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   مالیۀچند نکته در رابطه با حاکميت سرماي
ستقيم دارد،  مۀسياسی حاکم سلط- مالک اصلی جھان است و بر سيستم اقتصادیً سرمايه دار عمالۀدر شرايطی که طبق

آگاھی کافی ھمه جانبه ای در رابطه با چگونگی اعمال اين قدرت و رابطه ميان حاکميت سياسی و اقتصادی در بين 

 سھامداران شرکت ھای عمومی در مالکيت و اعمال ۀبه عنوان مثال، برخی تصور می کنند که ھم. مردم وجود ندارد

توجه کنيم می بينيم که اعمال  ات مختلفی که در اين رابطه انجام شدهاما اگر به تحقيق. ل در شرکت سھيم ھستندوکنتر

به عنوان مثال اگر به تحقيقاتی که در . ل توسط کسانی صورت می گيرد که سھامداران اصلی به شمار می روندوکنتر

 تا از اين ٨٩سسات مالی جھان انجام شده رجوع کنيم، می بينيم که ؤ شرکت از بزرگترين م۶٣٠٠ مورد از ٢٩٩ ۀبار

بلک " مالی ۀسسؤ مئیدر اين تحقيقات معلوم شده که دارا.  گروه ھستندئیشرکت ھا صاحب بيش از نصف مجموع دارا

 .  شرکت مزبور است٢٩٩ ھای ئی درصد از مجموع دارا۶ ئیبه تنھا )١" (راک

رين شرکت ھای جھان را در  درصد از سھام بزرگت٦٨.۴تحقيقات متعددی آشکار کرده اند که سرمايه ھای مالی حدود 

سھم شرکت ھای صنعتی نيز نسبت به سرمايه ھای مالی .  درصد است٣.٣ًل خود دارند و سھم افراد حدودا فقط وکنتر

چه کسی بر جھان حکومت می " تحت عنوان ٢٠٠٩به عنوان مثال در يکی از تحقيقاتی که در سال . بسيار کم است

ھا سھام دارند   شرکتی که در آن٢٩٩ درصد از ۴.۵١  مالیؤسسۀ بانک و م٣٠منتشر شد، گزارش داده شده که " کند

  .عنی يک و نيم درصد سھامداران، بيش از پنجاه درصد سھام را در اختيار خود دارندي. ل خود دارندورا تحت کنتر

ل شرکت و به کنتر مالی از طريق آنۀگونه تحقيقات می توان تا حدودی به مکانيسمی پی برد که سرماي اينۀ با مطالع

 مھم در اين رابطه اين ۀيک نکت. می پردازد)  اقتصاد و سياست جھانیًو کال(ھای سرمايه گذاری مالی و کارخانه ھا 

ھا می پردازند ، بلکه يکی از راه  ل آنوسسات مالی نه فقط از طريق ھدايت کردن عملی شرکت ھا به کنترؤاست که م

 تھديد به خارج کردن سرمايه ھای خود  از آن ًعنی دائماي" (خروج از آن ھا" به  شرکت ھا از طريق تھديدکنترولھای 

سرمايه ھای مالی با اعمال قدرت . می باشد) سودآور بودن شانۀ شرکت ھا و کارخانه ھای توليدی درصورت عدم ادام

تھديد به خارج کردن منابع مالی سرمايه ھای مالی با . بر بازار، قادر ھستند که شرايط مطلوب خود را به آن ديکته کنند

مديريت را وادار به توليد حداکثر سود از ھر طريق ممکن، مانند افزايش نرخ بھره وری، توسعه، ) فروش سھام(خود 

  .می کنند) ی آن ھا در عمل تشديد ھر چه بيشتر استثمار کارگران استامعن... (کاھش ھزينه ھا و 
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به . مستقيمی بر سياست جھانی داردۀ ر کشورھای بزرگ غربی، رابطاز طرف ديگر، تمرکز مالکيت اقتصادی د

لمان ا، انگليس، فرانسه و جاپانکشورھای . ستامريکا درصد از بزرگترين شرکت ھای دنيا متعلق به ٢٩عنوان مثال 

ن مثال اگر به عنوا.  در رابطه با سرمايه ھای مالی مشخص تر استألهاين مس. به ترتيب در رده ھای بعدی قرار دارند

 تا در فرانسه و ٣ ريشه دارند، امريکا تا از آن ھا در ۶سسات مالی جھان را در نظر بگيريم، ؤ تا از بزرگترين م١٠

  .يکی در انگلستان

دارای بزرگترين ) Capital Group" (کاپيتال گروپ"و ) Black Rock" (بلک راک "امريکا مالی ۀمؤسسدو 

 بايد گفت که خالف آن چه ادعا می شود که چين و روسيه و يا ً اساس اين داده ھا منطقابر. سرمايه ھای مالی دنيا ھستند

در ھر حال، واقعيت ھا .  ھستند، با واقعيت انطباق نداردامريکا ھمتراز ئیبرخی قدرت ھای غربی، امپرياليست ھا

  . ھنوز ھم بزرگترين قدرت امپرياليستی حاکم بر جھان استامريکانشان می دھند که 

علم مارکسيسم نقشی بی نظير و منحصر به فردی در آگاه کردن انسان در رابطه با اقتصاد و سياست جھانی و چگونگی 

"  سرمايه داریۀ باالترين مرحلۀامپرياليسم به مثاب "ۀلنين در رسال.  تمرکز قدرت در جھان سرمايه داری داشته و دارد

با در نظر گرفتن .  جھانی سرمايه ھای مالی استۀياليسم، سلطاصلی عصر امپرۀ به روشنی نشان می دھد که مشخص

 در دست تعداد ًات مالی جھان می بينيم که سرمايه ھای مالی عمدتامؤسس ، و با بررسی بزرگترين ئیاين نکته به تنھا

 .     انگشت شماری از قدرت ھای امپرياليستی متمرکز شده اند

سرمايه ھای مالی تعريف ۀ و گسترش توسعه طلبان"  مالیۀسيادت سرماي"ی اندر ادبيات مارکسيستی، امپرياليسم به مع

  . شده است و گسترش توسعه طلبانه مضمون اقتصادی مشخصی دارد

اخير انجام شده اند، درستی تجزيه و تحليل لنين در ۀ ات مالی در چند دھمؤسستحقيق ھای متعددی که در رابطه با 

  )٢. (ئيد می کنندأتً رابطه با امپرياليسم را کامال

يک نوع خط مشی " امپرياليسم"توضيح می دھد که "  سرمايه داریۀ باالترين مرحلۀامپرياليسم به مثاب "ۀلنين در رسال

 ۀامپرياليسم در درون مرحل. نيست)  کنونی انتخاب شده باشدۀ سرمايه دار جھانی برای دورۀکه توسط طبق(اقتصادی 

آن است و جايگزين مرحله ای از سرمايه داری ۀ مشخصی از تکامل سيستم سرمايه داری به وجود آمده ، باالترين مرحل

 مالی و سياست آن نيز که از اقتصادش ۀامپرياليسم و سرماي. شده که متکی بر بازار و رقابت آزاد در قرن نوزدھم بود

  . ی و آزادی است ارتجاعی و ضد دموکراسًسرچشمه می گيرد ، کامال

.  اصلی سيستم امپرياليستی نام بردۀ به عنوان ھستجاپانلمان و ا، بريتانيا، فرانسه، امريکا ۀلنين از پنج کشور عمد

راتی که در صد سال اخير رخ داده ، ييات مالی جھان اين واقعيت را به رغم تغمؤسسامروز بررسی جايگاه بزرگترين 

  .  ئيد می کندأباز ھم ت

يا سرمايه داری انحصاری، نه تنھا شرايط  به امپرياليسم ١٩وضيح داد که تحول از سرمايه داری رقابتی در قرن لنين ت

 .  سوسياليستی جھانی را نيز به وجود آوردۀرا برای جنگ ايجاد کرد، بلکه شرايط عينی برای اقتصاد برنامه ريزی شد

 مالی، نظر لنين را تصديق ۀ سرمايۀتر اجتماعی شدن توليد و سلطبا اثبات ھر چه بيش) ٣(تحقيقات اقتصادی اخير نيز 

 نشان داد که چگونه يک گروه ٢٠١٠ در مقاله ای در سال James Glattfelderبه عنوان مثال محققی به نام . می کنند

گی از  شرکت چندمليتی قرار دارد و بخش بزر۴٣٠٠٠در قلب شبکه ای متشکل از " نھاد مالی-سوپر "١۴٧متشکل از 

 درصد ثروت شبکه را در ۴٠عنی کمتر از يک درصد از اعضای شبکه، بيش از ي.  می کندکنترولثروت اين شبکه را 

ی مثل بارکليز، جی پی مورگان چيس و گلدمن مؤسسات مالي شرکتی که در صدر گروه قرار داشتند، ٢٠. اختيار دارند

  )     ۴. (ساکس بودند
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 مالی نه تنھا بر بازار حکمرانی می کند، سياست ھای کشورھای به ۀشان داده، سرماي که لنين به روشنی نیھمان طور

 مالی در دوران کنونی، تمام سياست ھای دولت ھا ۀسرماي. ن می کندييرا نيز تع) حتی قدرتمند ترين آن ھا(ظاھر مستقل 

 سيستم آموزشی و بھداشت و درمان را ديکته می کند، به دولت ھا فرمان می دھد که به خدمات اجتماعی حياتی مانند

  .ر ساختار بازار کار مطابق با نيازھای افزايش سود سرمايه می شوديييورش ببرند، و خواستار تغ

ی ھر چند ناچيز بر بانک ھا برآمد، کنترول دولت فرانسه درصدد اعمال ١٩٨٠ ۀبه عنوان مثال وقتی که در اوايل دھ

به دليل ( ، زمانی که بازدھی اوراق قرضه ١٩٩٣يا در سال . وقف شدندسياست ھای آن توسط بازارھای مالی مت

 سرمايه ۀ به خواستئین برای پاسخگوافزايش يافت، دولت کلينت) امريکا دولت ۀنگرانی در مورد سطح کسری بودج

 کارويل، در ن، جيمزبه طوری که مشاور سياسی کلينت. د کاھش داًمالی، امکانات اجتماعی و سطح رفاه جامعه را شديدا

وجود داشت، می ) ده شدن دوباره پس از مرگئيزا(قبال فکر می کردم که اگر تناسخ : "اظھار نظری در اين رابطه گفت

اما در حال حاضر می خواھم . س جمھور و يا پاپ و يا يک بازيکن موفق بيسبال به زندگی برگردميخواھم به عنوان رئ

 ."ن می توانيد ھمه را بترسانيدچو. به عنوان بازار اوراق قرضه برگردم

 مالی ، يک ويژگی فرعی اقتصاد سرمايه داری، يا فرزند ناخلف ۀ سرمايًاوال.  اساسی را بايد در نظر داشتۀاما دو نکت

، دوم)  ۵. ( از بطن سيستم بيرون آمده و پايه و اساس آن محسوب می شودًمالکيت خصوصی نيست، بلکه مستقيما

يک نوع سياست ) که محروميت اجتماعی شديد و خطر دائمی جنگ جھانی را با خود آورد(الی  مۀ سرمايۀظھور و سلط

  . خود نظام سرمايه داری استۀيک مرحله از توسعۀ يا تاکتيک اقتصادی نيست، بلکه نتيج

اقعی، تجربه نشان داده که تنھا چشم انداز واقع بينانه برای پايان دادن به جنگ افروزی، تضمين صلح و برابری و

 . کارگر جھانی است، که شرايط زندگی اش ، او را در مقابل سرمايه قرار داده استۀ پيروزمند طبقۀمبارز

  ١٣٩۶ ]حمل[فروردين

 

 :زيرنويس ھا

  

)١ (Black Rock hedged fund  

  .  انجام شدهPeetz و Murrayبه عنوان مثال رجوع شود به تحقيقاتی که توسط ) ٢(

 James توسط ٢٠١٠رجوع شود که در سال "  شرکت ھای بزرگ جھانیکنترول ۀشبک "ۀقالبه عنوان مثال به م) ٣(

Glattfelderمنتشر شد    .“The Network of Global Corporate Control”  

)۴ (Barclays Bank ، JP Morgan Chase ، Goldman Sachs   

 Pierre-Joseph(ی نظرات پرودن کارل مارکس در زمانی که مشغول نوشتن کتاب سرمايه بود، به بررس) ۵(

Proudhon (پرودن . پرداخته بود)ادعا می کرد که می توان ھمزمان با )  يک خرده بورژوای شبه سوسياليستۀبه مثاب

اما مارکس نشان داد که اين مانند .  مالی جلوگيری کردۀ، از تاراج سرماي حفظ مالکيت خصوصی و بازار سرمايه داری

 . بشود  که پاپ کنار گذاشته شود ، در حالی که کليسای کاتوليک حفظاين است که تالش شود

  

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

  ١٣٩۶ ]جوزا[ ، خرداد ماه٢١۶ ۀشمار

 


