت متحده در چهارچوب موافقت کلی درباره ، بنا به ابتکار ا ۱۹۶۷در سال  - ۲

تا  ۱۹۶۸تعرفه های گمرکی و تجاری سازشی انجام گرفت که بر اساس آن می بایست از 
تعرفه های گمرکی کشورهای عضو و تعرفه های گمرکی خارجی بازار مشترک  ۱۹۷۲

ذشته به اجرای موافقت نامه در اول ژانویه سال گ. متقابال در حدود یک سوم کاهش یابد
 . پایان رسید

واشنگتن با سماجت خاصی . نارسایی این اقدامات در عمل به اثبات رسیده است     
پا تالش بازار مشترک و جامعه اقتصادی اروبرای کاهش محدودیت های کشاورزی 

 .ورزیده و موافقت نامه های ترجیحی با سایر کشورها را زیر پا نهاده است
نماید در چهارچوب موافقت کلی، درباره مساله توسعه  واشنگتن در خواست می     

طلبی جامعه اقتصادی اروپا و مذاکره بازار مشترک با سایر کشورهای اتحادیه اروپایی 
  . مبادله آزاد یک بررسی فوری صورت گیرد

البته درست است که در دسامبر گذشته ، آلمان باختری و چند کشور دیگر جامعه      
رزش پول خود را ثابت نگه داشتند و شش کشور عضو جامعه در مورد اقتصادی اروپا ا



 

ولی با وجود این کشورها . محصوالت کشاورزی مبادرت به دادن امتیاز جزیی کردند
  .هیچ شتابی در دادن امتیاز یک جانبه ندارند

ل جامعه اقتصادی اروپا به اتفاق ژاپن و سایر کشورها، ایاالت متحده را وادار به تنز     
. تبازار مشترک شرکت در مذاکرات بر اساس موافقت کلی را پذیرف. ارزش دالر کردند

یعنی زمانی کرده است که این بلوک کامال  ۱۹۷۳ولی این مذاکره را موکول به سال 
  .توسعه یافته باشد

جامعه اقتصادی اروپا اعتراضات ایاالت متحده آمریکا را درباره مذاکره با سایر      
سته، به نوبه خود اروپا مردود داناقتصادی دیه اروپایی مبادله آزاد و جامعهاتحا کشورهای

طلبد از تدابیر جدید در زمینه حمایت های گمرکی اقتصادی ملی چشم از واشنگتن می
  .پوشی کند و اصل تفویض امتیازات متقابل را مالک عمل قرار دهد

رکت های آمریکایی در شش کشور طلبند که فعالیت شاین کشورها بطور جدی می     
بدین ترتیب بین ایاالت متحده و بازار مشترک در زمینه اقتصادی و تجارت . محدود گردد

  . مبارزه آشکاری درگرفته است
  

  رقیبان ژاپنی     
ت متحده با مسایل با پیدایش رقیب قدرتمند ژاپنی، جهان غرب مخصوصًا ایاال     

بازارهای جنوب شرقی  مبارزه برای تصاحب. ده استو گردیای روبربغرنج و پیچیده
  .آسیا، آمریکای التین و سایر کشورها به درجه حادی رسیده است

های تنها در سال. ر آمریکا ساخته اندانحصارات ژاپنی توسعه طلبی خود را متوجه بازا     
ایاالت .ددرصد رسی ۱۶ژاپن در واردات ایاالت متحده دوبرابر گردید و به  سهم ۶۰دهه 

برای تضعیف توسعه طلبی ژاپن به این کشور توصیه نمود،  ۶۰های دهه متحده در سال



 

 این کشور در سال گذشته. میزان صادرات خود را به بازار آمریکا داوطلبانه محدود نماید
های نظامی را مخصوصًا برای حفظ از ژاپن خواست در ارزش ین تجدیدنظر کند و هزینه

های یش دهد و از محدودیت ورود سرمایهکایی در این کشور افزاپایگاه های آمری
خارجی بکاهد، سهمیه بندی ها را لغو کند و عوارض مقرر درمورد محصوالت متعدد 

سیاست جدید ایاالت متحده نسبت به چین در عین حال . آمریکایی را پایین آورد
  . معطوف به نرم کردن ژاپن است

 ۶۰های دهه سالبه همین علت در . تجاری واهمه داردژاپن هنوز از جنگ علنی      
های نخی در الت و پارچهآعلیرغم میل باطنی، برقراری محدودیت درمورد صدور آهن

در . محدودیت در مورد صدور سایر منسوجات به ایاالت متحده را پذیرفت ،۱۹۷۱سال 
  .دید نظر کرددسامبر گذشته ، ژاپن همزمان با سایر کشورها در ارزش پول خود تج

، ژاپن ده درصد عوارض برخی تجهیزات و محصوالت  ۱۹۷۲در آغاز سال      
کشاورزی وارده از آمریکا را تقلیل داد و محدودیت در مورد ورود سرمایه های خارجی را 

و های حفظ پایگاه های نظامی آمریکا در ژاپن نمود؛ ولی نسبت به افزایش هزینه کمتر
  . ر مورد صدور چندین کاال به آمریکا به مخالفت برخاسته استمحدودیت داوطلبانه د

موقعیت ژاپن به این کشور کمک نمود که ایاالت متحده را ناگزیر به کاهش ارزش      
  .دالر سازد

  
    ●   
متفکران انحصارات جهانی به اصالح سیستم پولی در دنیای غرب و مذاکره بر اساس      

رغم رند، ولی علیامید فراوانی داجاری درسال جاری چشمموافقت کلی درباره مسایل ت
، مبارزه برای تجدید تقسیم بازارها و قلمروهای نفوذ که به حکم ریشهاین باورهای بی



 

گیرد، تضادهای اقتصادی بین کشورهای انحصارگر تناسب جدید نیروها صورت می
سازد و رف و عمیق میغربی را که پایه و اساس تضادهای سیاسی است، هر چه بیشتر ژ

  .بالمآل دورنمایی جز تشدید بحران عمومی دنیای غرب ندارد
تبدیل اقتصادی شرق به نیروی تعیین کننده رشد تاریخی و دامنه گرفتن بحران در      

مساله بازارها که یکی از عوامل مهم دنیای معاصر است، سبب گردیده که کشورهای 
های اقتصادی با این رخیزند و همکاریشرق به تالش بغربی در راه بهبود روابط خود با 
  . کشورها را بسط و توسعه دهند

   
       

 
 

   
  
  
  
 
  
 
 
 
  



 

  



 

   


