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 فصل ششم

 
 سرمايه داری انحصاری

 
 

 
. عملک""رد ش""يوه تول""يد س""رمايه داری از آغ""از پيدايش""ش يکس""ان باق""ی نم""انده اس""ت       

 گس""ترش ياف""ت، در  ١٨،١٧،١٦ص""رفنظر از س""رمايه داری کارگاه""ی ک""ه در ق""رون   
 :تاريخ سرمايه داری صنعتی به معنی دقيق کلمه، دو مرحله را می توان تشخيص داد

 .١٨٨٠ تا دهه ی ١٧٦٠قابت آزاد، از انقالب صنعتی  مرحله ی ر-   
 . تا به امروز١٨٨٠ امپرياليسم، از دهه ی -  
 
  از رقابت آزاد تا تفاهم سرمايه داران-١

س"""رمايه داری ص"""نعتی در اولي"""ن م"""رحله زندگ"""يش ب"""ا تع"""داد زي"""ادی از ش"""رکتهای 
       ه"""يچ ي"""ک از آن ش"""رکتها  .  مش"""خص م"""ی گ"""ردد - در ه"""ر بخ"""ش از ص"""نعت -مس"""تقل

هر کدام از آنها به اميد فروش کاالهايش ميکوشيد         . نم"ی توانس"ت ب"ر بازار مسلط شود        
 .تا قيمت ها را پايين بياورد

اي"ن وض"ع زمانی دگرگون شد که تراکم و تمرکز سرمايه در يک سری از بخشهای         
 در صد فرآورده ها  ٨٠ تا   ٦٠ص"نعتی فق"ط ب"ه تع"داد کمی از شرکتها که مجموعًا بين               

از آن پ"س، اين شرکتها توانستند، توسعه  . تول"يد م"ی ک"ردند، اج"ازه ادام"ه ح"يات داد      را  
ياب""ند و کوش""يدند ت""ا ب""ر ب""ازار مس""لط ش""وند و از س""قوط قيم""ت ف""روش بوس""يله ی تقس""يم  

 .بازار بر حسب قدرت نسبی خود در هر زمان، جلوگيری کنند
ه در هم"ان هنگام  زوال س"رمايه داری رقاب"ت آزاد ب"ا انق"الب تکنولوژيک"ی مهم"ی ک"           

اي"ن انق"الب ص"نعتی با جايگزين کردن موتورهای برقی و    . بوق"وع پيوس"ت تس"هيل ش"د     
احتراق"ی بج"ای موتوره"ای بخ"ار بع"نوان من"بع اص"لی انرژی در رشته های صنعت و             

 ص""نايع ب""رق، وس""ائل برق"ی، ص""نايع نف""ت، ص""نايع  -تراب"ری ي""ک رده از ص""نايع جدي"د  
رمايه اول""يه بس""يار بيش""تری نس""بت ب""ه رش""ته ه""ای    ک""ه نيازم""ند س"" -اتومب""يل و ش""يميايی
 .و اين از همان ابتدا تعداد رقبای بالقوه را محدود کرد. قديمی صنعت بودند

 :اشکال عمده ی توافق بين سرمايه داران عبارتند از
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 ک"ارتل و س"نديکا در ي"ک بخ"ش ص"نعت ک"ه در آن ه"ر واح"د تول"يدی شرکت کننده               -
 استقالل خود را حفظ می کند،

  تراست و ادغام شرکتها که در آن به گروه مديران عامل استقالل داده شده است، -
گ""روه مال""ی و ش""رکت س""هامی مرک""زی، ک""ه در آن تع""داد کم""ی از س""رمايه داران         
نظ"ارت ب"ر مؤسس"ات زي"ادی را در بس"ياری از رشته های صنعتی که از نظر حقوقی       

 .مستقل از يکديگر هستند، در اختيار دارند
 
 م بانکها و سرمايه مالی  تراک-٢

هم""ان رون""د ت""راکم و تمرک""ز س""رمايه ک""ه در ص""نعت و تراب""ری ص""ورت گرف""ت در  
در پاي"ان اي"ن تح"ول، تع"داد کم"ی از بانکه"ای عظيم بر              . ب"انکداری ن"يز بوق"وع پيوس"ت       

 .زندگی مالی کشورهای سرمايه داری چيره شدند
هنگامی که . رکت هاستنقش اصلی بانکها در نظام سرمايه داری اعتبار دادن به ش        

تمرک"ز بانک"ی بس"يار پيش"رفته باش"د، تع"داد اندک"ی از ب"انکداران عم"ًال انحصار اعتبار                     
اي""ن انحص""ار ب""ه آنه""ا امک""ان م""يدهد ت""ا ديگ""ر همان""ند وام        . دادن را در اخت""يار دارن""د 

ده""ندگان م""نفعل رف""تار نکن""ند، يعن""ی ص""رفًا ب""ه جم""ع آوری به""ره س""رمايه اش""ان بس""نده   
 .انتظار رسيدن موعد دريافت وامی که پرداخته اند ننشينندنکرده و به 

در حقيق"ت، بانکه"ا که به شرکتهايی که به فعاليت هايی از يک نوع يا مشابه اشتغال            
دارن""د اعت""بار ميده""ند، عالق""ه زي""ادی ب""ه ادام""ه ک""ار و رون""ق مال""ی تمام""ی اي""ن ش""رکتها  

. ه رقابت شديد جلوگيری کننداي"ن بانکه"ا م"ايل ان"د ک"ه از ت"نزل نرخ سود بوسيل        . دارن"د 
  ت""راکم و تمرک""ز ص""نعتی دخال""ت   -  و گ""اه تحم""يل  -بنابراي""ن بانکه""ا در ام""ر تس""ريع   

 .ميکنند
از . ب"ا اي"ن ک"ار، بانکه"ا ابتکار بوجود آوردن تراست های بزرگ را بدست ميگيرند                 

همين طريق، بانکها از انحصار خود بر تسهيالت اعتباری برای بدست آوردن سهمی           
بدينگونه . س"رمايه ش"رکتهای ب"زرگ در ازای اعت"باری ک"ه ميده"ند، استفاده ميکنند               در  

 يعن""ی س""رمايه ی بانک""ی ک""ه در ص""نعت راه ياف""ته و ق""ادر اس""ت ک""ه در   -س""رمايه مال""ی
 . رشد ميکند-دايره سرمايه صنعتی برای خود موقعيت غالبی بدست آورد

 گ"""روههای مال"""ی  در رأس ه"""رم ق"""درت در دوران س"""رمايه داری، انحص"""اراتی از  
،    )م"""ثال ش"""رکتهای ب"""يمه(ميروي"""ند ک"""ه در عي"""ن ح"""ال بانکه"""ا، س"""اير مؤسس"""ات مال"""ی  

تراس"ت ه"ای بزرگ صنعتی و حمل و نقل و فروشگاههای بزرگ زنجيره ای و غيره    
مشهور در "  فاميل٦٠"گروه انگشت شماری سرمايه دار بزرگ      . را در اختيار دارند   

 کل"""يه اه"""رمهای ق"""درت اقتص"""ادی کش"""ورهای    در فرانس"""ه"  فام"""يل٢٠٠"ام"""ريکا و 
 .امپرياليستی را در دست دارند

در بل""ژيک ح""دود ده گ""روه مال""ی، هم""راه ب""ا چ""ند گ""روه خارج""ی بخ""ش ه""ای کل""يدی     
 .اقتصاد را در اختيار دارند
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خصوص""ا گ""روههای مورگ""ان، راکفل""ر، (در اي""االت م""تحده گ""روه مال""ی غ""ول پ""يکر  
ب"ر ک"ل ح"يات اقتص"ادی تس""لط     ) و غ"يره " يکاب"انک ام"ر  "دوپان"ت، گ"روه مل"ون، گ"روه     

قديمی ظاهرًا بعد از جنگ جهانی دوم  ) تراس"ت (در ژاپ"ن ه"م ک"ه ژيباتس"وهای          . دارن"د 
تج""زيه ش""دند، وض""ع ب""ر همي""ن م""نوال اس""ت و تراس""ت ه""ا دوب""اره ب""ه س""ادگی تأس""يس       

گ""روههای مه""م در ژاپ""ن، ميتسوبيش""ی، ميتس""وئی، اي""تو، س""وميتومو، و       . گ""رديده ان""د 
 .ی، هستندماروبر

 
  سرمايه داری انحصاری و سرمايه داری رقابت آزاد-٣

حتی به اين . پ"يدايش انحص"ارات بمعن"ی از م"يان رفت"ن رقاب"ت س"رمايه داری نيس"ت                
مهمتر . معن"ی ه"م نيس"ت که در هر رشته از صنعت يک شرکت کامال چيره شده است              

 :از همه به اين معنی است که در بخش های انحصاری شده
 بت ديگر به گونه ای عادی با کاهش قيمت ها انجام نميگيرد،  رقا-الف
 درياف"ت ميکن""ند،  اف"زونه انحص"اری   و ب"ه دل"يل ال"ف، تراس"ت ه"ای ب"زرگ س"ود        -ب

يعن"""ی ن"""رخ س"""ود آنه"""ا باالت"""ر اس"""ت از ن"""رخ س"""ود ش"""رکتهايی ک"""ه در بخ"""ش ه"""ای                    
 .غير انحصاری هستند

 :بغير از اين مالحظات رقابت ادامه دارد
  در بخشهای غير انحصاری اقتصاد آه تعدادشان زياد است؛-فال
معموًال ( م"يان انحص"ارات، معم"وًال ب"ه آمك تكنيك هايی جز آاهش قيمت فروش               -ب

و بعضی اوقات از راه ) از ط"ريق آ"اهش قيم"ت تم"ام ش"ده، ي"ا از ط"ريق تبل"يغ و غيره              
تغيير آرده و ، به خصوص هنگامی آه روابط نيروها ميان تراست ها  "ج"نگ قيم"تها   "

 مساله تقسيم جديد بازارها بر اساس توازن قدرت جديد مطرح است؛ 
جنگ "، "طبيعی"از طريق " در ب"ازار جهان"ی، اساسا    " مل"ی " م"يان انحص"ارات      -ج

اما تراکم سرمايه ميتواند بحدی پيش برود که حتی در بازار جهانی چندين     ". قيم"ت ه"ا   
اش""ند و اي""ن مي""تواند م""نجر ب""ه ايج""اد       ش""رکت ت""نها بازماندگ""ان رش""ته ای از ص""نعت ب   

 . شود که بازارهای فروش را ميان خود تقسيم کنندکارتل های بين المللی
 
  صدور سرمايه-٤

انحص""ارات،  ت""نها بوس""يله مح""دود ک""ردن رش""د تول""يد، و ب""نابرآن انباش""ت س""رمايه،      
گر، ميتوان"ند تس"لط خ"ود را ب"ر بازاره"ای انحص"اری ش"ده حف"ظ کن"ند، ام"ا از سويی دي            

همي"ن انحص"ارات، عمدت"ًا بخاط"ر س"ودافزونه انحص"اری ک"ه عايدش"ان ميش"ود، مالک                   
پس خصوصيت ويژه دوران سرمايه داری امپرياليستی،      . سرمايه های فراوانی هستند   

پدي"ده ی س"رمايه اف"زونه اس"ت در دست انحصارات کشورهای امپرياليستی که، بدنبال      
ز اين رو صدور سرمايه مشخصه اساسی       ا. زمي"نه های جديد سرمايه گذاری ميگردند      

 .دوران امپرياليسم است
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اي"ن س"رمايه ب"ه کشورهايی صادر ميشود که بتواند سود بيشتری از سود متوسط در                
بخ"ش های رقيب کشورهای امپرياليستی بدست آورد، و بتواند محرک فعاليتهايی باشد     

ول برای رشد توليد چني"ن سرمايه ای در درجه ا      . ک"ه مکم"ل فعالي"تهای کش"ور م"ادراند         
) آسيا، افريقا و امريکای التين (م"واد اول"يه گياه"ی و معدن"ی در کشورهای عقب افتاده              

 .بکار گرفته ميشود
ت"ا زمان"يکه سرمايه داری در بازار جهانی فقط برای فروش کاالهايش و خريد مواد            

به نيروی اوليه و مواد غذائی عمل ميکرد، عالقه چندانی به فتح مناطق جديد با توسل         
با اين همه نيروی نظامی برای از ميان برداشتن سدها در مقابل ورود    (نظامی نداشت   

 مثال جنگ های ترياک که توسط انگلستان جهت         -کااله"ا م"ورد اس"تفاده قرار ميگرفت       
مج"بور ک"ردن امپراطوری چين برای لغو ممنوعيت ورود ترياک از هند که مستعمره              

ا ب"ه مح"ض اي"نکه ص"دور س"رمايه اهميت زيادی در         ام" ). بريتان"يا ب"ود ص"ورت گرف"ت       
 .عمليات بين المللی سرمايه داری بدست آورد، اين وضع تغيير کرد

قيم""ت کاالي""ی ک""ه فروخ""ته ميش""ود ب""ايد حداک""ثر ظ""رف چ""ند م""اه پرداخ""ت ش""ود، در      
حال""يکه س""رمايه ای ک""ه در ي""ک کش""ور س""رمايه گ""ذاری ميش""ود ت""نها س""الها پ""س از             

از اين روست که قدرتهای امپرياليستی عالقه زيادی به        . يگرددس"رمايه گ"ذاری ب"از م"       
. استقرار نظارت دائمی خود بر کشورهايی که در آنها سرمايه گذاری کرده اند، دارند       

 کش""ورهای -اي"ن نظ"ارت در کش"ورهای ش"به مس"تعمره ب"ه گون"ه ای غ"ير مس"تقيم اس"ت          
ل""ی در واق""ع دس""ت ش""به مس""تعمره از ط""ريق دول""تها ي""ی ک""ه در ظاه""ر مس""تقل هس""تند و  

ولی در کشورهای مستعمره اين نظارت مستقيم است      . نش"انده خ"ارج ان"د اداره ميش"وند        
.  يعنی از طريق دستگاه اداری که مستقيمًا وابسته به کشور مادر است اعمال ميشود       –

بنابراي"ن عص"ر امپرياليس"م ب"ا گ"رايش تقس"يم جهان به امپراطوری هايی مستعمرانی و              
 .درتهای بزرگ امپرياليستی مشخص ميشودمناطق تحت نفوذ ق

بمثابه ی ) ١٩٠٥ -١٨٨٠بخص"وص بين سالهای  (اي"ن تقس"يم ب"ندی در دوره معين"ی           
اين توازن قدرت عبارت بود از تسلط     : عملک"رد ت"وازن موقت"ی نيروها صورت گرفت        

بريتان""يای کب""ير، ق""درت و اهمي""ت امپرياليس""تهای فرانس""ه، هل""ند، و بل""ژيک و ض""عف      
 .آلمان، اياالت متحده، ايتاليا و ژاپن": جوان"ی امپرياليستی و نسبی قدرتها

سلس"له ج"نگهای امپرياليس"تی وس"يله ای بودن"د که از طريق آن قدرتهای امپرياليستی       
کوش"يدند ب"ا استفاده از تغيير توازن نيروها، تقسيم جهان را به نفع خود تغيير              " ج"وان "

ن، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی ج"نگ ام"ريکا و اس"پانيا، ج"نگ روس و ژاپ"       : ده"ند 
 .دوم

اي"نها جنگهاي"ی بودن"د ب"رای غ"ارت، ب"رای مناطق جديد سرمايه گذاری، برای منابع                  
ل"ه ي"ا عل"يه    (سياس"ی  " آرم"ان "م"واد خ"ام، و ب"رای کن"ترل ب"ر بازاره"ا و ن"ه ب"رای ي"ک          

مطالب مذکور در مورد ). دمکراس"ی، له ي"ا عل"يه حکوم"ت مطلق"ه، له ي"ا عل"يه فاشيس"م          
ی ف""تح مس""تعمرات ک""ه سراس""ر دوره ی امپرياليس""م را م""ی پوش""اند ن""يز ص""ادق   ج""نگها
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در ق"رن بيس"تم، جنگ ايتاليا عليه ترکيه، جنگ چين و ژاپن و بخصوص جنگ     (اس"ت   
، يا جنگ استثمارگران عليه جنبش های رهايی بخش خلق         )ايتاليائ"يها عل"يه حبش"ه ايه"ا       

ا ب""رای غ""ارت در ج""نگ ش""رکت    ک""ه در آن امپرياليس""ته ) الجزاي""ر، ويت""نام، و غ""يره  (
ک""ردند، در حال""يکه م""ردم م""ناطق ش""به مس""تعمره و ي""ا مس""تعمره ب""رای هدف""ی ب""ر ح""ق      

 .ميجنگند و ميكوشند که خود را از يوغ بردگی امپرياليسم برهانند
 
  امپرياليست ها و کشورهای وابسته-٥

الی بدي"ن ترتي"ب، عص"ر امپرياليس"م، صرفًا شاهد برقراری کنترل يک تعداد قطب م       
بلک""ه عص""ر امپرياليس""م همچني""ن ب""ا اس""تقرار    . و ص""نعتی در کش""ورهای م""ادر نيس""ت  

کن"ترل ب"ورژوازی امپرياليس"ت مع"دودی کش"ور ب"ر م"ردم کش"ورهای مس"تعمره و شبه                 
 .مستعمره، يعنی دو سوم نوع بشر مشخص ميشود

ب"ورژوازی امپرياليس"ت ث"روت ق"ابل مالحظ"ه ای را از کش"ورهای مس"تعمره و شبه                 
س"رمايه ای ک"ه در اين کشورها سرمايه گذاری شده است،        .  اس"تخراج ميک"ند    مس"تعمره 

 از اي""ن کش""ورها بدس""ت م""ی آورد و ب""ه کش""ورهای م""ادر           س""ود اف""زونه، مس""تعمراتی  
تقس"يم جهان"ی ک"ار ک"ه ب"ر پاي"ه ی مباد"له کااله"ای س"اخت کشورهای مادر با                     . م"ی ب"رد   

 م"ی انج""امد ک""ه در آن   نابراب""رمباد""له یم"واد خ""ام کش"ورهای مس""تعمره ق""رار دارد ب"ه    
، با مقدار کمتری کار     )ک"ه کم"تر فشرده است     (کش"ورهای فق"ير مق"دار ک"ار بيش"تری را            

هزينه اداره مستعمرات را با ماليات بستن بر       . مبادله می کنند  ) ک"ه بيشتر فشرده است    (
س"هم بزرگ"ی از در آم"د مالياتی نيز به کشورهای مادر    (م"ردم مس"تعمره تأمي"ن ميکن"ند       

 ).نتقل ميشودم
منابع"ی ک"ه از کش"ورهای وابس"ته استخراج ميشوند، بهنگام تهيه ی منابع مالی برای          

يکی از بدين ترتيب امپرياليسم  . رش"د اقتصادی اين کشورها از دسترس خارج ميشوند        
 . نيمکره جنوبی کره زمين استمنابع عمده ی عقب افتادگی

 
  عصر سرمايه داری پسين-٦

نخس"""ت دوره امپرياليس"""م : ا مي"""توان ب"""ه دو م"""رحله تقس"""يم ک"""رددوران امپرياليس"""م ر
کالس""يک ک""ه دوره پ""يش از ج""نگ جهان""ی اول و ن""يز دوره م""يان دو ج""نگ را ش""امل      
 .ميشود، و دوره ی سرمايه داری پسين که از پايان جنگ جهانی دوم آغاز ميگردد

 مقياس در دوره ی س"رمايه داری پس"ين، تجمع و تمرکز سرمايه، هر چه بيشتر، در           
" واح""د اساس""ی "در حال""يکه تراس""ت انحص""اری مل""ی    . بي""ن المل""ل گس""ترش م""ی ي""ابد    

عص""ر س""رمايه دار " واح""د اساس""ی"امپرياليس""م کالس""يک ب""ود، ش""رکتهای چ""ند مليت""ی  
ام"ا همچني"ن، دوره س"رمايه داری پس"ين ب"ا تس"ريع نوآوری های فنی، با                  . پس"ين هس"تند   

شينها سرمايه گذاری شده اند، با لزوم  اس"تهالک س"ريعتر س"رمايه هايی که در خريد ما          
ب"رنامه ري"زی و حس"اب دق"يق ت"ر مخارج و سرمايه گذاری برای شرکتهای بزرگ، و              
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با گرايش به برنامه ريزی اقتصادی دولت که نتيجه طبيعی اين نکات هستند، مشخص       
 .ميشود

در عص"ر س"رمايه داری پس"ين مداخل"ه اقتص"ادی دولت بدين رو افزايش می يابد که          
ورژوازی ب"ه کم"ک دول"ت ب"رای نج"ات بخ"ش ه"ای ص"نعتی ک"ه دچ"ار کسری مزمن               ب" 

هس"تند، و همچني"ن در بخ"ش هاي"ی که هنوز قادر به ايستادن به روی پای خود نيستند،                
احت"ياج دارد، بع"الوه ب"ورژوازی مح"تاج آن اس"ت که دولت عمدتا از طريق سفارشات       

، کمکه""ای مال""ی و غ""يره، )در درج""ه اول، و ن""ه منحص""را، سفارش""ات نظام""ی (دولت""ی 
 .سود انحصارات بزرگ را تضمين کند

بي"ن المل"ل ش"دن فزاينده ی توليد از يک سو و دخالت فزاينده ی دولت ملی در حيات         
اقتص"ادی از س"وئی ديگ"ر ب"ه يک سلسله تضادهای جديد در دوره سرمايه داری پسين             

 می شود، عمده ترين  تغذيهتورم دائمی م"ی انج"امد، که بحران نظام پولی جهان که از            
 .تجلی آن است

مشخص"ه ی ديگ"ر عص"ر س"رمايه داری پس"ين، تج"زيه ی عمومی امپراطوری های        
مس""تعمراتی و ت"""بديل کش""ورهای مس"""تعمره ب""ه ش"""به مس""تعمره، تغي"""ير جه""ت ص"""دور      

 ک""ه اک""نون از ي""ک کش""ور امپرياليس""تی ب""ه آش""ور امپرياليس""تی ديگ""ر حرآ""ت  -س""رمايه
 و اولين قدمها در راه صنعتی -رياليستی به يک مستعمرهميك"ند، و ن"ه از يك آشور امپ      

ک""ه عمدت""ًا منحص""ر ب""ه ص""نايع م""واد مص""رفی   (ک""ردن کش""ورهای ش""به مس""تعمره اس""ت 
اي"""ن گ"""رايش ت"""نها کوش"""ش ب"""ورژوازی ه"""ای بوم"""ی ب"""رای جلوگ"""يری از      ). م"""ی ش"""ود

نيز جن"بش ه"ای ت"وده ای و ق"يام در کش"ورهای آن"ان نيس"ت، بلکه نتيجه ی اين واقعيت                    
هس"ت که صدور ماشين آالت و وسايل امروزه قسمت اعظم صادرات خود کشورهای      

 .امپرياليستی را تشکيل ميدهد
ن"ه دگرگون"ی هاي"ی که در عملکرد اقتصاد سرمايه داری در کشورهای امپرياليستی           
ص"ورت گرف"ته و ن"ه دگرگون"ی ه"ای م"ربوط ب"ه اقتصاد کشورهای شبه مستعمره و نه          

پرياليستی، هيچ کدام نمی توانند ما را به صحت نتيجه ای که لنين عملک"رد ک"ل نظام ام   
پ"يش از ن"يم ق"رن پيش در رابطه با اهميت تاريخی دوران امپرياليسم گرفت، مشکوک             

. س"رمايه داری پس"ين دوره ب"اال گرفت"ن کل"يه تض"ادهای م"ا بين امپرياليستهاست                . س"ازد 
گهای امپرياليس"""تی، و      دوره ای اس"""ت ک"""ه هم"""راه ب"""ا ب"""رخوردهای قهرآم"""يز، و ج"""ن      

اين عصر، دوره ی انقالب و    . ج"نگ های رهائی بخش ملی و جنگ های داخلی است          
ض"""د انق"""الب، دوره ی ب"""رخوردهای انفج"""ار آم"""يز اس"""ت و ن"""ه دوره پيش"""رفت آرام و   

 .مسالمت آميز تمدن
ام"روز بس"يار مهم است که اين افسانه را که اقتصاد غربی کنونی ديگر يک اقتصاد       

 ١٩٧٥ -١٩٧٤رکود تعميم ياقته سالهای     . يه داری واقع"ی نيس"ت، ب"دور اندازي"م         س"رما 
در ک"ل اقتص"اد س"رمايه داری بي"ن الملل"ی ض"ربه مهلک"ی ب"ه اي"ن نظريه که ما در يک                    

بر اساس اين نظر تنظيم . بس"ر م"ی بريم وارد آورد    " اقتص"اد مخ"تلط   "دوره باص"طالح    



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 

 

٦١

 اقتص"ادی، اش"تغال کامل و باال   زندگ"ی اقتص"ادی بوس"يله ی دول"ت ض"امن رش"د م"داوم          
ام"ا واقعيت يکبار ديگر ثابت کرد که احتياجات  . رفت"ن س"طح زندگ"ی ب"رای هم"ه اس"ت           

س""ود خصوص""ی ب""ه چيرگ""ی خ""ود ب""ر اقتص""اد ادام""ه م""يدهد، و بط""ور ادواری موج""ب    
پ"يدايش ب"يکاری و اش"باع تول"يد م"ی ش"ود، و اي"ن مؤي"د اي"ن اس"ت که ما هنوز در دوره               

 .ری بسر ميبريماقتصاد سرمايه دا
همچني"ن اس"ت در م"ورد نظ"ريه ای ک"ه ادع"ا ميک"ند، ديگر اين مقتدرترين گروههای            
س""رمايه داری نيس""تند ک""ه اج""تماع غرب""ی را م""ی گردان""ند، بلک""ه اج""تماعات غرب""ی را     

اين . اک"نون مدي"ران، دي"وان س"االران و ص"احبان مه"ارت و دانش"مندان ره"بری ميکنند           
اجتماع در  " اربابان"بسياری از اين    .  استوار نيست  نظ"ريه ب"ه هيچ برهان جدی علمی       

نمايندگی قدرت که سرمايه  . ط"ی دو دوره رک"ود اخ"ير خود را ويالن خيابانها يافته اند             
ب"زرگ آن را م""ی پذي""رد و در ش""رکتهای عظيم""ی ک""ه در زي""ر کن""ترل خ""ود دارد ک""امل  

تص""ميم : نه"ا ميک"ند، در ب"ر گ""يرنده اغل"ب امت"يازات س""نتی آن اس"ت بج"ز اص""لی تري"ن آ       
از هر چه که . نهائی در مورد اشکال و جهت اصلی انباشت و سرمايه گذاری سرمايه     

مق""دس "داش"ته باش"د بخوب""ی حفاظ"ت ميش""ود و اي"ن     " مق""دس تري"ن مقدس""ات "ربط"ی ب"ه   
هم"""ان اولوي"""ت س"""ودهای انحص"""ارات اس"""ت ک"""ه مي"""توان س"""هم س"""ود  " تري"""ن مقدس"""ات

طل"ب را گواه ثبوت اين نظر ميدانند که  آنهاي"ی ک"ه اي"ن م    . س"هامداران را ف"دای آن ک"رد       
ديگ"ر مالکي"ت خصوص"ی اهمي"ت چندان"ی ندارد، گرايش غالب از آغاز سرمايه داری               
را ف"راموش ک"رده اند، يعنی فدا کردن مالکيت خصوصی تعداد بسياری از ماهی های         

 .کوچک به نفع يک مشت ماهی عظيم الجثه 


