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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 های کالن اقتصادی مدل تنظیم سیاست 11جلسهخالصه 

مالکیت خصوصی بعنوان ساختاری برای « تعریف عینیِ»های اساسیِ  بررسی شاخصه

« طبقاتی شدن نظام اقتصادی بر اساس اصل بودن انگیزه مادی در انسان اکونومیک»

 از مالکیت خصوصی« تعریف نظری»بمثابه مبنای 

بعنوان مبنای  اکونومیکطبقاتی شدن نظام اقتصادی بر مبنای اصل بودن انگیزه مادی در انسان  -1

 تعریف نظری از مالکیت خصوصی در مقایسه اجمالی آن با مبنای اسالمی

مالحظه کرد، ابتدائا به مبنای « عینی»و « نظری»در این جلسه با اشاره به اینکه مالکیت خصوصی را باید از دو بعد 

شود و بعد از طرح مبنای مادی درباره تعریف انسان و جامعه  عریف نظری از مالکیت خصوصی پرداخته میت

شود. سپس به سه  ای اجمالی می برخاسته از این تعریف، به تعریف الهی از انسان و جامعه برخاسته از آن اشاره

مایه بر مالکیت خصوصی روشن شود تا حاکمیت سر شاخصه اساسی تعریف عینیِ مالکیت خصوصی پرداخت می

شود و امکان مقایسه صحیح مالکیت خصوصی چه از حیث نظری و چه از حیث عینی با آنچه مورد نظر دین مبین 

 اسالم است فراهم آید.

 به حق اختصاص، تسلط، دارایی و واجدیت انسان تعریف ساده از مالکیت خصوصی -1/1

ه از آن است که به حق اختصاص، تسلط، دارایی و واجدیت سطح اول از تعریف مالکیت خصوصی، تعریف ساد

های طبیعی انسان  گردد. این دارایی و واجدیت به دو صورت است: واجدیت طبیعی که همان دارایی انسان بازمی

مانند چشم و گوش و... است و واجدیت اجتماعی که به دلیل تعاریف و احکام اجتماعی به انسان نسبت داده 

 تواند امور عینی اقتصادی مانند کاالها باشد. ی از آنها میشود که یک می
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 یعنی مابه االشتراک جریان تکامل بازگشت تعریف مالکیت خصوصی به تعریف انسان و جامعه ضرورت -2/1

باید توجه داشت که بازگشت این تعریف از دارایی به قرارداد اجتماعی مطلق نیست بلکه باید به خصوصیت خاصی 

نیز همراه با آن لحاظ شود. « جامعه»ازگردد و البته این خصوصیت قابل تفسیر نیست مگر آنکه خصوصیت از افراد ب

شود که تعریف انسان و تعریف جامعه در تشریح و تعریف مالکیت خصوصی دخیل  بر مقدمات فوق روشن میبنا

عریف از انسان و جامعه استوار است و چه در اقتصاد جهانی و چه در اقتصاد اسالمی، تعریف مالکیت خصوصی بر ت

نامگذاری شده و در آن، « تعریف نظری از مالکیت خصوصی»شده است. این، همان چیزی است که به 

را ملحوظ « مابه االشتراک جریان تکامل»گیرد و  هایی که حداقل موضوعات علمی را در نظر می خصوصیت

 گردد. دارد، مطرح می می

یل محرومیت ری طبقاتی شدن نظام اقتصادی و تحمتعریف انسان، علت قه اصل بودن انگیزه مادی در -3/1

 سه بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادیدر 

کند و  اکونومیک تعریف شود به این معنا که شرایط او را برای مصرف تحریک میحال اگر انسان به انسان اقتصادی 

غیر از سود، چیز دیگری نیست؛ در این صورت کند و انگیزه اصلی او  انسان فقط برای ارضاء یا مصرف حرکت می

اقتصادی( علت فاعلی را به حرکت ساس توجه به علت غایی )یعنی رفاه است که بر ا ای مادی انگیزه انسان، انگیزه

 شود. آورد و در صورت حذف و یا تضعیف علت غایی، علت فاعلی هم به نسبت تضعیف می در می

 حرص و حسد، نه استعدادها و قابلیتها مهندسی نظام اقتصادی بر اساس خلق -

هرگاه چنین تعریفی از انسان طرح شد و سود و انگیزه مادی اصل قرار گرفت، نتیجه قهری و جبری آن طراحی 

سیاست اقتصاد، ل محرومیت در امور مالی، فرهنگی و سیاسی در ادی به صورت طبقاتی است یعنی تحمینظام اقتص

شوند و  می« تحریص»آورند  هایی که ثروت بدست می ن صورت انگیزهید. در اصاد اقتصافرهنگ اقتصاد و اقت

شوند در حالیکه این فقدان، مستند به ابزارهای اجتماعی و تخصیص  می« تحقیر»کانات اجتماعی مهای فاقد ا انگیزه

 ها. و قابلیت توسط نظام اقتصادی و ماشین اداری جامعه است و نه استعدادها« روحیه و اطالع و قدرت عملکرد»
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یل از پردازند و از نظر فرهنگی، فرصت تحص ای ساختارهای به صورت یکسان به ارائه اطالعات نمی در چنین جامعه

در حد ورود مستقیم به دانشگاه از طریق کنکور نباشد باید با پرداخت  شود زیرا اگر نبوغ افراد آحاد جامعه سلب می

در حالیکه پدر او به تنهایی قدرت اداره خانواده را ندارد و  تحصیل بدهدهزینه تحصیلی در دانشگاه آزاد ادامه 

در مقابل  فرزند او باید کار کند تا مخارج خانواده تامین شود و لذا وسع آنها به تامین هزینه تحصیل نخواهد رسید.

صی شرکت کند و حتی های خصو تواند برای قبولی دانشگاه، در کالس هوش باشد می دار گرچه کم فرزند یک سرمایه

 های خصوصی خارجی تحصیل کند. در دانشگاه در دانشگاههای داخل، در صورت عدم موفقیت

گردد و در حالیکه اکثریت جامعه حتی تصور اموری  او می« پرورش جرات روحی»این زمینه تحصیالتی باعث 

کنند او به راحتی از  را نمی «ای فنیه مشاوره»و  «ارقام نجومی»و  «اخذ موافقت اصولی»و  «طراحی پروژه»مانند 

کند که محرومیت و تحقیر روحی اکثریت جامعه و پرورش روحی این قشر کم جمعیت  این طرق استفاده و اقدام می

 است.« سیاست اقتصاد»بعهده 

ضرورت مهندسی روند اقتصاد به نفع بسترسازی برای توسعه انگیزه غیر مادی با فرض حکومت انسان  -4/1

 ام حساسیتها و تغییر اهداف خودبر نظ

های خود پذیرفته شد  د و امکان حکومت انسان بر نظام حساسیتوتردید شبمعنای فوق تعریف از انسان اما اگر در 

به این معنا خواهد بود که انسان توانایی تغییر اهداف و غایات خود را داراست و در این صورت علت فاعلی و 

انگیزه غیرمادی پذیرفته  کرد. در واقع اگر فرض وجود، بگونه دیگری عمل خواهد هم متناسب با آن هدف انگیزه

ای، بعنوان انگیزه مطلوب در جریان تکامل شناخته شود و روند اقتصاد به نفع  شود الزم است که چنین انگیزه

 گردد. مطرح« یادن آن توسط روابط اجتماعبه ضیق نیفت»و یا حداقل « بسترسازی برای توسعه انگیزه غیرمادی»

تمام اموال  د، مانع انگیزه غیرمادی مانند وقفچه کسی در نظام اقتصادی موجو»این اشکال که  با این بیان جواب

گیری ساختارها و وصف نظام اقتصادی و  روشن خواهد شد زیرا بحث در اینجا درباره هدف« توسط یک فرد است

م اقتصادی و مصلحت جامعه انسانی مطرح است و نه خصلت نظام تولید انگیزه است که در این صورت خصلت نظا
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به معنای توسعه ایثار، متغیر فرعی « مصلحت نظام اسالمی»و مصلحت فرد. بنابراین متغیر اصلی توسعه در این مبنا 

 .خواهد بود« مصلحت سرمایه»تبعی توسعه  و متغیر« مصلحت جامعه اسالمی»توسعه 

بعنوان  در نظامات انگیزش های مادی مالکیت خصوصیهای تعریف عینی  بررسی شاخصه -2

 ساختاری برای مبنای نظری مالکیت خصوصی

شود  آنچه گفته شد تعریفی نظری از انسان و جامعه بود که بعنوان مبنایی برای تعریف مالکیت خصوصی محسوب می

جریان »خصوصی در شود زیرا باید مشخص شود که مالکیت  اما بررسی مالکیت خصوصی به اینجا ختم نمی

منزلتی دارد و در جریان وحدت و کثرت جدید یافتنِ  چه «ها نظام»و « ی مختلف اجتماعیساختارها»و « تکامل

شود. بعبارت دیگر  ها )تکامل( چه خصوصیاتی به کلیه تعاریف از جمله مالکیت خصوصی اضافه یا از آن کم می نظام

ایط انسان و جامعه و نظام ندارد و ارتباط آن به کلیه تعاریف مالکیت خصوصی تعریفی انتزاعی و بریده از شر

تعریف و هویت عینی »دهد. بنابراین ما عالوه بر تعریف نظری با  اقتصادی یک کشور، وزن مخصوص آن را تغییر می

روبرو هستیم که خصوصیت عینی و اجرایی آن را در ارتباط با کلیه ساختارهای اجتماعی و « مالکیت خصوصی

 نماید و تنها در نظام عینی، قابل تعریف است. حل تکامل مشخص میمرا

بنابر نکته فوق باید ساختار اجرایی و عینی مالکیت خصوصی را در نظامی که انگیزه مادی در آن اصل قرار گرفته 

 های اصلی تعریف عینی مالکیت خصوصی در چنین نظامی بدین قرار است: رسد شاخصه معرفی نمود. به نظر می

ترین  : این مهمبعنوان ابزاری برای تمرکز ثروت به نفع بخش خصوصی قدرت تفکیک مدیریت از مالکیت. 1

تمرکز »ب کرده و در اختیار عده دیگری قرار داد و توان اعتبارات اجتماعی را جذ ن میای است که با آ شاخصه

نفع بخش خصوصی و بمثابه تعریف اجرایی را پدید آورد. در واقع این شاخصه، ابزاری برای تمرکز ثروت به « ثروت

های سهامی و چه در بانکها از این  رود. همانطور که تامین اعتبار و سرمایه چه در شرکت بخش خصوصی بشمار می

 شود. رهگذر محقق می



 5 

: نیروی بدلیل عدم توازن بین مزد کارگر و قیمت کاال تضمین استخدام نیروی انسانی به نفع رشد سرمایه. 2

هم به دنبال فروش کاالی تولیدی خود است  )کارفرما( نیازمند اشتغال و درآمد است و صاحب کاال )کارگر( نیانسا

شود و بجای انحصار برای کار،  هیچ توازنی ایجاد نمی «قیمت کاال»و  «مزد»اما در این نظام در رقابت بین 

خریدار )کارفرما( و فروشنده )نیروی انسانی( به نفع شود و موازنه بین مقاومت  ابزارهایی برای انحصار کاال تنظیم می

کنند و کارفرما به صورت یک نظام سازمانی با نیروی کار  اولی است چون متقاضیان کار به صورت فردی مراجعه می

آید و تنها  شود و لذا حق گزینش و انتخاب  و تحقیر و تضعیف و قرارداد حداقلی برای او بوجود می مواجه نمی

تر عمل نشود اما هر چقدر  ه کار است که در واقع حداقلی است تا از آن پایینی برای نیروی کار، قوانین ادارنپشتیبا

، «سرقفلی»شود و انحصاراتی مانند  مند برخورد می شود، با کاالها نظام در مقابل نیروی کار بدون نظام عمل می

امکانات توزیعی در »و  «و بررسی آن توسط بانک ثبت سفارش»و  «کنترل مقدار فروشندگان»و  «اعتبار بانکی»

کند و شکل  شود. یکی از این ابزارهای انحصار که از ضرر جلوگیری می ایجاد می «رابطه با کاال و قیمت آن

شود تا نیروی  ها مجرایی ایجاد می در آن، توسط دولت بک است که در واقع های بای گیرد طرح المللی به خود می بین

ها اعتبارات تامین کاال هم توسط طرف مقابل  تر خریداری شود بطوریکه حتی در این طرح ت ارزانکار به قیم

 شود.  پذیرفته می

 اشتغال بجای سبد کاال راه برون رفت از متغیر اصلی بودن رشد سرمایه سبدبرخورد سازمانی با  -

طرح است و آن اینکه با اعطای وام به یک  رسد فرض دیگری هم درباره رابطه بین مزد و قیمت کاال قابل به نظر می

مذاکره با  طوری از یکدیگر تفکیک کرد کهنظام کاری )و نه نظام صنفی( مانند خانه کارگر، اقشار کار موضوعی را 

شود و در نسبت بین کاال و کار به صورت سازمانی محقق  با فروش نیرویبرخورد و  صاحبان سرمایه ممکن شود

 کاال قرار گیرد. ، اشتغال سبداشتغال

بدلیل ایجاد شرایط ثبات مالی برای بخش خصوصی از طریق  و تضمین رشد آن آسیب ناپذیر بودن سرمایه. 3

سازی تویوتا تنها  : این شاخصه در یک مثال قابل تبیین است: کارخانه ماشینانحصارات در زنجیره و شبکه تولید
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ماند  شین تویوتا فقط به همین اندازه در انبار این شرکت باقی میدو ساعت توانایی انبارداری دارد و مواد ساخت ما

دهنده برتری کارخانه تویوتا از آن است. در  که نشاناست و در مقابل، این زمان در کارخانه نیسان شش ساعت 

معنای این شود.  جا متوقف نمی واقع سیر سرمایه این شرکت از قرارداد استخراج مواد اولیه تا قرارداد فروش در هیچ

روند آنست که قرارداد اجتماعی، امکان ضرر را برای این کارخانه از بین برده و به میزانی که انحصارات قدرت، 

است، سیکل و تر واقع کارتل یابد. در کند، به همان نسبت ریسک کاهش می یابی کارتلی و تراستی پیدا می توسعه

های تولید جلوی از بین  آورد و این نحوه مدیریت در پروسه در می را نسبت به هم به صورت یک منظومه کاالها

کند و به این صورت ضرر خود را به  های بزرگتر منحل می گیرد و ورشکستگان را در مجموعهرفتن سرمایه را می

ت و هر چه به قاعده آن کمتر اس تزلزل روطی که هر چه به باالی آن برویمکند، مانند مخ دسته خردتر منتقل می

داری است  ها بمعنای تحمل بزرگتر شدن دستگاه سرمایه پذیری تزلزل بیشتر است. البته کل این ریسک یک شویمنزد

و به همین دلیل است که تکنولوژی هرگز روند شدید خود را متوقف نکرده و دائما سرعت خود را باال برده است؛ 

باالتر مانند تصرفات خان است و این قمارها با هدف  های های پایین همانند قمار و برای دسته که برای دسته واقعیتی

تر بدست  کنند و حذف کارگزارهای ضعیف های بزرگی است که تکنولوژی را اداره می کارگزاری بهتر برای دستگاه

 آنهاست.

رود، یعنی ثبات مالی باید برای  غیرطبیعی بشمار می انحصارات بخش خصوصی شود که از این توضیح روشن می

نه اینکه ثبات مالی برای افراد  مسئول کنترل تبعات سیاسی مال استکند و  باشد که به مردم خدمت می دولتی

 خاصی باشد که به ضرر عموم منجر شود.

: ضرورت بررس تطبیقی بین نظامات اقتصاد سرمایه داری با نظام اسالمی برای بهینه گیری نتیجه -3

 تصمیمات کالن و توسعه نظام جمهوری اسالمی

شود که باید با مالکیت شروع اسالمی مقایسه شود تا  براساس مباحث فوق مالکیت خصوصی دارای ابعادی می

عالوه بر  شود یا خیر. روشن گردد که آیا بر اساس مالکیت اسالمی اینگونه مالکیت با این خصوصیات پذیرفته می

وجود، قابلیت عزل شدن از خصوصیات عینی داری م  این باید مشخص شود: آیا خصوصیات مالکیت در نظام سرمایه
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ای  توان در نظام اقتصاد اسالمی از آن کاربردی گرفت و این مالکیت، قطعه و اجرایی آن را داراست یا اساسا نمی

 است که برای سیستم دیگری مفید است و سیستم اقتصاد اسالمی دارای قطعه دیگری است؟
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 باسمه تعالی

 تنظیم سیاستهای اقتصادی مدل پانزدهمخالصه بحث جلسه 

« نظام اقتصادیِ مبتنی بر سلطه سرمایه»به « تعریف مالکیت خصوصی»تبیین وابستگی 

سرمایه در سه بخش شرکت، بانک،  بر اساس تبیین شکل گیری شخصیت اجتماعیِ

 بررسی نسبت ادبیات انقالب و ادبیات حوزه با این تحلیل و برنامه توسعه

ریف مالکیت خصوصی به نظام اقتصادی روشن می شود و با تبیین حکومت و سلطه در این جلسه، وابستگی تع

سرمایه بر نظام اقتصادی غرب در سطح  جامعه شناسی اقتصاد )که از طریق شرکت، بانک و برنامه توسعه محقق می 

رار گرفته شود( بصورت اجمالی و گذرا مشخص می شود که مالکیت خصوصی در رابطه مستقیم با سرمایه ساالری ق

است. سپس به تعارض این تعریف از مالکیت خصوصی و این نظام اقتصادی با قانون اساسی اشاره می شود و بعد از 

آن نادرست بودن استناد به ادبیات حوزه برای بررسی مشروعیت ساختارهای شرایط ساز توضیح می یابد. در پایان 

ر رشد سیاسی جامعه اشاره و تاویل قانون اساسی به فقدان به ضرورت ساختار سازی برای انواع مالکیت حول محو

 این مهم معلّل می گردد.  

بر اساس « نظام اقتصادیِ مبتنی بر سلطه سرمایه»به « تعریف مالکیت خصوصی»تبیین وابستگی  -1

 سرمایه در سه بخش شرکت، بانک، برنامه توسعه تبیین شکل گیری شخصیت اجتماعیِ

 شود: در سه بخش خالصه می  رت کلیبصوداری  نظام سرمایه

شوند  ـ بانک؛ ارگانیزمی است که این سلولها به آن متصل می2است   تعریف شدهو ـ شرکت؛ که یک سلول مستقل 1

 دهد. ـ برنامه توسعه: دستگاهی است که امکان رشد را به سرمایه می3شوند  نجا وارد یک شبکه بزرگ میو از آ
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از طریق تعریف شرکت حقوقی )با تفکیک مدیریت از « جتماعی سرمایهشخصیت ا»به رسمیت شناختن  -

 مالکیت( با سلب هویت از انسانها

سرمایه مستقل از  در واقع ،شخصیت حقوقی و به رسمیت شناختنالکیت از م مدیریت در بخش اول، با تفکیک

را نیز بدست می آورد. بعبارت حق انضمام به شبکه  و عالوه بر این، کند پیدا می حق حیات اجتماعی خود، مالک

« شخصیت اجتماعیِ سرمایه»دار( دارای شخصیت حقوقی شد؛  سرمایه بنفسه )مستقل از سرمایهدیگر آن هنگام که 

 ه است.مطرح شد ؛حیات اجتماعی دارد ،بعنوان سلولی که در جامعه بوجود آمده و

سلب هویت از شرکتها برای توسعه منسوب شدن سرمایه به ساختار اجتماعی از طریق شبکه بانکی و  -

 شبکه

 کند. گیرد؛ یعنی مجرای تحرک پیدا می یک ارگانیزم اجتماعی قرار می بعنوانسرمایه در شبکه بانکی  در بخش دوم،

دمات مصرفی دارند, با حفظ تنوعی که بر اساس انواع تولید و انواع توزیع و انواع خ)شرکتها( این سلولها   در واقع

منسوب به یک ساختار اجتماعیِ خاص )شبکه بانک( می د. از اینجا دیگر سرمایه نشو ک ارگانیزه میبه وسیله بان

در این مجرای تحرک, حتی هویت شرکت هم لزوماً  در این مرحله وبه نام صاحبش شناخت بلکه آنرا نباید  شود و

شدن ارگانیزه با  و اصلی را ندارد نقشهای مدیر عامل و هیئت مدیره,  گیری هویت اصلی سرمایه نیست. لذا تصمیم

گیری  قدرت تصمیم د. یعنی اگر مدیر عاملیبدست سرمایه می افتافراد  و نصب عزل قدرت ،نکیسرمایه در شبکه با

شود و  شرکتش به عنوان یک سلول در ارگانیزم سرمایه حذف می ، به همراهنداشت را به موقع در سرعت و دقت

. بنابراین در این مرحله شود سپرده می ؛گری که در رقابت برنده شده استسرمایه به شرکت دیآن مدیریت 

شود  ن جدا میای که از بد شرکتهای ضعیف مثل پوستهو  کند کند و سلول را مصرف می ی میگزینش سلول «سرمایه»

  .شوند مصرف شده و دور ریخته می ؛شود و دور ریخته می

نیست و « عزل و نصب» و «حذف و گزینش»رشکست شدن چیزی جز وداری,  به عبارت دیگر در نظر نظام سرمایه

سرمایه در شبکه بانکی مرتبا از یک دسته به دسته دیگر و از یک  :ماهیت سرمایه در شبکه بانکی است حفظ ،هدف
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در « شخصیت حقوقی سرمایه»شود و  آن حفظ میبرای منصب خدماتی  اما کند کت دیگر انتقال پیدا میشرکت به شر

 منحل است و این شبکه است که باید توسعه پیدا کند. شبکه

دائم افزایی »در تکامل اجتماعی از طریق استراتژی های بمعنای « سرمایه ساختاری اجتماعی»سهم تاثیر  -

 « سرمایه

، سرمایه قرار گیرددر خدمت سرمایه  (که سیاستهای دولت است)سیاستهای توسعه در بخش سوم، هنگامی که 

یک جامعه را به « , اقتصادیسیاسی, فرهنگی»تواند کلیه مقدورات  می داشتن گام بعدی را بدست آورده وتوانایی بر

 ای ارزیابی ادالت به گونهحکومت سرمایه یعنی مع سرمایه است.و حکومت سلطه  که این دقیقا بمعنای خدمت گیرد

در حول محور و سازی  ساس آن تصمیمو انسجام اجتماعی بر ا وحدت کنند که تصمیم گیرانِ سازی می و تصمیم

باید این سوال مطرح شود که سیاستهای  در واقع در این مرحله دهند. تنظیمات امور را انجام می« توسعه سرمایه»

دارند؟ « اقتصاد اقتصاد»و « فرهنگ اقتصاد«, »سیاست اقتصاد»طی با ابتراچه « سیاسی, اقتصادی, فرهنگی»توسعه 

حاکم بر « سیاستهای سیاسی»حاکم بر اقتصاد و « سیاستهای اقتصادی»حاکم بر اقتصاد، « سیاستهای فرهنگی»یعنی 

پیدا  آن های حاکم بر سیاست کل کشور و روند سیاسی کل کشور و فرهنگ و اقتصاد تاقتصاد چه نسبتی با سیاس

اً سرمایه شود، طبیعت« فرهنگ تکنولوژی»و « فرهنگ اقتصادی«, »فرهنگ توسعه»کند؟ در صورتی که  می

کند.  سهم پیدا می« تکامل اجتماعی»ساختاری شده )سرمایه ساختاری اجتماعی( از آن حالت خاص در آمده و در 

به سرمایه  و شوند نگ خدمتگذار سرمایه می, سیاست و فرهه شدشناختبه عنوان متغیر اصلی انگیزه  این سهماگر 

 1گردد. میتبدیل اصلی توسعه  متغیر

                                                           
1
سیاست، فرهنگ، »در مرحله اول و سپس ضرب آنها در « کاال»و « ثروت»در « تولید، توزیع، مصرف»سرمایه و متغیر اصلی شدن اقتصاد در جامعه، باید به ضرب ضمنا برای تبیین دقیق حاکمیت  

 عنوان و نسبتهای آن پرداخت. 72و دستیابی به « اقتصاد
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خدمت سرمایه از طریق تنظیم سیاست خارجی )دوستی و دشمنی ملتها با هم( بر  توسعه تخصص در -

 اساس مصلحت توسعه تکنولوژی

نقش  «توسعه تکنولوژی» و بر این اساسشود  می «دائم افزایی سرمایه»استراتژی کشور,  این صورت است کهدر 

و  شود تنظیم می« وسعه تکنولوژیت»کند و لذا حتی سیاست خارجی یک کشور بر اساس مصلحت  اساسی پیدا می

 بههم را گذارد و دانشگاه و پژوهشهای کشور  در کیفیت رابطه )دوستی و دشمنی( با ملتها هم تاثیر می این مهم

اما در این  ندهستاستخدام سرمایه  درمدیران و متخصصان  ه می شدگفت ی قبلدر مرحله د. ورآ در می خوداستخدام 

 .قرار می گیرد مت سرمایهدر خد نیز« توسعه تخصص» مرحله

 تبدیل دولت به سیستم خدماتی سرمایه بدلیل حاکمیت معادالت سرمایه -

 عالوه بر این همانطور که در مرحله قبل، انتخاب مدیر عاملِ بهتر توسط سرمایه مطرح بود و

حاکمیت معادالت »و « لوژیتوسعه تکنو»؛ با طرح مقوالتی چون شد سیستم خدماتی آن به درون شرکت تعریف می

کلیه مقدورات  و به این صورت شود میتبدیل  سرمایه سیستم خدماتیبه  خواهد بود که «دولت»این  ،«سرمایه

 7گیرد. بعنوان لجستیک سرمایه قرار می« سیاسی, اقتصادی, فرهنگی»

ابسته به نظام کلمه مالکیت خصوصی وو سازی  تعریف خصوصی بنابر تمامی آنچه بصورت کلی و اجمالی گذشت، 

رابطه  در واقعو  گردیدطرح « سرمایه ساالری»ساده با  و رابطه نظام اقتصادی به صورت بسیار اقتصادی شد

 .روشن شد« حاکمیت سرمایه»در شکل غربی با « یمالکیت خصوص»

با اصول قانون « مالکیت خصوصی وخصوصی سازی بر اساس سرمایه ساالری»تبیین تعارض  -2

 اساسی

از متن قانون اساسی  خواهد بود و شواهد زیادی معنی ، تلقی اسالمیتِ بخش خصوصی بیتعریف از سرمایهبا این 

 بر این مهم داللت دارد:

                                                           
2
؛ ولی در )تکنولوژی فضایی( برتری سیاسی باشد که مربوط بهکند  روسیه سابق در صنعتی رشد می و لذا ستدر خدمت سیاستمداران ا« توسعه سرمایه»در کشورهای سوسیالیستی  البته 

 کند. ، رشد نمیرا نتیجه دهددائم افزایی آن  و تکنولوژیی که توسعه سرمایه
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 ضرورت نفی هدف شدن رفاه در اقتصاد جمهوری اسالمی و مقید کردن آن -

اقتصاد  ؛ روشن می کند کهآن بخش از مقدمه قانون اساسی که اقتصاد را بعنوان وسیله و نه هدف معرفی می کند -

 ؛ به رسمیت شناخته نشده است.ف از آن رفاه باشدبعنوان متغیر اصلی که هد

و کنترل « توسعه رفاه»بندهای متعدد اصل دوم نیز چه بصورت سلبی و چه بصورت ایجابی، به معنای مقید کردن  -

 آن است.

 المیدر اقتصاد جمهوری اس نفی اصالت مصرف بعنوان فضیلت اخالقی -

نسبی معنا نشده تا نهایتا تابع تکنولوژی معرفی شود عالوه برآنکه اصالت مصرف در « اخالق»، اصل سومدر  -

از مابقی بندهای این اصل نیز براحتی می توان  .جامعه مورد اشاره این اصل، فضیلت اخالقی محسوب نمی شود

 .نیست اصلمحور و  «اقتصاد»در تعریف خط مشی اساسی نظام,  فهمید که

 نفی اقتصاد محوری در نظام جمهوری اسالمی -

 ؛که مربوط به سیاست و فرهنگ استاصولی  نیز روشن می شوداصل چهارم تا چهل دوم قانون اساسی مطالعه  از -

 در تعارض است.اقتصاد محوریت یا با  وغیر اصلی بیان شده است به عنوان متیا 

 گی در اقتصاد جمهوری اسالمیضرورت تعریف رقابت سالم با تعریف آزاد -

امر سیاسی( در این یک رشد و حفظ آزادگی )یعنی  که واضح می شودهل و سوم قانون اساسی با مطالعه اصل چ ـ 

 ت.اس حریت نفسمترادف با  و آزادگی غیر از رقابت است مطرح شده البته با توجه به اینکه اصل

مطرح شده و های اقتصادی دولت  مکمل فعالیت وصی بعنوانآید که بخش خص بر می نیز از اصل چهل و چهارم  -

 .ضروری می سازدتعریف تعاون اسالمی را  در این اصل، اسالمی اشاره به تعاون ؛ همچنان کهبعنوان اصل و محورنه 

 ضرورت حاکمیت تکامل انسانی بر اصول اقتصادی در مهندسی اقتصاد جمهوری اسالمی -
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اصول اقتصادی کامال  حاکمیت تکامل انسانی بر نیز،پنجاه و ششم قانون اساسی اصل چهل و پنجم تا اصل  در -

 .روشن است

ضرورت سرپرستی رشد و شرایط سازی، علت عدم صحت استناد به رساله های عملیه برای   -3

 طراحی ساختارهای اجتماعی

قتضیات عقود ضرورت مهندسی ساختارسازی برای شرایط اقتصادی نظام جموری اسالمی بر اساس م -

 اسالمی؛ نه شروط ضمن عقد

ی پاسخ دادن به مسائل مستحدثه ابه معن)که رساله مراجع  هروعیت کلیه قوانین اقتصادی بمشارجاع  با این نگاه، 

های  تنظیم فعالیتنخواهد بود زیرا این نوع پاسخگویی تنها چاره کار کسانی است که به دنبال  ( صحیحاست

سود ثابت را نتیجه  کهو ترکیب آنها به نحوی  اشند. به عنوان مثال قابلیت اشتراط عقودخود می ب اقتصادی فردی

اما این مطلب برای  را به نحوی مشروع می کند تا ملکیت آنها بر مال منتقل شده تصحیح شود« متعاملین»دهد؛ کار 

 ابل استناد نیست. می شوند؛ ابداَ ق« حادثه سازی در جامعه»که باعث « طراحی ساختارهای اجتماعی»

و  کند ایقاعات معین می سازد و تکلیف عمومی را در عقود و محیط می ،جامعهدر سازی  ساختار به عبارت دیگر

. حال با توجه به این که مقتضای داخل کردن قید در اصل عقد استهمان  ،این مسئله که دشو شرط میتعمیم  باعث

است؛ اگر شرایط سازی توسط حکومت باعث « ی بودن اشتراطمورد»و « آزادی»عقد و اختیارات متعاقدین، 

و تبعیت قیمت سوقیه از آن و عدم امکان معامله در غیرِ آن شرایط شد؛ باز هم می توان آن « عمومی شدن اشتراط»

 نیازمند دقت و بحث دیگری است و این گونه داخل کردن قید در اصل عقد، را از قبیل معامله متعاقدین دانست؟!؟ یا

 ؟ با توسعه الهی جامعه سازگار باشدتواند مجوز داشته باشد که  تنها در صورتی می و فقه حکومتی است در صالحیت

حول توسعه الهی در بخش سیاسی و فرهنگی؛ نه توسعه  اقتصاد جمهوری اسالمی ضرورت مهندسی نظام -

 حرص و دائم افزایی سرمایه 

 فضای اجتماعیو سازی  شرائط و رستی رشد باید بر چه محوری باشدپسرکه  شود بسیار مهم است مشخص بنابراین

 نجام بگیرد؟تحت چه مکانیزمی باید ا (والیت فقیه و چه در سطح دولت چه در سطح)
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که ) «توسعه حرص» این امر، محور اماامری ضروری است؛ ارگانیزه شدن فعالیتهای اقتصادی بر این مبنا گرچه 

رشد فرهنگی و تابع « رشد سرمایه»بلکه  ( قرار نمی گیرددائم افزای سرمایه استهمان حاکمیت سرمایه و رشد 

داشته سازی  باید معنی ساختار« دولتی ،خصوصی, تعاونی»مالکیت خواهد بود و بر این اساس رشد سیاسی جامعه 

 .حضور داشته باشد« ید, توزیع, مصرفتول»در الگوی  و

ن بدلیل بکارگیری انگیزه های مادی بصورت ناقص، علت پایین تحلیل ناکارامدی خصوصی سازی در ایرا -

 بودن بازدهی اقتصادی

به عدم ضرر و زیان، تغییر  11با توجه به زیان دهی بخش دولتی و تقیید اصل »از همین جا منشا این تحلیل که  

سازی تعریف  ارنظام اقتصادی اسالمی با هدف ساخت روشن می شود؛ زیرا« ساختار اقتصادی کشور ضروری است

تعریف بجای  به عبارت دیگر نشده است یعنی انگیزه، انگیزه بخش خصوصی بوده ولی دولت متصدی آن بوده است.

محقق  داری نظام خصوصی سرمایه از تصدی دولت وتلفیقی  ،نحوه روابط آننظام مدیریت اقتصادی و اسالمی از 

بسیار کمتری بازدهی اقتصادی  ، به صورت ناقص مادی هانگیزبکارگیری  طبیعی است که شده است. در این صورت

 .از بکارگیری کامل آن خواهد داشت

عدم امکان ایجاد انحصارات متناسب با بخش خصوصی از طریق شبکه بانکی، علت متضرر شدن بخش  -

 خصوصی در جمهوری اسالمی

از حالت  سازی و خصوصی شدهنآن ایجاد با و مدیریت متناسب  هیال انگیزش اقتصادیِ لذا تا زمانی که 

خارج  (شود ارگانیزه شدن توسط بانک و کلیه اموری که ابزارهای انحصارش را باعث می) سازی اجتماعی اختارس

در وضع موجود  زیراورشکست شدن پیش خواهد رفت سوی  و به ی مرتبا ضرر خواهد دادبخش خصوص نشده،

انحصار منطقه تجاری و امکان انحصارات صنفی و امکان تامین  امکان انحصار منابع طبیعی و امکانجامعه ایران، 

 ها نماینده بدوناز شرکتهای خصوصی بزرگ که البته غیر  ؛را نخواهد داشت وقیسرمایه از طریق شرکت و واحد حق

  3خود ادامه دهند.کار به توانند  می در مضیقهو و شبکه خاصی 

                                                           
3
 . الک نسبت به مال خود می باشدمالکیت مه بحث فقهی درباره میزان بررسی میزان محدود کردن شرکتها  مخصوصا در حوزه تجارت خارجی وابسته ب 
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 باسمه تعالی

 م سیاستهای کالن اقتصادیمدل تنظی شانزدهم خالصه جلسه

تبیین جریان پرستش اجتماعی سرمایه از طریق حکومت توسعه تکنولوژی بر تصمیم 

گیری اجتماعی بر اساس شکل گیری شخصیت اجتماعی سرمایه در سه بخش شرکت، 

 بانک، برنامه توسعه

در « برنامه توسعه شکل گیری شخصیت اجتماعیِ سرمایه در سه بخش شرکت، بانک،»پس از اشاره اجمالی به 

بعد از تبیین شرکت به عنوان ساختار سلولی شود:  ارائه می تبیین تفصیلی همین مطلب در این جلسه جلسه قبل،

کاال بعنوان وظیفه « تولید، توزیع، مصرفِ» –شود  که از طریق مقایسه آن با شرکت شرعی انجام می -سرمایه 

از طریق « تصمیم گیری درباره اعتبارات»له بعد بانک با ورود به شرکتها در اقتصاد خرد معرفی می شود. در مرح

پردازد که انعکاس آن در خدمات دولتی،  می« حفظ قدرت پولی کشور»زه کردن اقتصاد خرد )شرکتها( به ارگانی

از طریق ایجاد تعادلهای کالن در دسته بندیهای بزرگ بوسیله  ثروت« تولید، توزیع، مصرفِ»مسئولیت دولت در

عتبارات )اقتصاد کالن( خواهد بود اما هنگامی که آهنگ رشد قدرت پولی کشورهای دیگر مطرح می شود دولت ا

تولید، »اهتمام ورزد. این مهم از طریق حذف « توسعه ثروت ملی»عبور کرده و به « حفظ قدرت پولی»باید از 

ی ارگانیزه شده به  عنای تبدیل سرمایهمحقق می شود که به م« توسعه ثروت ملی»غیر متناسب با « توزیع، مصرفِ

انی که کند. اما از زم ها شرکت می گیری است زیرا در این مرحله، سرمایه در محاسبات و تصمیم« سلول مغز»

شود واز سوی دیگر از  منحصر دانسته می «توسعه تکنولوژی» آن به طریق مطرح شده و« برتری در موازنه ارزی»

گیری مادی بر  و مادی شدنِ جهت« قلب»شود؛ نتیجه آن حکومت سرمایه بر  دی ارائه میتکنولوژی، تعریفی تماما ما

توسعه خواهد بود. البته مقید نشدن توسعه تکنولوژی به هیچ قیدی حتی قید اخالق نیز به معنای تبعیت هرگونه امر 

)که از سلول شدن شرکت  گیری مادی خواهد بود. حاصل این روند اخالقی از متغیر سرمایه و حاکمیت همان جهت

« پرستش اجتماعی سرمایه»آید(،  برای سرمایه و ارگانیزه شدن آن توسط بانک وتبدیل آن به مغز و قلب بوجود می
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گیری  تصمیم»بر « توسعه تکنولوژی»و وحدت سرمایه پرستی با دنیاپرستی خواهد بود که از طریق حکومت 

 شود.     ، محقق می«اجتماعی

شرکت به ساختار سلولیِ سرمایه بعنوان تشکیل دهنده بخش اقتصاد خرد بر اساس تعریف عینی  -1

 مقایسه تفصیلی شرکت غربی با شرکت شرعی

ضرورت مقایسه شرکت شرعی با شرکت در نظام سرمایه داری و عدم امنیت درونی و بیرونی برای سرمایه  -

 در نظام اقتصادی اسالم

است یعنی از نظر شرعی مالکیت برای « عنوان»مستند به مملک بودنِ در نگاه اولیه مشروعیت فقهی شرکتها 

شخصیت حقوقی )و یا همان عنوان( صحیح و مورد پذیرش است مثال دولت اسالمی با قطع نظر از اعضاء آن یک 

عنوان است و می تواند مالک باشد. اما در نگاه عمیق تر این شخصیت حقوقی و تصمیم گیری برای آن منوط به 

 یطی است که در مقایسه آن با شرکت شرعی توضیح می یابد.شرا

به  نه و گردد حقّ او به شخص حقیقی بر می و این استحق دارای شرکت  نسبت بهدر شرکت شرعی، صاحب مال  

یک شرکت  سهمِ 111اگر کسی پنج سهم از  ،کتشر این نوعبنابراین در  .ی و اجزاء تشکیل دهندهشخصیت حقوق

 چهحضور دارد  سهم 111ی  در کلیهو  گیرد شاعه به همه اعیان تعلّق میباشد، مالکیّت او به نحو امفروض را مالک 

ضایت شرکت منوط به رمعامالت همه  . لذا«اءاشی» و چه« اسناد اعتباری» باشد چه« پول نقد» موضوع مالکیّت

در غیر این  .شروط میگرددمبه رضایت کلیّه اعضاء  صرّف هر یک از اعضاء بر مال،و ت است تک تک اشخاص

کام شرکت در آن و اح محسوب می شود تصرّف عدوانیو غصب  ،اعمال آن تصمیم گیری بر امور شرکت صورت

 .جاری نیست

افزایش می بتِ امکان عدم توافق کلیه آراء در شرکت شرعی هر چه تعداد افراد بیشتر شود، نس بنابر آنچه گذشت 

باعث تواند  می فرد مخالف ت یک نفر، عقد شرکت به عقدی جائز مبدل می شود و همچنان که با اعالم مخالف ؛یابد

ثبات عنوان  و ی تجمّع سرمایه شود کت، وسیلهامکان ندارد که شر پس در این تعریف شود. انحالل و حسابرسی
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امنیّت  ه فاقدهمچنان ک ندارد« امنیّت درونی»، حقوقی در شرکت اسالمی بسیار متزلزل است و به اصطالح اقتصادی

بسیار قوی  یکه در نظام سرمایه داری پایگاه) یّت سرمایه، مستقل از سرمایه دار و مالک؛ یعنی امننیز هستبرونی 

در نظام اقتصادی اسالم، تابع رشد و کرامت سیاسی است و همواره هر گونه ( ین نهاد اجتماعیستدارد و مستحکم تر

 .شود فع کرامت سیاسی منحل میتحرّک آن به ن

تعریف شرکت در نظام سرمایه داری به الف. ساختار و نظام تک سلولی سرمایه و ب. ثروت در ساختار  -

 خاص در جریان اقتصادی )قدرت تغذیه، تامین جذب سرمایه، قدرت چرخش سرمایه( 

یک  بعنوان ، نام شرکتی است که مملّک شده وآن نام مقابل این نوع شرکت، شرکت دیگری وجود دارد که هرچنددر 

ی است خاص خصوصیّات ت، شخصیّت حقوقی این چنینی باشخصیّت حقوقی ذکر شده است، ولی منظور از شخصی

 :گردد که ذکر می

از اجزائی و تعریف آن و تعیین مبلغ کمی برای آن نشان می دهد که این نوع از شرکت، «  سهام»طرح مقوله  

و  هایی است که روی هم زءو مالک سهام، نماینده تعداد ج ندنام می« سهم»تشکیل شده است که هر جزء آن را 

ل اعمااکثریّتِ سهام،  بر اساس، مفروض سهم 111ی  تصمیم گیری درباره. لذا دهند موعاً شرکت را تشکیل میمج

هر چه سرمایه بیشتر باشد، حق تصمیم گیری  و به همین دلیل د سایر افراد رضایت نداشته باشندهر چن دشو می

)و  اگر دو یا سه نفر یا دخواهدشنفوذ و اراده در کل  صاحب% سهام را دارا باشد، 51کسی  اگر مثالً. شود می تر نافذ

چه راضی باشند و چه را % دیگر 19 ،% سهام رسیدند51 مالکیت هم به لو سهام بعضی از آنان خرد باشد( روی

گیری  عنوانی که در تصمیم امایه یک عنوان است، شخصیت حقوقی سرما بنابراین .دخود می کننتابع  ؛باشندراضی ن

متکی ساختار بر هویت سرمایه آن  زیراندارد؛  خود و آن ساختار، کاری به عنوان دارای شرایط و ساختاری است

تصمیم از این روی،  گردد بر می «مقدارِ دارائی»به « نفوذ تصمیم»و « تصمیم گیری»و « رأی» در آن، است یعنی

بر اساس شرکت اسالمی  گرفته می شود، اجزاء شرکت )یعنی سهام با اکثریت( توسط % از آراء51با های خاصی که 

 محسوب نمی شودمقداری از ثروت اقتصادی که تنها بعنوان  نیست، بلکه ساختار سلول موجودیّت سرمایه است،

قدرت تحرک یا چرخش  که دارای یک ساختار خاص از قدرت تغذیه یا تأمین جذب سرمایه واست بلکه ثروتی 
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ت آن باید به رشد و نمو این جریان، پس از تأمین سرمایه و تحرک و فعالیّ رمایه در جریان اقتصادی است کهس

شرکت های تولیدی، توزیعی، و »دهند،  منتهی شود. این شرکت ها که بخش اقتصاد خرد را تشکیل می شرکت

حضور دارند؛ برای فراهم شدن « سیاسی، فرهنگیقتصادی، ا» در شئون مختلفبا اینکه  وهستند « خدمات مصرفی

بیش از هزینه آنها  های این دستگاه راندمان اقتصادی کلیه امکان تعریف آنها از نظر اقتصادی، ضروری است که

روزنامه  و توزیع کننده آن اطالعات بعنوانعات فرهنگی، مدرسه مولّد اطال بعنوانیک پژوهشکده . )مثال: باشد

 (ی مصرفی اطالعات دستگاه تبدیل کننده بعنوان

 بهره مندی شرکتهای ثبتی از ساختارها و امکانات اجتماعی و محرومیت شرکتهای شرعی یا عرفی از آنها -

این امور را به عنوان « ثبت»ای به نام  اداره و درباره اقتصاد خُرد گفته شد، قانونی شد آنچه که تا به حال ل اگرحا

 شرکتها دو گونه خواهند بود: ،ناختن شرکت تعریف کردششاخصه به رسمیّت 

برابر قانون ثبت شرکتها به وجود  که شرکت ثبتی -2 حده است.در دستگاه قضا علی  م آنشرکت عرفی که احکا -1

« ثبتی»باشد و شرکت  هشرکتی خواهد بود که بر اساس موازین شرع به وجود آمد« عرفی»شرکتِ  . لذاآمده است

، بر این اساس اختالفاتحل  برای دادگاههادر این صورت است که که به رسمیّت قانونی شناخته شود. خواهد بود 

 چارچوبدر قدم بعد، چون  خواهند داد و صحت و عدم صحت معامالت به این تعاریف باز خواهد گشت.نظر 

ار نمی گیرد و لذا اعضای قرثبت  ت نمی یابد و مورد قبول، رسمییشرکت عرف ؛چارچوبه آراء است ،«ثبت»پذیرش 

برای  و... دستگاههای رسمی کشورمانند اعطاء وام و حمایت  ات اجتماعید از یک سری از امکاننتوان نمی آن

، رسمیت اعضاء خودشجز برای  است وشناسنامه اجتماعی  فاقدثبتی  شرکت غیر د، چوننشرکت استفاده کن

 هستند که دستگاههاییبهره مند از ی ساختار سلّولی،  بر مسئلهعالوه  بعبارت دیگر شرکتهای ثبتی نخواهد داشت.

محاسبه، حسابداری دوبل، چگونگی نرم  گیبخش اقتصاد خُرد در چگونکنند. یعنی  جریان آنها را حمایت فنی می

و یا دستگاه تولیدی و نظم کارخانه کند،  که از آن انبار استفاده میافزارهای الزم، چگونگی انبار و دستگاهی 

 مصرف کاال به بازار تأمین اعتبارات و بازار گی ارتباطچگون و ی مراحل تولید کلیهبه سازماندهی  و ساختار
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مستقل از بصورت  سلول شخصیت سرمایهبصورت قاعده مند حمایت می شود. پس با تبیین بیشتر شرکت بمثابه 

 .است« تک سلولیِ سرمایه نظام»و « تارساخ» ،عنوانی که مملّک شده است مُعَنْوَنِ که دار روشن شد سرمایه

در شرایط قدرت پی ریزی روابط اجتماعی و ابزارهای حیات اجتماعی و « المومنون عند شروطهم»بررسی  -

 در شرایط اضطرار در نظامات مادی

« عند شروطهم ونالمؤمن» با استفاده از ادله ای چونپاسخگویی به مسائل مستحدثه و در عرصه طبیعی است که 

مبدل می کند(  الزم از مقتضای عقد )که این عقد جائز را به عقدی تصحیح شرعی شرکت ثبتی بوسیله شروط خارج

و امکان فعالیتی دست مسلمین نباشد بتنظیمات حکومتی بی اشکال خواهد بود اما مشروط به این شرط مهم که: 

)مانند زندگی یک مسلمان در  شود ضع میمگر با پذیرش قوانینی که از طرف یک دولت و برای آنها فراهم نشود

 و شود ثروت عمومی، ابزار تحمیل افراد الابالی برای تحمیل به مسلمین می کشور امریکا( زیرا در غیر این صورت

کنند  حق واسطه گی ساده پیدا می تنهاای که  خدمتکاران تحقیر شدهو به صورت یک دسته افراد منزوی « مسلمین»

بعبارت دیگر چنین راه حلی برای رفع اضطرارِ حاصل از شرایط  به صالح مسلمین نیست.این  که آیند در می

چنین حکمی ، بوجود آمدریزی روابط اجتماعی و ابزارهای حیات اجتماعی  پیقدرت  اجتماعی صحیح است اما اگر

 یشرط خالف مقتضا نه مبنا قرار گیرد واً باید مقتضای طبیعی عقود شرعی ائابتد بلکهنخواهد بود  صحیحهرگز 

در ماهیت عقد  یشرع غیر شرط قراردادن یعمومی شدن شرطِ خالف مقتضای عقد، به معنا عقد، زیرا عمومی

ر نتیجه است. بعبارت دیگر الزم کردن عقد شرکت در اضطرار، تفاوت بسیاری با الزام آن برای عموم دارد زیرا د

 د.خواهدشمنزوی  عمالً ی مبدل شده وارتباطی حداقلبه « عرفی»شرکت 

گیری درباره چرخش اعتبارات برای حفظ قدرت پول ملی در موازنه  تعریف فعالیت بانک به تصمیم -2

 ارزی )تولید ثروت(

 سطح اولیه جایگاه بانک: ارتباط دولت، شرکتها و اشخاص حقیقی با بانک از طریق فعالیتهای مالی -1/2

حفظ با ها در انواع و اقسام رشته ها : شرکتشوند بزرگ ارگانیزه مییک شبکه  این سلولها به وسیله در مرحله بعد

« درآمد» مقوله ای بنام نهاآکه راندمان فعالیت   هستندی نیازمند لتنوع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی به فعالیتهای ما
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ای مالی کاره ی و کلیه حقوقپرداخت و  کند و با خرید و فروش را به شبکه متّصل می چرخش مالی، آنهااین . است

وقتی  کهاست به این ترتیب  هبه صورت سادمالحظه بانک  پسشوند.  ه عضو بانک میعلی حد وکه دارند، تک تک 

د نشو می شخصیچرخش کار مدارای کنند، تدریجاً  به صورت علی حده به بانک پول پرداخت و دریافت میشرکتها 

کلیه  . البته در سطحی باالترشود نها وام داده میبه آ خاصی محاسبهبا  شده و یک اعتباراساس دارای ن بر آو 

ریافت کننده، مشتری شرکتها و افراد حقیقی، مشتری بانک هستند و دولت هم به عنوان سپرده گذار و پرداخت و د

 بانک است.

« تضمین معامالت خارجی»از طریق « گیری درباره چرخش اعتبارات تصمیم»سطح دوم: ورود بانک به  -2/2

 ی حفظ قدرت واحد پولی کشور )تولید ثروت(برا

این  و تبارات را مطالعه کنداع گشایشوام و ارائه کند که وضعیت  قابلیّت این را پیدا میدر این جایگاه بانک  

 در واقع در امر سیاستهای پولی باشد. اط برتبرسد که بانک، از طریق بانک مرکزی، م به فعلیّت می قابلیّت، زمانی

در سیاستهای پولی هم  همچنان که یکی از وظایف بانک، رابطه ارزی مطرح استبعنوان مالت خارجی تضمین معا

خواهد واحد پولی کشور را در برابر واحد پولی کشوری که  مسئله ارز مطرح است. بانک در معامالت خارجی می

 و کاهش یافتهرزش پول کشور در حین کار، ا ممکن است با توجه به این احتمال که ف معامله هست، قرار دهدطر

و قدرت ضمانت آن باقی و ثبات قیمت را حفظ کند  افزایش یافتهارزش آن  یاضمانتهای بانکی دچار وقفه بشود 

، ظرفیتِ شدخارجی  اله جاتامانتداری حو متکفلبانک، عالوه بر واسطه بودن داخلی،  هک پس زمانیبماند. 

قدرت »تواند نسبت به  بانک نمیدر این صورت،  گیرند و هم قرار میکاالهای وارد شده و صادر شده در مقابل 

مربوط می شود زیرا در این « تولید ثروت»به و  خارج شدهاز تولید کاال  بحث بنابراین اوت باشد.بی تف «تولید

به تولید این امر فقط مربوط  کهقدرت پول را حفظ نماید که باید  یسیاستهای مطرح می شود؛ سیاستهای پولی عرصه،

که منشأ تولید  ای در گردش باشد اعتبارات باید به گونه بعبارت دیگر در اینجا .نیست «کاال»و توزیع و مصرف 

مقدوراتِ انسانی، مقدورات منابع طبیعی، مقدورات »ی  ی ساختار و نظام دادن کلیه نحوه و کاالی بیشتری شود

 ردرا به گونه ای تنظیم کچرخهای یک کارخانه می توان  ان کهیعنی همچن ، باید در راستای این هدف باشد.«ابزاری
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چنین نحوه گردش پولهای بانک  و اعتبارگشایش و  وامارائه درباره نحوه  می توانباال رود،  که سرعت تولید

قابل تدر  و کشور قادر شود توزیع، مصرف و دگرگون شود به طوری که وضعیت تولید، مدیریتی را اعمال کرد

کشور  واحد پولی آنتا ارزش  درتباً نسبت به واردات برتری دهحجم صادرات را م ،صادراتی و وارداتی کاالهای

 ان می پردازد و ازسازماندهی مشتریبه  سویک در شود که  ساختاری می« بانک»در این صورت،  افزایش پیدا کند.

 .است «خش اعتباراتتصمیم گیری در چر»ی  مسئلهمتوجه سازماندهی آن در مرکزیّت،  سو دیگر

تولید، توزیع، »انعکاس سطح دوم جایگاه بانک در خدمات دولتی بمعنای مسئولیت دولت برای  -3

 از طریق ایجاد تعادلهای کالن در دسته بندیهای بزرگ بوسیله اعتبارات )اقتصاد کالن(« مصرفِ ثروت

چگونه منابع واگذار شده شود، منابع واگذار  نتقل شود؛ یعنی چگونهاین تصمیم گیری باید به خدمات دولتی م البته

« تولید، توزیع، مصرف»کلی بین  دسته بندیگردد و چگونه های کالن تنظیم  چگونه نسبت قرار گیرد،حمایت مورد 

ر است؛ مسئول اقتصاد کالن کشو پس دولت .شدن آن در برابر پولی دیگر باشد ی آن، ارزشمندتر که نتیجه شود دبیرت

 ؛ همانطور کهرا به عهده دارد آن چرخش ساختار الگوهایو  ثروت« تولید و توزیع و مصرفِ» تمسئولییعنی 

از طریق ایجاد  دولت یتمسئول اشت. اینده درا به عه کاال «تولید، توزیع و مصرفِ»مسئولیت « اقتصاد خُرد»

 ،ولت از مقدوراتی که داردشود که د گاهی الزم می اعمال می شود. کالن بین دسته بندی های تولیدی تعادلهای

لیدِ خدمات به تولید خدمات فرهنگی یا احیاناً به تو گاهی و صنعتبه به کشاورزی و گاهی  اعتبارات خاصی

 ،د. اینها اعتباراتی است که باید در دسته بندیهای بزرگ به گردش در آید تا در موازنه ارزیتخصیص ده سیاسی

  را حفظ کند. بتواند اقتدار خودکشور 

 قدرت واحد پولی کشور نسبت به بیرون« حفظ»معرفی وظیفه حداقلی دولت به ضمانت  -1/3

حفظ  د به این معنا کهروز به روز واحد ارزی باش حداقل وظیفه دولت این است که ضامن کم ارزش نشدنِ س پ

تا است.  «حفظ»له پس اوّلین مرحله از وظایف دولت، مرح 4کشور تضمین کند. درت اقتصادی را نسبت به بیرونق

                                                           
4
 .کند، متعلّق به دارائی و ثروت این کشور است ی این کشور هر چند در خارج از کشور باشد، چیزی را که تولید می بیرون از این تابعیّت است، چون تبعه «بیرون از کشور»از  منظور 
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به همدیگر ارتباط داد؛ یعنی تک سلولهای سرمایه را به هم وصل کرد و  اقتصاد خرد را ،«بانک»اینجا روشن شد که 

ی یک شبکه به هم ارتباط پیدا  به وسیله دن را برای آنها بوجود آورد. بعد از آنکه این سلولهاارگانیزه ش قابلیّت

نسبت به بخش این مسئولیت بانک  که کند و فعالیت آنها نظام پیدا می شوند ریف میکردند، در دسته بندیهای کالن تع

  .خرد بود قتصادا

 برای جلوگیری از رشد ناپایدار« توسعه ثروت ملی»معرفی وظیفه حداکثری دولت به  -2/3

رشد کشورهای  ، قدرت برابری با آهنگ«رشدِ حفظ»اگر آهنگِ  دولت متوجه این نکته است که ی دوّم اما وظیفه

تولید، توزیع، » انجامد. و لذا ظرفیتِ دیگر را نداشته باشد، رشد آن ناپایدار خواهد بود و حتماً به ورشکستگی می

باید با توسعه اقتصادی تحرّک الزمه این توسعه در ظرفیت آن است که  .ثروت آن باید توسعه پیدا کند« مصرفِ

نهایتاً اقتدار اقتصادی و  تا و متکثر شود و در افق جدید قرار گیرد ر یابدتغییعمومی باال رود و ارتباطات موضوعاً 

کنیم.  را مطرح می« انتظارات، ارتباطات و اقتدار»که ما در این رابطه سه بخش د را نتیجه ده کبرتری تکنولوژی

. شود میبیر ولوژی تعانتظاراتِ اقتصادی یک کشور باید در جریان توسعه قرار گیرد که نوعاً از آن به توسعه تکن

 .آمد توضیح این مهم در ادامه خواهد

شرکت آن در محاسبات  بمعنای« مغز»ارتباط بانک مرکزی با موازنه ارزی بمعنای تبدیل سرمایه به سلول  -4 

 «توسعه ثروت ملی»غیر متناسب با « تولید، توزیع، مصرفِ»گیری بوسیله حذف  و تصمیم

رگان را این ا «موازنه ارزی»نسبت به  «بانک مرکزی»و  «بانک مرکزی»نسبت به  «کبان»مسؤولیت  بعبارت دیگر 

بر همان اساسی که  در صورتی که ؛ پسدکن بط میترمهای پولی و سازمان برنامه( سیاستبه یک مغز برنامه ریز )

 تصادیصد اقهم صد در ، موازنه ارزی و توسعهگرفت و سرمایه اصل قرار ه شدندشرکتهای رسمی به رسمیت شناخت

از و  به سلول مغز تبدیل شده استاین مطلب به این معناست که سرمایه تدریجاً از حد یک سلول تعریف شد؛ 

کند،  در محاسبات شرکت کرده و تصمیم گیری می رسیده است. بنابراین با ورود در آن، سلول مغز بهارگانیزه شدن 

ی تولید حذف  چرخهو چه چیزی را از قرار داده  یدتولر چرخه دکند که تولید کنندگان چه چیزی را  حتّی دیکته می

دهد، یعنی کمیّت  کند. این ارگانیزه شدن، تخصیص اعتبار می ، را بهینه می«تولید، توزیع، مصرف»امر و در واقع  کنند
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م گیری مالکین و میزان تصمی :دهد را ارگان انجام می اشکمّیتی که بهینه اما  کند را هم به کیفیّت شرکتها اضافه می

ند، حذف و ورشکست و دهن تغییرگیرد و اگر خط تولید را  گان قرار میها، تحت سیطره رفتار کل ار مدیر عامل

شخصیتهای حقیقی نه تنها  مرحلهدر این بنابراین  د.نشو از این کالبد دفع می یک سلول مرده شده و بمثابهمنزوی 

تولید ثروت و لوازم آن است که معین  و این تثروت شده اس ءجزحقوقیِ مال هم، در شکل جزئی،  شخصیت بلکه

برای  ناصورت مدیر عاملها و سرمایه گذار در این .نباشدحذف شود و چه کاالیی باقی بماند  چه کاالیی می کند

د توانن ی که بهتر میدسته ا آن اما کنند ریسک پذیری تحرک پیدا می را حفظ کنند، با خوداینکه حیات اقتصادی 

در این صورت مالشان گرچه  ؛شوند قاء دارند و بقیه ورشکست میخود را با تحرّک این ارگان هماهنگ نمایند، حقّ ب

را با ارگانیزم  خود شود که خط تولید ارگان کلّی مدیریت، مالشان به کسی منتقل میرود، بلکه نسبت به  از بین نمی

 5هماهنگ کرده است.

 این و و خاصی مبدل گشتهویت مستقل به  شده واز فرد جدا در تک سلول آن، ه هویت سرمای بنابر آنچه گذشت،

که متناسب با  «توزیع، مصرفیتولید، » حذفِ حضور یافت و به« ثروت»ه شد و در ارگانیزنیز  خاص مستقلِ هویت

 در این مرحله گشت.تبدیل « دائم افزایی ثروت هویت ثروت و»مبادرت نمود و لذا به  نباشد، «توسعه ثروت ملّی»

مالحظه می ی واردات و صادارات در باشگاه جهان شود با توجه به اینکهواردات کاال  گزینتولیدات داخلی باید جای

بازار دارای و  آن شده از تولیدات ای دسته است که باعث ارتقای کیفیتمنابع طبیعی خاصّی  شود که کشور دارای

توانیم تأمین کنیم به این  بهتر می هآنچلذا  ابع طبیعی دیگری دارندمن نیز ر کشورهادیگ است همچنان کهجهانی 

و  قواعد بر اساسور در این باشگاه پذیریم. حضمی  تامین کنند، توانند میبهتر هم که آنها  هدهیم و آنچ باشگاه می

ت برای ثرو رحفظ اقتدا» این هماهنگی،در راستای  و کند با دیگران هماهنگ میکشور را ، در آنساختار کار 

 «.کنولوژیتوسعه ت» مطرح می شود و نه« توازن رسیدن به

                                                           
5
روابط سیاسی در عزل و نصب افراد دخیل  گفته شودممکن است  مورد بررسی قرار نگرفته است. و وضعیت موجود شود میذکر ئوریک و نظری تبه صورت  چرخش مطلوب بانک در اینجا 

 خواهد داشت. و یا معکوسی منفی از نقطه نظر اقتصادی، راندمان و عملیات اقتصادی نیست عملیّات، این صورتجواب این است که در اما است، 



 26 

 گیری مادی دو تبیین درباره حکومت سرمایه بر قلب بمعنای اصل شدن جهت -5

و تعریف مادی از آن، علت مادی شدنِ « توسعه تکنولوژی»به « برتری در موازنه ارزی»وابستگی  -1/5

)ضرورت تناسب بین « سیاسی، فرهنگی، اقتصادی»خدمات  در کلیه« انتظارات، ارتباطات، اقتدار»

 افزارهای توسعه ثروت( افزارها و نرم سخت

« فلب»عبور کرده و بر « مغز»چه زمانی و چگونه از سیطره بر  ثروت دائم افزائیحال سوال بعدی این است که این 

سرپرست دلخواهی »و « ، میل، دوست داشتنمرکز عاطفه»حاکم می شود البته با توجه به اینکه قلب در اینجا بمثابه 

  هر گاه در شرایط اقتصادیقلمداد شده است. « ها

 ضروری و الزم شمرده شد؛ «ی ارزی موازنه»در حفظ قدرت و برتری الف: 

و  یعنی موضوعات جدید) دانسته شد؛« پیدایش تکنیک جدید» و« توسعه تکنولوژی»نها راه تحقق این مهم، و ت ب:

 (که به اقتدار جدید بیانجامدروابط جدید 

 و جز روابطنیست یعنی تکنیک چیزی ج: و از سوی دیگر تکنولوژی، به امری صرفا مادی تعریف گردید )

 (؛و جامعه را در اختیار داردکه روابط مادیّ انسان  -نرم افزار و چه سخت افزارچه  -ابزارهایی 

محقق « ارتقاء مادی»، «جهت گیری»در « و استعالءِ مادی طلب برتری»نتیجه این خواهد بود که: بدون اصل شدنِ 

یاسی، فرهنگی، س» ی خدماتِ در کلیه ،«وابط مادّی، اقتدارات مادّیانتظارات مادیّ، ر»نمی شود و بعبارت دیگر 

ی سود  از زاویهبا مردم جهان  ما اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ارتباطو  ، اصل قرار خواهد گرفتکشور« اقتصادی

 . دگرد ی تعریف میمادّ

باید هماهنگ با توسعه سخت  و جهان است( انسانرابطه مادّی همان کنولوژی مادّی )که نرم افزار ت تعبیر دیگر هب

نکه نرم شود، مگر ای و تکنولوژی و صنعت و فن جدید پیدا نمی توسعه سخت افزاری به این معنا که باشدخود  افزار

کند، مگر اینکه نرم  توسعه مادی پیدا نمی« ثروت» توضیح بیشتر آن کهباشد.  متناسب آن افزارهای خدماتی هم با

 نرم افزارهای بزرگ، «نرم افزارهای ساده درونی»و چون عالوه بر  ا هم تناسب داشته باشندافزار و سخت افزار آن ب
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 ای استراتژیه در کلیه و کل ی در توسعهکه اگر بنا شد  نیز وجود دارند؛« ی سیاسی، اقتصادی، فرهنگیاستراتژ»به نام 

  حاکم شده است.نیز بر قلب  سرمایه گیری مادّی اصل باشد، آن وقت باید گفت که جهت

 گرایی تکنولوژی در توسعه مادی، مالزم با تبعیت هرگونه اخالق از متغیر سرمایه مقید نشدنِ مطلق -2/5

به معنای مقید نشدن توسعه  ی مادی بر قلبم شدن جهت گیر: حاکی نیز وجود داردتوضیح دومبرای این مطلب، 

به همان نسبت،  (جز به توسعه خودش)، شودتوسعه مادّی مقیّد  کهبه هر وسیله ای  است زیرااخالق  مادی به

در صورت ، هیچ قیدی را نپذیرفتدر توسعه مادّی،  اگر مطلق گرایی تکنولوژیخواهد شد. پس  کند آن سرعت

 نرمش نشان داد. یعنی اگر گفته شود: قومیک اخالق و دین  باید نسبت به رت لزومو در صوتوجیه اقتصادی وجود 

در این : »این خواهد بود کهجواب   ؛«کردآن کار با  یدرا نادیده گرفت و با جامعه انسانی فالن عواطف شود نمی »

 .«دهیدبه مقدار ضرورت انعطاف نشان و صورت برای توسعه تکنولوژی 

مقابله  آنولوژی منوط به مقابله با عواطف شد، باید با حفظ برتری تکن ی،ر زمان و مکان دیگراگر د از طرف دیگر

ن است که آبرتری این پس الزمه  .دخور برتری اقتصادی رقم میو سود توسط  ،با عواطف نگ و صلحجزیرا  درک

  .شودمی در اینجا حاکمیّت سرمایه مطرح  و لذا دگردر گونه اخالقی تابع این متغیّر ه

از سطح سرمایه با عبور از مرحله اول )تک سلول( و مرحله دوم )حفظ اقتدار ثروت( به پله سوم رسید و  بنابراین

در « جهت توسعه»بر قرار کردن نستبهای کالن و رابطه کالن باالتر آمد و در جهت گیری حضور پیدا کرد و در 

بود. لذا برای قرار « تولید کاال» بت از مقابله و منع ازقرار گرفت در حالی که در مرحله قبل صح« اخالق» مقابل

و عقب  در اقتصاد و برتریبه توسعه اقتصادی و نیل رشد اقتصادی  و عبور ازرشد و توسعه  گرفتن در آهنگ

 د.گردتوسعه اقتصادی حاکم  مربوط به باید جهت گیری اخالقیِ ،جریان تکاملدر دیگران  نیفتادن از

 «گیری اجتماعی تصمیم»بر « توسعه تکنولوژی»جتماعی سرمایه بمعنای حکومت نتیجه: پرستش ا -6

بلکه بر   شرکتها مانندبر اعضای خُرد  آن حاکمیت اما نه در حد دوشمی حاکمیت سرمایه آغاز  ست کهاینجا از

 کند. مدیران سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در سطح کالن حکومت می
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و بر  شود ور سنجیده میهر موضوع دیگری با این مح زیراشود،  پرستی معنا می ی به دنیااینجا دیگر سرمایه پرست

نیست که مردم هر  ی آنمعنا خورد. البتّه این پرستش به میمشروعیت و نامشروعیت اجتماعی آن رقم  این اساس

بر « لوژیتوسعه تکنو»پرستش اجتماعی،  در اینشان سجده کنند، بلکه  صبح در برابر ریال یا قدرت اقتصادی

نرمشی  صورت د. در اینده قرار می خودتحت الشعاع را کند و بقیه امور  حکومت پیدا می« تصمیم گیری اجتماعی»

د با این شو جامعه قلمداد می  انع اخالقیوماز  ی، به عنوان نرمش در برابر یکنشان خواهد داداخالق  که نسبت به

 .ست آورددرا ب از این مرحله هدف که قدرت عبور
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 باسمه تعالی

 71خالصه جلسه 

. مرکز تجمع اعتبارات و امکان گسترش حضور در کلیه 1تعریف بانک در سه سطح 

. ارگانیزم حاکم بر شرایط تولید 3.مرکز سازماندهی اعتبارات و 2سطوح سرمایه برای آن 

 بر اساس حکومت و سلطه سرمایه ،و ریسک

روشن می شود که « حجم دریافتی از آن»از « م پرداختی به بانکحج»در این جلسه با تبیین عوامل فزونی گرفتن 

بانک چگونه قدرت ورود در معامالت پولی را بدست آورده و با مبدل شدن به مرکز تجمع پول، امکان گسترش 

حضور در تمامی سطوح سرمایه را بدست می آورد. سپس در ارتباط با بانک مرکزی و با تخصیص وام به اعتبار 

موضوع )بجای اعتبار شخص( و برقراری نسبت بین این وامها به انجام مسئولیت خود در حفظ قیمت ارز  پروژه یا

تغییر هویت می دهد. اما زمانی « سازمان دهنده چرخش اعتبارات»به « مرکز تجمع اعتبارات»می پردازد و لذا از 

شرکتها مبادرت می کند، در واقع که بانک بر اساس یک کاالی جانشین به حذف خطوط تولید و ورشکست کردن 

به ارگانیزم و موجود زنده ای بدل شده که از رشد سلول )شرکتها( تبعیت نمیکند بلکه چگونگی رشد خود را مالک 

رشد سلولها یا حذف آنان قرار میدهد که در این صورت بانک بر شرایط تولید حکومت کرده و بجای رقابت با 

افزایش »بین آنها می پردازد. البته باید توجه داشت که قواعد حاکم بر بانک، به  شرکتها، به کنترل رقابت و ریسک

باز می گردد زیرا بجای توجه به رای مردمی که مالک داراییهای بانک هستند، « شرایط ساز»بعنوان عاملِ « سرمایه

ر اساس کارآمدی متناسب با به قواعد تولید و رشد کاال در موازنه ارزی توجه می شود و نسبت بین عوامل تولید ب

 سرمایه تعریف می گردد.  
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آن  ها و اثر حجم دریافت ها و حجم پرداخت قدرت معامالتی برای بانک با نسبت سنجی بین. تبیین 1

 گذاری ها در کلیه سطوح سرمایهبانک « امکان گسترش حضور» در

 اشاره تجزیه ای به فعالیت های بانکی  -1/1

 :پردازیم ای به آن می شود، بصورت تجزیه ی که در بانک انجام میبرای مشخص شدن کارهای 

خدمات »داری است، که به آن  گیرد و تقریباً شبیه امانت در بانک کاری بنام دریافت و پرداخت سپرده انجام می  -

 شود. گفته می« نگهداری

اس و تسهیل در چرخش پول شود که غیر از پرداخت خود اسکن در بانک کشیدن چک و پرداخت آن انجام می  -

  6.نام میگیرد« خدمات تسهیلی» د وکن یلی را فراهم میهاست، یعنی خدماتی است که عمالً تس

خدمت ارتباطی به مناطق دیگر، مثالً از یک شهر به شهر دیگر است و از تسهیل یک مقدار ارائه کار دیگر بانک   -

 .نام میگیرد «مات حمل و نقل تسهیلیخد»شود که  تسهیل حمل و نقل می و باعث جلوتر است

های  یعنی خدمات حمل و نقل پولی است که به یک معنا شامل چکاست « خدمات بروات»کار چهارم بانک  -

 ،باشد آن همراه شخصتر است چون الزم نیست خود  یک معنا وسیعه های تضمینی ب شود، لکن از چک تضمینی می

تواند با یک تلفن از جائی به جای  دویست میلیون را می تا مثالً صد .کند له میبسیار بسیار درشت را حوا  لغابلکه مب

 .دیگر منتقل کند

متفاوت است  تا حدودیبا دریافت و پرداخت  آنکه معنای  استانداز  های پس کار پنجم بانک دریافت سپرده  -

 .یرش سرمایهذپ نه و اری استگذ سرمایهدر واقع ساله که  چهارساله و پنجو ساله  سه هایانداز پس مانند

                                                           
6
توانند ده بار معامله بکنند که هر معامله آن  که نیم ساعت پول بشمارند، تا ظهر می نشینند و بجای این افراد با دسته چک خود در حجره و محل کار می ت است که:تسهیل بوسیله چک به اینصور 

میلیون پول ممکن است یک صبح تا ظهر طول  111 صورتی که شمردن باشد، در شده  اریمیلیون جنس خرید 111 میلیون باشد که در جمع ده معامله ممکن است  11میلیون تا  5تواند  حداقل می

کند و  ها را بانک هم نشمارد، یعنی عدد و رقم از دفتر او کم می شمارد. حتی ممکن است خیلی از چک ها را هم نمی گذارند که آن به حساب او می سالی راراهای  چکر که دیگ عالوه بر این .بکشد

 ها خدمات تسهیلی است. د که اینکن به دفتر این اضافه می
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 2اعطاء وام و اعتبار است. ،کار ششم بانک -

کند  دهد، خرید اعتبار می پول است، یعنی با یک معامله پولی که انجام می« اسکنت»یکی دیگر از کارهای بانک  -

اسناد »رید و فروش خنام آن، تواند فروش اعتبار هم داشته باشد و اوراقی را به فروش برساند، که  همانطور که می

 .است« اعتباری

فروشد تا در یک مدت زمان دیگر، پول بیشتری  قسم دیگر از کارهای بانک، تجارت پولی است، یعنی پول را می  -

 .است« پول در زمان»خرید و فروش این، تحویل بگیرد که 

 .است «ارز»ش خرید و فروهمان، دیگر است که یکتبدیل ارزها به  ،دیگر از کارهای بانک بخشی -

)دریافتهای تبیین عینی باالتر بودن ورودی بانک از خروجی آن در دو بخش حسابهای پس انداز  -2/1

 )دریافتهای تولیدی( و حسابهای سرمایه گذاریمصرفی(

در این باره گیرد؟  مطلبی که باید مورد دقت قرار بگیرد این است که قدرت معامالت پولی بانک از کجا نشأت می

یک حجم خروجی پول از » و  «حجم ورودی پول به بانک»یک توجه داشت که بانک با دو  مقوله روبروست: باید 

 گیرد.میقرار  و محاسبه هرگونه اختالف حجمی در دریافت و پرداخت مورد بررسی و« بانک

 بازگشت دریافتهای مصرفی مردم به بانک -

 ،«حسابهای پس انداز»در  یعنی است« یمصرفهای  دریافت»د شو دریافت میاز بانک  کههایی  پولاز انواع  ییک 

هزینه شده  پولِ اما باید توجه داشت که دمیکننمصرف از آن دریافت کرده و  ،گذارند که در بانک میرا مردم پولی 

                                                           
7
در یک زمای مشخص در کاال چرخش پول در  باید دانست که همان طور که در قدم اول باید ماهیت وام بانکی را مورد شناسائی قرار داد تا مشخص شود که وام بانکی چه نوع کاری است؟ 

پول « پول، کاال، پول» د تا در فرمولفروش می ، آن راصد کارتن مداد تواند بدون انگیزه افزایش آن یاشد. مثال خریدارچرخش پول توسط بانک نیز نمی نهایت باید یک سود تجارتی داشته باشد،

گذاری از نظر بانک،  سرمایه ننابرایب. انگیزه به چرخش درآوردن پول این است که پول دوم باالتر از پول اول باشدچون ، خواهد داشتتر باشد، واال این چرخش پول معنا نبیشدوّمی از پول اولی 

گیرد تا پول  وقتی بانک از مردم پول می پس .دآن انجام می شوافزایش  ا هدفب ش پولپول دوم با پول اول برابر باشد، چون چرخ« پول، کاال، پول»معنا ندارد که در و برای افزایش در زمان است 

، «اسناد اعتباری»خرید و فروش مانند  یبانک با این پول، کارهای مختلف با توجه به اینکهانجام داده است؟ کار دیگری  «تجارت پولی» یر ازغ آیا بانک با این کار ؛بدهد و دوباره پول بیشتری بگیرد

 دهد. انجام می و... «ارز»خرید و فروش 
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خود را نزد آن فروشد پول  می کاال راگونه نیست که کسی هم  گردد، یعنی این می ازمجدداً توسط فروشنده به بانک ب

بنابراین اینگونه دریافتها از بانک، جزء حجم خروجی محسوب نمی شود زیرا بالمآل به بانک بازگشته و به  نگهدارد.

 حجم ورودی می پیوندد.

بررسی رقابت بانک در عملیات سرمایه گذاری با دریافتهای تولیدی بدلیل داشتن مصرف هزینه ای و با  -

 ایه کم شخصیدریافتهای تولیدی بدلیل انباشت سرم

ل قگذاری حدا در سرمایه نیز می پردازد و «گذاری سرمایه»عملیات  بجز حسابهای پس انداز، به بانک از سوی دیگر

 خود، انداز پسبا مشتری  . هنگامی که8نیز دارند «دریافتهای تولیدی»و لذا مشتریان از بانک،  کند سود را شرط می

 نسبت  گذاری انداز با مقدار سرمایه بانک، مقدار پس توسط یحجم تولیددر دهد، میگذاری را به بانک  اجازه سرمایه

بانک در نظر درصد سود هم از طرف مشتری  11و کشد  میخود درصد روی سرمایه  11بانک  گاه. آندارد ینزدیک

بپردازد، نرا آباید مصرف کننده که  خواهد رسید درصد 21 به با فروش   فاصله هزینه تمام شده گرفته می شود و لذا

روند این  .است گذاری سرمایهمیپردازد که در حال ی «قدرت انباشت» به این مبلغ را ولی مصرف کننده در واقع

 انباشت سرمایه و سرمایه تایک لقمه کم کرده و به بانک داده است  خود است که مصرف کننده از مصرفهمانند آن 

بانک عمالً مصرف روشن میشود که یم قرار دهای  مصرف هزینه جزوعامل  مزبور را برایگذاری کند. اگر ده درصد  

                                                           
کشد کاسب هم باا جانس    می سرمایه خود صدی، ده رویبانک ت که بانک مثالً اگر این اس ضمفروچون  گذاری است حتماً کمتر از سرمایه های تولیدی هم سود است، ولی هرچند در دریافت8

بردارد. ولی اگر  بانک بدهد و صدی ده هم برای خود ارزش افزوده داشته باشد تا بتواند صدی ده به قطعاً باید کاسب صدی بیست دارد پس صدی ده هم برای خودش بر میو کند  خودش کار می

تواند صدی ده بردارد، یعنی در فشار نیست و با ده درصد کمتار، قادرت    تواند صدی بیست سود بردارد و هم می گذاری نمود، هم می ش را دریافت کرد و خودش سرمایهکسی از بانک پول خود

پول از عماوم  بانک، باشد چون  کمی سرمایه بانک قابل مقایسه نمیکه سرمایه شخصی حتماً محدود است و با رشد  البته باید توجه داشت بیشتر است. ،رقابتش با کسی که از بانک سرمایه گرفته

 باعاث  را رواج دهاد و و آنا  دادهقرض  ی خاصتواند به صنف بیند، یعنی بانک می را می آن بعداً عواقب لذا ندارد ورا کند. پس سرمایه شخصی از نظر حجم، قدرت رقابت با بانک  مردم جمع می

های پولی بانک ایجاب  ممکن است سیاستچون  ، قدرت جوالن بیشتری داردگیرند می ک وامسرمایه شخصی در برابر اشخاصی که از بانکه  باید تصور کردحتی ن .شود صنف دیگری گیورشکست

 «پاروژه »کند، یعنای در حقیقات    و نظارت هم میبه یک پروژه قرض دهد و در قرض دادن هم محاسبات بانکی و کنتزل  که مبالغ بسیار بیشتری از سرمایه های شخصیِ سرمایه داران بزرگ، کند

 اعتبار اقتصادی افراد وام گیرنده مطرح نیست. پس اعتبار پروژه غیر از اعتبار افراد است. ،برای بانک ارزش اقتصادی دارد و در آن
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شود.  گذاریش بیشتر می ای ندارد، بلکه مصرف سرمایه دارد، یعنی هرچه درآمدش بیشتر باشد قدرت سرمایه هزینه

 .دهد گذاری مصرف کنند چه روی می اندازشان را در سرمایه اگر مردم پسلذا واضح میشود که 

 انک از مردم در قبال بعضی خدماتباخذ وجه   -3/1

گیرد، یعنی  های را از مردم می دهد، پول بانک برای خدماتی که به مردم مینکته مهم دیگر در همین رابطه آنست که 

دهد، مثالً اگر کسی بخواهد پولی را از شهری به شهر دیگر برات کند، بانک بجای  عملیات رایگان انجام نمیبعضا 

دارد  زند و کسی که گوشی را بر می گیرد، یعنی پول کسی که تلفن می صد تومان از مشتری می ،تومان پول تلفن 31

 .گیرد کند را هم می و یادداشت می

تقسیم پولهای مردم به سه قسمت و تجارت کردن بانک با یک سوم از پولهای مردم و عدم پرداخت  .4/1

 سود به آنها

شود، چون در بانک دو جریان  حساب کرد که از کجا تدارک میباید  هم بانک خدمات رایگاندرباره  اما

ماند و این حجم برای بانک  سود  ها نزد بانک می است که همیشه یک حجم از دریافت« دریافت»و  «پرداخت»

پرداخت به آن برابر با یک سوم پولی که بانک د. مثالً پرداخت نمیکندارد که از آن به مشتری هیچ سودی بسیاری 

دارد که از این یک سوم هیچ  را در صندوق نگه می د، همیشه حق قرض دادن برای خود قائل است و آنشو می

بانک اصال ٌ قابل قیاس با سود این یک سوم نیست. حتی  ارائه شده توسط هد، لذا خدماتد سودی به مشتری نمی

یک  افت و پرداخت عمل میکنند:بر اساس این فرمول دریزنند،  دست به تجارت می های قرض الحسنه هم که بانک

تجارت  ،دهند و با یک سوم دیگر آن یک سوم را هم برای پرداخت به مشتری قرار می ،دهند را وام می سوم آن

 .شدند ورشکست می ،با سه چهارمتجارت توجهی و  بی با ابعض کهکنند  می

کشور در چند برابر شدن حجم . منزلت و جایگاه پول تحریری یعنی توزیع چک در کنار چاپ پول رسمی 5/1

 وامها و اثر آن در قدرت چرخش پول

هزار  31 هنگام خریده بانکی عمل کند، یعنی لحال اگر کاسب هم وقت مصرف خصوصی و شخصی بوسیله معام

در کنار حجم  «پول تحریری»یک حجم پول به نام  گاهآن ؛اسکناس مصرف نکند، بلکه چک بکشد ،تومان جنس
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ها  که بوسیله مشتری)هر اندازه حجم پول تحریری بانک  که در نتیجه شود می ایجادپ کرده است، پولی که دولت چا

در  .شود وام برای بانک بیشتر می ارائه تر به حجم پول رسمی کشور باشد؛ امکان نزدیک به بانک واریز میشود(

شود و به دفتر  فتری برداشته میبصورت عدد دو رقمی از د شخص چک :آید ها نمی گاه سراغ پول هیچ بانکحقیقت 

باشد. البته در حجم  می «چک»چه که در حال چرخش در جامعه است،  در این صورت آن و شود دیگری افزوده می

 خرد، دیگر یخچال می 5فرش و  11طور است؛ یعنی وقتی شخصی  های بزرگ همین معامالت بزرگ و حواله

ند که برای خرید و فروش کاال یستگران ن یابد و فقط توزیع میگسترش  چک البته معامله باشمارد.  نمیپول  فروشنده

و بانک از حسابشان با  کنند ه میداستفا یکارت بانکاز هم برای خرید کاال،  ن، بلکه مشتریاکنند ه میداستفاچک از 

ند یا کارت را داخل خوان میمثالً شماره کارت را برای بانک  .دکنن اضافه میکند یا به حسابشان  میعدد و رقم کم 

شماره یک  فروشنده، کند، یا دستگاه میرود و از حسابشان کم  گذارند که با تلفنی روی کامپیوتر می می خوانی کارت

صورت چیزی غیر از  در این می کنند.ها کسر  از حساب های آن روز راکارکردهمه  که مجموعه کارت را داشته باشد

 ، پشتوانه این شبه پول و (خود پول باشداینکه نه )ه تکیه گاهش به پول است کند ک میپول در جامعه وجود پیدا 

اگر دریافت کنندگان وام  .تواند وام بیشتری بدهد بانک می گیرد و اسکناس است و اسکناس در اختیار بانک قرار می

ک بگیرند، باز از بانک بعد از دریافت وام بجای پول از بانک چ (کشاورزی و صنعت و غیره)نیز در کاری که دارند 

 برای بانک ایجاد می شود.شود و قدرت چرخش بیشتری  پولی گرفته نمی

علت امکان گسترش  ضرورت نسبت سنجی بین دریافتها و پرداختهای بانک بصورت دو کانال جاری، -6/1

 منتج به انباشت مداوم سرمایه )مثال شبکه هیدرولیک( حضور بانک در کلیه سرمایه گذاری ها و

روشن میشود که مثال  (دشونباید بصورت دو کانال جاری مالحظه  )که بین این دو مقوله با نسبت سنجیپس 

 1 و خروجی آن با لوله 2 هلورودی آن با لو است کههیدورلیک  ای لوله انندم دریافتها و پرداختهای مشتریان بانک

نسبت بین  هشت. به عبارت دیگر باید دقت کرد کخواهد دادوام  1مرتباً انباشت سرمایه به اندازه لوله  واست 

 دهد؟  یعنی چه امکانی را به بانک می گذاری؟ یا حجم سرمایهاست انداز  حجم پس نشانگردریافت و پرداخت 
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مجموعه فعالیتهای  ها( نیست، بلکه گذاری )سپرده مشارکت مردم در سرمایه بارهبحث اولیه ما در بانک دربنابراین 

تواند دست به معامالت پولی بزند، یعنی و بد وش برای پول مبدل مرکز تجمعیبه بانک  ث می شود کهباع فوق الذکر

هر نسبتی که ه پس ب. وام بدهد و سود بگیرد و ممرّ درآمدی داشته باشد که این ممرّ درآمد غیر از مسئله هزینه است

بانک گسترده و فراگیر شود، یعنی مردم  بانک بتواند اعتماد عمومی را نسبت به خدمات فراهم کند و مراجعات

گذاری کنند، آنوقت حجم پرداخت به بانک  که پول را نزد خود نگهدارند در بانک سپرده ترجیح بدهند به جای این

 شود.  بیش از حجم دریافت آن می

کننده است، یعنی و تولید کننده و توزیع  هاست که برابر مصرف کنند بانک ،جا مورد توجه است چه که در این پس آن

شبکه  دارد. به عبارت دیگر امکان گسترش داشتنِ «امکان گسترش»حضور شبکه بانکی در کلیه معامالت پولی 

شود.  و این اولین رجوعی است که به بانک می شود فراهم میبانکی نسبت به هرگونه چرخشی از چرخش سرمایه 

در یک کشور انجام شده یا نشده باشد، بلکه بانک ماهیتاً چنین  عنوان کهه این فقط بعنوان امکان است نه باین البته 

 .استهویتی دارد که امکان گسترش حضور در کلیه سطوح چرخش سرمایه را دار

بدلیل مسئولیت « چرخش اعتبارات دهسازمان» به« مرکز تجمع اعتبارات»تبدیل هویت بانک از  .2

 «حفظ قیمت پول»قانونی برای 

ای طراحی کرد که مثل شبکه اعصاب  را بگونه توان آن شد که بانک امکان گسترش دارد، آیا می که ثابت بعد از این

ها را  تواند همه بخش های مختلف، می های الزم بخش یعنی کارتلی است که بدون کسب توافق 9انسان عمل کند؟

کند. یعنی در  کنترلرا های مصرفی آن  نسبت به همه کاالها در بر گیرد و همه نوع تحرک سرمایه حتی تحرک

  تواند حضور داشته باشد. برای روشن شدن این بانک می ،و در هرجا که ثروت وجود دارد« تولید، توزیع و مصرف»

 قابل بررسی است:بحث در چند مرتبه  مطلب،

                                                           
9
 های اسنکاس است. حال هر ر سهمش برگه، کانّه بانک یک شرکت سهامی شده که هکنند گذاری می وقتی مردم سرمایه و شوند گذاری شریک می مردم همه در سرمایه در این قسمت از بحث، 

قابل  (چه مستقیم و چه غیر مستقیم) گذاری بانک انک است و سرمایهحجم پولی که در اختیار ب گاهسه شود( آنگذاری مقای انداز با سرمایه گذاری در بانک باال رود )یعنی حجم پس سرمایه مقدار که

 .مقایسه است
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یا  مشتری شناخته شده باشدشخص  اینکه گذاری ساده باشد مثل وام دادن بانک ممکن است بصورت یک سرمایه

که کاری دارد یا ندارد، هرکس در هر شغلی در عرض شش ماه این اندازه پول در بانک  نظر از این صرف

و متناسب با آن  دشو محاسباتی برای او اعتباری قائل می بارا در واحدی  ضرب کرده و  آنبانک  ،گذاری کند سپرده

 ندارد.  «هنتولید سرا»دخالتی در  ،ستقیمصورت ابتدائاً بانک بصورت م که در این دده به او وام می ،اعتبار

قانونی حفظ قیمت پول یعنی ارزانی و گرانی پول، علت حضور علمی بانک در بهینه نسبت بررسی وظیفه  -

 بین نظام تولید، توزیع و مصرف

عین م« حفظ قیمت ارز»شوند که برای آن یک وظیفه قانونی بعنوان  می «بانک مرکزی»ها مربوط به  بانکگاه ولی 

. نداشته باشدپول  ییا ارزان یگرانبه  منحصر کند و کاری گیواسط خود را به تواند وظیفه  نمیبانک شده است، یعنی 

شد، باید از چگونگی چرخش پول در داخل کشور مطلع باشد و برای  «حفظ قیمت ارز»بانک   اگر وظیفهدر واقع 

پول در چه چیز بچرخد، راندمان  شخص کند که اگرممثالً  کند.مالحظه  را «قدرت ارزش افزایی»، «چرخش»

 .وری توزیعی آن بیشتر است، یعنی باید به بهینه شدن فکر کند تولیدی و بهره

تغییر هویت وامها از کردیت و اعتبار اشخاص به اعتبار موضوع و پروژه ها بدلیل ضرورت بهینه نسبت بین  -

 وامهای تولیدی توزیعی مصرفی

بدهد، بلکه « شخص ت و اعتبارکردی»د، دیگر نباید وام را فقط به را مدنظر قرار دهبهینه کردن  داگر بانک بخواه 

نه بدون  و د. البته موضوع با ذکر خصوصیات خاصیارائه کن« اعتبار موضوع یا پروژه» بر اساسباید وام را 

را  توان آن باشد بلکه می« یتولیدی یا توزیعی یا مصرف»کند که موضوع  هم نمی قیشود و فر خصوصیت تعریف می

هایی توزیعی چقدر  وام و به راقده مهای مصرفی، چ به وام باید معین شود کهمثالً  .هایش را معین کرد تعریف و نسبت

و بالتبع قدرت حمل و نقل  بدلیل پایین بودنولی وضع توزیع  مطلوب باشدوضع تولید اگر فرضاً  گیرد. تعلق می وام

تا با شود  ارائهی عهای توزی الزم است که وام ست مشتری یا فاسد شدن کاالها بد باشد؛دیر رسیدن اجناس بد

ها در قطب  کلیه پول در صورتی کهشود. یا   بموقع مصرف کاالهای تولید شده ،حجم وسایل حمل ونقلافزایش 

ود. در صورتی که بخواهد های تولیدی داده ش الزم است وام ه،شدمبدل قطب توسعه به  «توزیع»و متراکم شده  توزیع
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 فرضابدهد و آیا وام تولید از انواع به کدام نوع  محاسبه شود کهباید  صورت که در این به بخش تولید وام بدهد

  آن نوع در کشور وجود دارد یا نه. ابزار و نیروی کار

ها نسبت برقرار  و بین وام دده میوام را به موضوع  و کند میبانک بصورت عینی کار را مالحظه  هنگامی که بنابراین

پردازد. در صورتی  شده و به امر سازماندهی گردش اعتبارات می «سازمان چرخش اعتبارات»تبدیل به یک  د؛کن می

اما  پرداخت میسازماندهی ن به بود و «مرکز چرخش اعتبارات»و  «مرکز تجمع اعتبارات»فقط  در مراتب قبلی، که

محقق  در سازمان بانک است که« سازماندهی چرخش اعتبارات»این  بین وامها، تعیین نسبت در این مرتبه و با

 .شود می

 

تعریف بانک در سطح سوم به ارگانیزمِ دارای حساسیت، فعالیت و رشد و حاکم بر شرایط تولید و . 3

 کنترل کننده رقابت و ریسکِ شرکتها از طریق حذف خط تولید و ورشکست کردن شرکتها

. شود میطرح م بانک اندهی چرخش اعتبارات که برای حفظ قیمت پول بود، بحث ارگانیزه شدنبعد از طرح سازم

واحدش، توزیع  «رشد»دارد و برای حفظ و  «تحرک»کند و  می «تغذیه» ،دیگر مثل یک ارگانبانک  در این مرحله

وقتی  :کند ست میها شرکت را با هم ورشک ده و کند های تولیدی را حذف می ها و حتی خط کند و شرکت می

شود، دیگر کاالیی که با قیمت باالتر  کند و آن کاال رسم می گذاری می گذار در یک کاالی جانشین سرمایه سرمایه

توان گفت  شود. پس با این توضیح می کند و منزوی و مجبور به تغییر خط تولید می شد، مشتری پیدا نمی تولید می

هایش نیست بلکه  و رشدش تابع رشد سلول است« رشد و فعالیت ،سیتحسا»دارای  ،ارگانیزمبانک همانند یک 

ها به وجود آمده  قبالً از سلول با اینکه تابع رشد او است )شرکتها( است که ها رشد سلول، این خصلت ارگانهمانند 

 هایی باید رشد و همانندسازی بکنند و چه د چه سلولن می کنعییعنی چگونگی رشد ارگان است که م. بود

 هایی باید حذف بشوند. سلول
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گذاری کند، بلکه به موضوع وام  سرمایه کاالیی در تولید ،: دیگر الزم نیست بانک مانند یک شرکتاوالً بر این اساس

، ولی وجود داردها رقابت و ریسک  : در بین شرکتثانیاً کند. گشایش اعتبار می ،دهد، یعنی برای موضوعات می

 مرحلهقبل از و از پله اول  ها سپرده : هرچند تضمین سودثالثاً بانک است.ها بدست  کنترل ریسک شرکت

گذاری در تولید یا  دانند بجای سرمایه ترجیح می بسیاری و شد گذاری در بانک می سازماندهی هم جاذبه سرمایه

 ،بانککه  مرحله ؛ اما در اینشدند قانع می بانک ترِ به سود کمتر ولی مستمر ،«یریسک پذیر»توزیع و به اصطالح 

باالتر است، چون قبالً  بسیاراصوالً تضمین و اعتبارش نسبت به تضمین قبلی  ،ها پیدا کرده حاکمیت ارگانی بر سلول

 .دوم است برای او در مرتبهدر رقابت و ریسک بود ولی حاال رقابت و ریسک خود بانک هم 

نیروی  که در نتیجه آن، معنا می یابدکند،  ت میکه بانک تقوی موضوعاتیدر آن  ،رقابت و ریسکدیگر  در واقع

برد، دیگر قدرت  را از بین می تولید خطاساسا اما در جائی که بانک  ؛کند تر را در خدمت سرمایه، بهینه می فعال

برای آوردن یک کاالی جانشین و حاکم بر شرایط تولید است است که بانک این د، چون مطرح باشتواند  ریسک نمی

 کند. حذف میبالکل کند و کاالی قبلی را  گیری می الی مرغوبتر تصمیمیا یک کا

 به بانک شرکتهای تولیدی و مصرف کنندگان . تبیین عینی بازگشت سرمایه ورشکستگان1/3

ورشکست با که بانک سازماندهی جریان اعتبارات را به عهده بگیرد،   این قبل از مرحلهدر باید توجه داشت که 

 شود ی وارد نمیبه بانک ضرر شد( ناشی می نسبت به سرمایه گیری بد تصمیم هم )که ازها  فتن سلولشدن و از بین ر

شد که به قیمتی  ها منتقل می کننده بخشی از پولش به مصرف ،رفت از بین میبانک  انیکی از مشتری چون هنگامی که

شد، یعنی کسانی  سایر مشاغل تقسیم می ینبانتر از هزینه تمام شده، کاال بدستشان رسیده است و بخش دیگر هم زار

 حتی. دارنددوباره با بانک سروکار این گروه هم گیرند که  در رقابت برنده شدند، بازار را در مرحله دوم بدست می

هرگونه مصرفی به  زیرا اثر تولیدی استدارای ها  بیشتر مصرف کردند، مصرف آن در این بین که گانیمصرف کنند

ای که اگر  کند بگونه مصرف فراهم می درن ورزشی است که آمادگی شخص را برای مرحله باالتر منزله یک تمری

مالحظه بر این اساس  .ه استشدشرایط دیگری  وارد واقع در پس کند بخواهد مصرف را کم کند احساس زیان می
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گشته ازجدد به بانک بشود که پول  در جامعه چرخیده، ولی اصل پول از بین نرفته است، بلکه در چرخش م می

 است.

، فرمول شرایط ساز در جریان سازماندهی اعتبارت از طریق جریان تصمیم افزایش سرمایهفرمول . 4

 گیری در موازنه ارزی و ایجاد تعادل موضوعی در نظام کاال و خدمات 

یا قواعد عموم مردم دقت کرد که قواعد حاکم بر این بانک چه قواعدی است؟ یعنی آ دبا توجه به این مطلب، بای

کند که  نمی یهای بانک است و فرق شرعاً ملک مشتری ،بانک« دارائی» سرمایه؟ به عبارت دیگررشد یا قواعد است 

 پشتوانه اوراق اعتباری اوالً ؟گیرد تصمیم می ایناناما آیا بانک به نفع  باشد.« ا توزیعی یا مصرفییتولیدی »کارشان 

منوط به این است که قواعد  ،افزایش قدرت خود این اوراق ثانیاًناخالص ملی است. تولید  که در دست بانک است،

انجام گیرد، باید « موازنه ارزی»گیری در  مورد توجه قرار بگیرد، یعنی وقتی قرار است تصمیم« کاال و تولید»رشد 

 .ها هستند رأی مردمی که مالک این پول و نه موازنه کاالها و خدمات مورد توجه باشد

سرمایه  افزایش برایچگونه اشتغالی  به این مهم توجه می کند که: عوامل تولیدبانک در مالحظه به عبارت دیگر 

مورد نیاز است و در چه موضوعاتی  چه فنّی و چه کارآمدی و چه ابزاری الزم است و بر این اساس سودمند است؟

بر چرخش سرمایه، یعنی « ل افزایش سرمایهفرمو»در این صورت یک فرمول یعنی  گذاری کرد؟ باید سرمایه

 ساز است. شرایط ،آن فرمول که حاکمیت دارد« جریان سازماندهی اعتبارات»

تسلط بانک در  -2و  سلول ساختاری سرمایه )شرکت( -1 عزل و حذف مالک خصوصی از مالکیت در  -2/4

 با ضریب و توان(از دسته ای به دسته دیگر براساس سلطه سرمایه )حذف  شخصانتقال مال 

بار بخاطر حاکمیت سرمایه در  مالک خصوصی یک :عزل شده استاز مالکیت خود مالک دوبار  بنابر آنچه گذشت 

زیرا در این مرحله آید با ضریب و توان حذف شده،  سلول ساختاری سرمایه عزل شده است و بار دوم به نظر می

گیرد و  مال را از این مالک می ،. چون بانک با تسلطی که داردفته استسلطه سرمایه را پذیر بجای حاکمیت سرمایه،

سلطه  و لذا شود دهد، یعنی وقتی مالک ورشکست شد مالش به دیگری منتقل می به دسته دیگر انتقال می
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 ردر برابر ارزهای دیگ «یلل محفظ ارزش پو» تنها در یک قدم باالتر،البته گیرد.  داری تنظیم کار را بعهده می سرمایه

 .مورد توجه باشد باید مورد توجه قرار بگیرد، بلکه مسائل توسعه هم بایدنیست که 
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 باسمه تعالی

 مدل تنظیم سیاستهای کالن اقتصادی دهمجهجلسه خالصه 

 . تعریف فلسفی و عینی پول بعنوان موضوع کار بانک1

 . تعریف بانک در سطح کالن بر این اساس2

ار بانک مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس تعریف جدیدی از فعالیت بانک در این جلسه پول بعنوان موضوع ک

مندی انسان از  ابطه انسان و جهان به اثر گذاری انسان بر جهان و بهرهرشود. در سطح فلسفی و با تعریف  مطرح می

واسطه در . 1برای پول ) شود و سپس در سطح عینی، با بیان سه نقش ، پول به بهینه کننده این رابطه تعریف میجهان

( افزایی در زمان ایجاد کننده دائم .3. واسطه بین مجموع تقاضای موثر و مجموع کاالهای اقتصادی 2مبادله کاالها، 

شود  . در این میان روشن میحواله ملی کاغذی( وپول کاالیی، حواله دولتی )پول گردد:  پول به سه قسم تقسیم می

گیرند و بانک  نی در نقش سوم پول، انسان و جامعه و جهان، تحت سلطه پول قرار میکه چگونه از طریق سود تضمی

رسانده و به تسلیط یک طبقه بر طبقات « فعلیت»گسترش خود را به « امکانِ»نیز بر این اساس و در سطح کالن، 

رورت حفظ سود ورزد. در پایان و با توجه به ض دیگر و حذف مشاغل در برقراری نسبت بین وامها مبادرت می

تضمینی در عرصه بین المللی با توجه به ورود کاالهای ارزانتر و کارآمدتر به بازار جهانی، ضرورت بررسی بانک 

 گردد.  در سطح توسعه اثبات می

 بررسی پول بعنوان موضوع عملیات بانک: مقدمه -

 معامالت پولی است، که هماننک موضوع عملیات با در جلسه قبل، به بررسیعملیات بانک  بعد از بررسی مختصر

پول  ،محور اساسی کارش و ها موضوع کلیه فعالیت بفروشد,خواه خواه چیزی را بخرد و می پردازیم. در واقع بانک 

 گیرد. که ابتدائا از منظر فلسفی مورد بررسی قرار می اسناد اعتباری است و
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بر « قدرت جامعهو  مقدورات» «دمانِهزینه و ران»نسبت بین تعریف فلسفی پول به بهینه کننده . 1

مندی انسان از جهان )نقش  اساس تعریف رابطه انسان و جهان به اثر گذاری انسان بر جهان و بهره

 پول در تکنولوژی(

وجود و ابزاری هم که بین این دو باشد اش با جهان  انسان و رابطه از دیدگاه فلسفی، تنها چیزی که مطرح است، اگر 

بدین  باشد؛ «مندی از جهان بهره»ابزار هم همان این و برآیند حقیقی  محسوب گرددارتباط با جهان ابزار  دارد،

اگر  است. «قدرت بهره گیری از جهان» کند که به نظر ما آن، مید یولرا تچیزی  ،ف منابع طبیعیرمص با ترتیب انسان

 گوییم همه این امور همان می، باز هم است «رابزا»یا مولد است  «فکر»مولد یا  است« کار»مولد گفته شود انسان 

تواند  جهان میدر این ارتباط، بنابراین انسان و جهان ارتباط متقابلی نسبت بهم دارند که  هستند.« گیری قدرت بهره»

 ای که بهره»منتهی شود، یعنی به  «کاالی مصرفی»کاال با انواع مختلفی که دارد باید به  و لذا به انسان بهره بدهد

 بیانجامد. «قدرت ایجاد بهره از جهان»منتهی شود و کلیه کارهای انسان هم باید به  «دهد جهان به انسان می

 «قدرت»این  در نسبت بینپول باید  ووجود دارد مقابل طرف  در «محصول»در این طرف و یک  «توان»پس یک  

سازی  ایجاد بهینه»نیست بلکه بحث از طرح م «حجم کاال»دیگر بحث از  مرحله در این .قرار بگیرد «بهره»و آن 

دائم افزا شود؟ اگر این  ،باشد تا قدرت (اثرگذاری)و قدرت  )محصول( وری یعنی چه نسبتی بین بهره ؛است «نسبت

 است. «نقش پول در تکنولوژی»شد, در واقع بیان طرح معنا از پول 

( نام که ثروت است) «محصول آن»و  «وتایجاد ثر قدرتِ»مقیاس تعادل بین  در سطح فلسفی، نقش پولپس 

فکر، فرهنگ، ابزار, سرمایه,  که شاملقدرت ایجاد ارتباط با جهان  :شود یعنی دو قدرت مالحظه می گیرد می

در جامعه تبدیل  امور این .دهند را تشکیل می «مقدورات یک جامعه»همه اینها روی هم شود و  میکاالهای مصرفی 

 ،برای انسان از جهاناما نهایت مصرف شدن چیست؟ پاسخ روشن است:  دنشو رف میبه کاالی مصرفی شده و مص

نسبت به  از جهان  بهره» ،«تأثیر انسان بر جهان»ارتباط بین انسان و جهان،  در بعبارت دیگرشود.  وری پیدا  بهره

است « اثرگذاری»و « ریبهره و»توان نتیجه گرفت که موضوع این قسمت از بحث  ؛ لذا میدهد را نتیجه می «انسان

کلیه مقدوراتی  باید به ،«تأثیر انسان بر جهان»برای تعریف اما  است.« قدرت»و « مقدورات»که مجموع این دو، 
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همان عوامل تأثیر بر جهان  که تجارب علمی و ابزار مانند دهد امکان تأثیر بر جهان را می ،که به انسانتوجه کرد 

پتانسیل منابع ». از سوی دیگر ترکیب کند ای است که انسان می حقیقت، هزینهاین تأثیر در  آیند و بحساب می

 شود. می «انسان از جهان مندی بهره»که برابر با دهد  را نتیجه می «محصولی», «تأثیر انسان» و «طبیعی

ی ابزار خواهد بود:  وری بدین معنا بهره بازگردد، عوامل تأثیر به ارتقاءوری هم  بهرهاما اگر در نگاه دقیقتر تعریف  

 ارتقاءآن افکار  در مرحله قبل وجود داشت کهشود یا افکاری که  ما بهتر می ابزار داشتیم و پس از تاثیر )هزینه(

به  یابد. در این مرحله و بعد از تاثیر جدید، این ارضاء افزایش می که لذت جوئی و ارضائی وجود داشت یا د،یاب می

وری و قدرت تأثیر  چه نسبتی بین بهرهیابد که  وری، این سوال قابلیت طرح می ز یهرهبا این تعریف اعبارت دیگر 

به چه چیزی منتهی یعنی حاالت روحی و ارضاء بدست آمده از جهان  شود این نسبت را بهینه کرد؟ است؟ آیا می

 انتهای آن ،بل هزینه شدق در مرحلهقدرت و انرژی جدید و باالتر از آنچه که اگر در پاسخ گفته شود که ؟ شود می

یک  بارهمثالً همانطور که در ضروری خواهد بود.« تأثیر و بهره» «هزینه و راندمانِ»نسبت بین آنگاه برقراری  است؛

باید بتوان  ؛یک کار کوچک, خرج و دخلی دارد و یک شرکت کوچک گفته شود:واحد خیلی خرد صحیح است 

دخل باید بیش از خرج باشد  روشن است کهدخل آن چگونه است؟ خرج و که  معین کرد نسبت به کل جامعه هم

 هزینه شده بود، باید به مقدورات برتری تبدیل شده باشد. در تاثیرگذاری بر جهانقبالً  یعنی آن مقدوراتی که

 انگیزه و وضعیت روانی انسان بعنوان متغیر اصلی در بهینه مقدورات . 1/1

در زمان دوم بهتر شود, متغیر اصلی مجموعه مقدورات در حقیقت همان  وقتی گفته شد مجموعه مقدورات حال 

بهینه  گرچه بهینه شوداست که باید انسان « روانی, نظری, عینی» فعالیت وتحرکِاین است، یعنی باید  «بهره انسان»

ن رفتار عینی و بهینه شد البته در قدم بعدی، شود؟ شدن ابزار هم مؤثر است، ولی ابزار بوسیله چه کسی بهینه می

و در اینجا محرک بهینه  نیازمند استمحرک به شود چون انسان  می او ذهنی انسان تابع بهینه شدن وضعیت روانی
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بهینه شدن فعالیت در پی بهینه شدن انگیزه  و بالتبع علت حرکت انسان است ،شود، یعنی در حقیقت انگیزه می

  11)انگیزش اجتماعی( است.

بر اساس « پول کاالیی، حواله دولتی )پول کاغذی(، حواله ملی»ر سه بخش . تعریف عینی پول د2

. واسطه بین مجموع تقاضای موثر و مجموع 2. واسطه در مبادله کاالها، 1»معرفی پول در سه نقشِ 

 «افزایی در زمان .ایجاد کننده دائم3کاالهای اقتصادی 

 . نقش اول پول1/2

 به تسهیل انتقال کاال )واسطه در مبادله(اولیه پول  و نقش معرفی خصلت. 1/1/2

ای داشت تا لزوماً در  توان واسطه آیا میکه  طرح می شودماین مساله شود، اما گاهی  گاهی کاال با کاال معامله می 

طبیعتاً این خصلت,  ؟فروشنده محتاج به پیدا کردن شخص نیازمند به آن کاال نباشد ،تبدیل یک کاال به کاالی دیگر

یعنی واسطه در مبادله شده و انتقال کاال را  پول محسوب می شود؛ ی  خصلت اولیه نام دارد که «انتقال تسهیل»

 .کند تسهیل می

  کاالها قیمت در رابطه بینضرورت وجود تعادل  سنجش قیمتها بدلیل واقعی پول به واحد کمّی ِ. تعریف 2/1/2

این سوال طرح می شود که چه چیزی برابر چه چیزی ه باشد، داشتدر انتقال کاال وقتی قرار شد پول نقش تسهیلی  

بنابراین یکی از باشد.  وجود داشته «تعادل» ها،کاال بین رابطهدر باید قرار دارد؟ در واقع برای ایفای نقش تسهیلی 

نام « احدتعادل و»نقشهای پول این است که معین کند این کاال معادل با چه مقدار از هر کاالیی است که این نقش، 

  دارد.

                                                           
10
های انسان که در درون آن رفتار  گیرد و یک مجموعه هم برای فعالیت ر اصلی قرار مین آن فعالیت انسان به عنوان متغیتوان دو مجموعه ساخت، یک مجموعه عوامل تولید که در درو البته می 

 نگیزش داد.شود، آن وقت باید بیشترین سهم را به ا به عنوان سه نظام مالحظه می« روحی، ذهنی و عینی»
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کاالها بمعنای مقایسه هزینه تمام شده کاالها با هزینه تمام شده  قیمت بین واقعی بودن واحد سنجش. 3/1/2

 اجتماعی تولید بعنوان یک واحد هزینه ای پول کاالییعلت طرح مقوله  ،واحد کمّی

 اگر اندازه یک عین خارجی همانطور که ها دارد نقش اندازة کمّی را در مسّاحیپول در این سطح، به عبارت دیگر 

ی باید توجه در ارزش گذاری با واحد کمّالبته  شود. متر می ر اساس اندازه آن،ها ب متر قرار گرفت, کلیه اندازه بعنوان

های مختلف  گیری توان آن را در اندازه می واقعیانتخاب یک واحد  باواقعی و خارجی باشد،  ،نمود که اگر بنا شد کمّ

می « کشیدگی»تعریف می کنیم و به « حدّ»)کشیدگی( که در واقعیت وجود دارد و از « امتداد»؛ مانند ار گرفتبک

 رسیم.

در شد واحد واقعی یعنی یک کاالیی را انتخاب کنیم و با آن واحد کاالیی, واحدهای دیگر را بسنجیم،  اگر بناحال 

هزینه تمام شده عوامل تولید آن کاال در برابر  و لذا است حجم کاری برای تولید آن کاال انجام گرفته این صورت

وقتی  خواهیم یافت. در واقعدست  «پول کاالیی»به  و بنابراین گیرد هزینه های تمام شده کاالهای دیگر قرار می

کلیه  :به عنوان یک واحد تلقی شودطبیعتا می تواند  ،برابر هزینه تمام شده کاالهای دیگر قرار گرفت پول کاالیی

برابر  (که تقریباً یک واحد هزینه ای اجتماعی است)این واحد پول  سپسو  می گیریمدر نظر آن را عوامل تولید 

. این نقش برابری برای پول در این مرحله، تنها گیرد سایر هزینه های اجتماعی نسبت به کاالهای دیگر قرار می

  قدرت قیمت گذاری را برای پول به ارمغان خواهد آورد.

تقاضای مجموع »و  «مجموع کاالهای اقتصادی» بین به معنای متغیر رشد اقتصادیپول . معرفی نقش دوم 2/2

 بمعنای ابزار تنظیم اقتصادی« مؤثر

« طلب اجتماعی»سی که قیمت آن بیش از هزینه تمام شده باشد؛ یعنی نهر ج در این میان، نکته مهم آن است که

تر باشد عوامل  که تقاضای آن کم هر چیزی و شوند تولید آن جذب می بهد، مردم نسبت به آن زیاد باش «تقاضا»و 

اگر  به تعبیر دیگرشود.  می «برخورد تقاضاها» یکدیگر به «برخورد کاالها» هریشکنند. پس  را تولید نمی  تولید آن

ایجاد کرد ثر هم یک فضای تقاضای مؤمقابل طرف  در می توان شود,  ترسیمطرف یک فضای کاالیی  یکدر 

در این مرحله  پولپس نقش پول است.  این دو، واسطه و کند این فضا معادل با آن فضا عمل می ه شود:گفت تا

مجموع تقاضای »رابطه بین متکفل  نیست بلکه« با هم کاالهابین رابطه »به معنای  مقیاس ارزش گذاری بعنوان
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شود با توجه به اینکه نیروی کار هم بعنوان کاالی محسوب می «مجموع کاالهای اقتصادی»و  «موثر اجتماعی

  اقتصادی مالحظه می شود.

 پول کاغذی پول کاالیی و تبیین عینی تفاوت . 1/2/2

، اما در این مرحله صحیح است سوال ای داشته باشد گونه نقش اضافه واسطه بود و بنا نبود هیچ ،پولدر مراحل اولیه 

لقب نباید  در پاسخ به این سوال؟ )تغییر میکند( شود ان و چه زمانی گران میواحد پولی ارزخود چه زمانی  شود:

بلکه باید  مطرح شود «کاال» دربارهیا عدم وجود تقاضا  مؤثر اجتماعی یارزانی یا گرانی به وسیله وجود تقاضا

 (گذاری شده انی نامصد توم که فرضاً به)  آن ای واحد هزینهو  خود پول چنین توضیح داد: در صورت در نظر گرفتن

در برابر چقدر « پول کاالیی»یک این مقدار هزینه در تولید به این معنا خواهد بود: چند تا از « چند تا صد تومانی»

هزینه مقدار کل آن کاالها به نفر ساعت با عواملش,  در صورتی که در جواب گفته می شود:؟ فته استگر کاال قرار

اما  .هزینه داشته باشیدهم از این روی  یک میلیارد ،بدون فرض چرخش وئاً ان ابتدتوا می ،یک میلیارد باشدمثال 

 پول شما وجود نخواهد داشت زیرا ییآن وقت دیگر نسبت به خود پول تقاضا ،دشواگر این حجم دو برابر 

نباشد زیان است؛ همانطور که تولید طال هنگامی که نسبت به آن تقاضایی زیان بخش  آنتولید است و  «کاالیی»

عدم مانند  یئلامسطرح  بجایای صورت نگیرد، یعنی پول کاغذی باشد,  اما اگر برای پول هزینه بخش خواهد بود.

باید توجه داشت که پول  . عالوه بر این،شود میآن مطرح ارزش  شدن نصف، مقوالتی مانند تقاضا یا عدم خرید

شود و به انرژی کار  متوقف می شچرخشآن، مصرف  که با کاالی مصرفی است. یعنی بر عکس« چرخش» دارای

  گاهچرخد, آن پنجاه بار در یک سال میپول در یک دورة پولی,  شود اگر فرضلذا  چرخد. پول می ؛دگردمیمبدل 

 11کافی است. وجود نسبت یک پنجاهم نیز بین این دوبلکه  ،حجم پول با کل کاالها الزم نیستبرابری 

                                                           
11
مجدداً در این صورت که  شوند. به نیروی کار تبدیل میسپس شوند و در مرحله آخر به کاالی مصرفی و  ای یا ابزاری تبدیل می به کاالهای واسطه گردشی دارند و از مواد خام کاالها همالبته  

 آید. به چرخش در می
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سلطه »، علت «سود تضمینی» از طریق تصویب اجتماعیِ «افزایی ایجاد دائم»به معرفی نقش سوم پول . 3/2

 بر انسان «پول

 ایجاد آنبرای و افزایی نقش پیدا کند  تواند در دایم پول مستقیماً نمی ، البتهدایم افزایی است ایجادنقش سوم پول، 

 ،ای پول فرض شود، یعنی باید در زمانبر «افزایش در زمان»اولین سطح این است که  .باید از چند سطح بگذرد

 :17پردازیم که برای روشن شدن این مهم، به مقایسه ارزش افزایی پول با ارزش افزایی کاال می بیاید «بهره»روی پول 

تامین و تبدیل  بهینه»بهره وری در کاال به  طافزا بودن پول بدلیل شر ال با ارزشافزا بودن کا تفاوت ارزش. 1/3

 وری در پول انتقال ضرر به انسان برای سود تضمین شده و شرط بهره« کاال و مصرف

 بهینه شدن آن در تأمین و تبدیل» ،کاالدروری  ن است که شرط بهرهآفرق ارزش افزایی کاال با ارزش افزا بودن پول 

یی خریداری صرفاً کاال رود. مانند جایی که میضرر  امکانو اگر این سه بهینه در کاال نباشد،  13است «و مصرف

تبدیل مواد به  هنگامصورت  در این که گران خریداری شده است ،موادو شده، اما قدرت بهینه در تأمین کاال نبوده 

د ساخته بچوب ارزان خریداری شده، اما مداد  گرچه ،مثال دیگر اینکه برای ساختن مداد کند. پول, فرد ضرر می

 ؛شود عملبد  ،د خوب ساخته شده، اما در به مصرف رساندن و فروشیا مدا ؛کند باز هم فرد ضرر می که شده است

سود تضمین » . بر همین اساس تفاوتبرای جلوگیری از ضرر کاال حداقل باید این سه شرط مراعات شود پس

توانایی بهینه این » توسط عامل به« پرداخت سود»شود زیرا هنگامی که  معین می «سود غیر تضمین شده»با « شده

و یک  تواند بعنوان یک امکان اجتماعی میتنها پول  به این معناست که، مشروط شد« هاکاال در برخورد صرعن سه

شود,  گونه که به کاال وارد می یک کاال شکست بخورد, این شکست همان ها،کاالدر تقابل اگر  :محسوب شود واسطه

 ،است آن پولی هم که همراه و لذا با شکست کاال، ای برابر این کاال بوده واسطه پول چون  شود، به پول هم وارد می

به  نباید»و لذا عامل در مضاربه ضامن ضرر نیست. به تعبیر دیگر در این نوع رابطه اجتماعی  خورد شکست می

                                                           
12
توان گفت که حداکثر بهره از آن گرفته  در بعضی از شرایط هم می و دوش میبهره کافی از آن گرفته ن یا هها کاال تلف شد ضوضی از فرهای مختلفی را تصور کرد، در بع توان فرض در کاال می 

ین است که مصرف شده و تبدیل به نیروی کار اش ا کاال بهره اجتماعی گرفت، امّا بهره آن, این نیست که آن را نگه دارند بلکه بهرهدر هر صورت باید از  شود. شده؛ ولی باز هم کاال مستهلک می

 .بهتری را تولید کند کاالینیروی کار,  تاشود 

 

13
 .کاال بیاید ر، بلکه باید دوجود نداردبهینه شدن در تبدیل نفس پول و ولی بهینه شدن در تأمین  
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برای پول، « هاای بین تقاضای مؤثر و مجموع کاال ارزش واسطه»بجای قائل شدن به  و اال« زمین خورده، لگد زد

اما در صورت  د،شو میعامل با مالک در سود شریک  در واقع در احکام اسالمی، اید. قائل شده «هسلط» برای آن

کسی حق  ،حتی اگر نسبت به اصل مال هم در معامله مدیون شد بلکه شریک نیست ضرر، نه تنها عامل در ضرر

ولو یک )که  شود تا وقتی او زمان داده میبلکه به  «.هنظرهٌ الی میسرفو ان کان ذو عُسْرهِ » :ندارد او را به زندان ببرد

شود، و لکن انسان, کاالیی تعریف  منتقل می «رشد کاال»ضرر به  دهد که این آیه شریفه نشان می دارا شود. (نسل بعد

 شود. نمی

افزایی کاال بمعنای تضمینی نرخ رشد پول و  تبدیل شدن به کاال و ارزشپول در زمان بدون  . سودآوری2/3

 نسان از رشد کاالتبعیت ا

واسطة تسهیل انتقال و واسطه بین تقاضای مؤثر اجتماعی و مجموعه کاالها را پول بر خالف مبنای فوق الذکر )که 

گونه که صرف و  همان را در این دو نقش منحصر می کرد( مبنای دیگری وجود دارد که و سالمت پول دانست می

تاثیر بودن آن  و بی کند فکر می پول در زمان یسود آوربه ، بال می کنددن پیدایش کاالی بهترهدف  ابرا هزینه کاال 

که  نآقبل از  شود ه میپول به رسمیت شناخت برای نفس ارزش افزایی پذیرد. بعبارت دیگر میدر افزایش کاال ن را

را به کاال تبدیل در تبدیل کاال به پول هم گاهی فرد دوباره پول  .و کاال ارزش افزا شود دهپول تبدیل به کاال ش

به این معنا که  طرح کرد توان بالعکس را میمساله همین  ؛شود تر از کاالی اول  سنگین ،کاالی دوم برای آنکه کند می

. بر این اساس طبیعی است که باید پول در زمان دوم باالتر از پول در زمان اول باشد ،«پول، کاال، پول»در فرمول 

روند این   . نتیجه«آن ندارم)کاالی مرتبط با(  خواهم و کاری هم به ضررِ می لم راپو سود ،در زمان» گفته شود:

 .شود زندانی سود، عدم پرداخت  بدلیل شده وباید برابر کیفرهای اجتماعی تسلیم  د،اگر انسان ضرر کر آنست که

در  و کند حکومت می انسان قواعدی را بدنبال دارد که آن قواعد بر برای نفس پول، ارزش افزایی پس پذیرش

شد دایم افزایی قیمت پول )نرخ رشد پول(  به عبارت دیگر اگر بنا 14شود. گذار می انسان خدمت ،«پول»معامله 

                                                           
14
یعنی نفس است،  گی هواسط صرفگیرد که غیر از  ای از کاال می کاال، بهرهمعامله فرد در در آنست که تفاوت این دو اما  ،شود گذار می خدمت ، انساندر معامله کاال هم گفته شودممکن است  

 در رفع آن. مؤثر در رفع نیاز است نه واسطه -برخالف پول – کاال
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در  ،سود تضمین شده برای معامله بانکی با پذیرش و لذا شود رشد انسان نسبت به سلطه پول تابع می ،تضمین شود

نقش استخدام انسان در جامعه  ،بانک ،با این توصیف وجود آمده است.واقع یک سازمان بزرگ برای تحقیر انسان ب

 بدهد یا در نبه مشتریا دریافتی را ندارد که سودهای تفاوتیبرای او  ای که گیرد به گونه بعهده میبه نفع رشد خود را 

یا  «تحقیر انسان» اگر مسئولیت بانک رسیدن به سود تضمینی شد، این با تضمینِدر واقع  .مالکیت خود حفظ کند

 . برابر است «تبعیت انسان از رشد کاال»و « کاالیی شدن انسان»

ضرورت تبعیت انسان از ساختار روابط اجتماعی بمعنای قواعد رشد کاال با شاخص پول و استحقاق کیفر در  -

 صورت نپرداختن سود

یعنی ساختار و  ؛شود اجتماعی میتابع جریان شرایط  ،ضرر کاالیی شدن انسان این است که انگیزش انسان اما

و با آن جامعه کار  هدرآید که اگر انسان بخواهد حضور در جامعه را حفظ ک در روابط اجتماعی بوجود می ینظام

محقق با شاخص پول و که به نفع کاال  قواعد قواعد سلطه سرمایه را بپذیرد. ایناینکه ممکن نیست مگر  ،کند

و  کند تحقیر می «مهره شدن برای رشد کاال»و  «کاالیی شدن»نسبت به انضباط  عدمصورت ، انسان را در شود می

  داند. در صورت نپرداختن سود، او را مستحق کیفرهای اجتماعی می

ای کاال برای بهینه انسان در نظام سالم رقابتی یا متغیر اصلی شدن بهینه کاال در شرایط  . نقش واسطه1/2/3

  و متغیر فرعی شدن انسان پذیرش اجتماعیِ سود تضمینی

که رقابت و مسابقه  صرف نظر از این -که  گردد باز می   پشتوانه ، به اینسود تضمینی توسطانسان شدن کاالیی البته 

  ای برای واسطه یکاال نقش جریان یافته وها  بین انسان ،آیا رقابت -در خیرات یا رقابت و مسابقه در امر دنیا باشد

شود  ها باعث می آیا اساساً رقابت انسانبه تعبیر دیگر   رابطه بالعکس است؟این کند یا  را بازی میبهینه شدن انسان 

واسطه است یا کاالها در جریان اجتماعی, همدیگر تنها یک که یکدیگر را در یک بستر اجتماعی بهینه کنند و کاال 

بهینه شدن »است و به تبع آن  «بهینه شدن انسان»صلی باشند؟ یعنی آیا متغیر ا ها واسطه می کنند و انسان را بهینه می

در صورتی که  شود؟ کاال بوده و به تبع آن بهینه شدن انسان مطرح می« بهینه شدن»مطرح است یا متغیر اصلی  «کاال

شود و حضور  متغیر اصلی تلقی نمی ،گیرد و انسان شود، رقابت بین تأثیر کاالها با یکدیگر انجام می یسود تضمین
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یعنی باید یک نرخ رشد را برای تکامل کاالها  ؛انسان در شرایط اجتماعی بدون پذیرفتن سلطه سرمایه ممکن نیست

پول به تصویب اجتماعی رسید، متغیر اصلی،  اگر سود تضمینیِ . به عبارت دیگروارد رقابت شد و سپس پذیرفت

  15.تواند رقابت کند شود و انسان به صورت مشروط می کاال می

 قرار گرفتن بازار پول در کنار عوامل تولید بدلیل ایجاد تقاضای موثر نسبت به سودآوری پول -

ابزار شدن پول »بمعنای « سنجش نرخ رشد و تنظیم نسبت بین عوامل تولید»مقیاس شدن پول برای  -3/3

 «برای تولید ثروت

شود؛ یعنی  ی مؤثر نسبت به خود پول میتقاضا باعث ایجاد، داده می شود قرار پولسودی که برای از سوی دیگر، 

کاالهای  -1: به شوند می تعریفعوامل تولید زیرا  شود. کند و رشد آن هم شاخص می رشد می ،پول در زمان

کار هم در ) بازار نیروی کار -3 (شوند و باقی هستند یعنی مصرف نمی)ای یا ابزاری  کاالهای سرمایه -2مصرفی 

این نرخ پول در زمان، شاقول سنجش نرخ رشد  ؛ وبازار خود پول -1 تعریف شده است( شبیه کاالو اینجا به کاال 

است و برای  «مقیاس رشد» در این مرحله،پس پول قبالً برای مبادله و ارزش مقیاس بود؛ ولی  د.گیر قرار می عوامل

  د.گرد میملقب  «ای تولید ثروتابزاری بر»به ، پول در این صورت رود و به کار می «تنظیم نسبت بین عوامل تولید»

تقابل پول ملی با ارزهای دیگر بمعنای تقابل قدرت تولید یک ملت در برابر قدرت تولید ملتهای دیگر و سبک  -

 و سنگین شدن آن، تابع حجم صادرات و حجم واردات

چرخشی از کاالها  مهدر درون کشور باید توجه داشت که به این روند نباید تنها بصورت ملی نگریسته شود گرچه 

. بعبارت دهد آن کشور را در بازار جهانی نشان میوضعیت اقتصادی است که  «مبود و اضافهک»وجود دارد اما 

بمعنای  امری اجتناب ناپذیر است که این تقابل پولی در واقعدیگر  هایپول یک کشور در برابر ارز واضحتر، تقابل

این ملت یک تولیدی دارند و یک   :گیرد های دیگر قرار می تولید ملتقدرت تولید یک ملت برابر قدرت  آنست که

                                                           
15
 ،متغیر اصلی ،و در دوّمی« کاال» ،متغیر اصلی ،در یکی اما شود نفی نمی ها نساند، رقابت بین انها متغیر اصلی باشد و کاالها فرع باش و هم در فرضی که رقابت بین انسان فرض البته هم در این 

 است؟« فرعی»و کدامیک متغیر « اصلی»متغیر  یکد ولی باید دقت کرد که کدامنشو شود. در حقیقت هم انسان و هم کاال بهینه می می« انسان»
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)خریدِ بیشتر از حال اگر تقاضای موثر آنها بیشتر از حجم تولیدشان باشد؛  ؛نیاز به مصرف و تقاضای مؤثری دارند

کاهش شدن و  پولی شد، سبکیک واحد  یبدهکار با شوند و های دیگر بدهکار می به ملت میزان قدرت تولید(

های  ، از ملت(تولید آنها بیشتر بود)کمتر بود ملی تولید میزان  ازاگر حجم انتظارات آنها  ارزش آن حتمی است. اما

 است، نه« حواله ملی» . بنابر این پول در این سطح، یکشود تر می سنگین ملت پول آن و لذا شوند دیگر طلبکار می

یک یا و  «حواله دولت» ،توان به آن چاپ کرده است و اصالً نمی و... هپولی که دولت با پشتوانه طال یا نفت یا نقر

اگر حجم تولیدات لذا  .مواجهیمحواله یک ملت در برابر تولیدات ا بزیرا ما در اینجا ، اطالق کردشخصیت حقوقی 

یشتر بود, پول , صادرات بآن کشوراش افزایش پیدا کرد, یعنی در توازن بین صادرات و واردات  نسبت به حوالهملت 

 16شود. بدهکار میآن ملت  ،اگر صادرات کمتر و واردات )مصرف( بیشتر بود می شود وتر  سنگین

تعریف پول به حواله ملی )حجم تولید ناخالص ملی( تنظیم کننده عوامل تولید ثروت ابزاری برای حفظ موازنه  -

 ارزی و ضرورت حفظ و حذف بعضی از خطوط تولید

مجموعه کاالها، با یک واحد  و ن است که حجم تولید ناخالص ملیآ حواله ملی بودن پول معنای بنابر آنچه گذشت،

کنند و برابر با حجم  یعنی همه ملت کار می ؛کندمی و اجازه نشر پیدا  ده، سنجیده شاستکمّی که مقیاس آن پول 

 عنوان تلقی شدن پول به ر ورای. پس د12دهد اسکناس نشر می و کند کنترل میخاصی تولیدشان, دولت با معادله 

                                                           
حجم تولید  عالوه بر اینکهتواند خرید کند  می آن، دست این کشور است و به میزان حجمدر اپ پول نیست، چون پول دیگران چ فزایشبه ا ینیاز برتر است،موازنه ارزی  در کشوری که در 16

از  چون برابر آن و حتی بیشتر ،شود سبک نمی پول آن،تر کرد تا تعداد اوراق زیاد شود ولی سنگینی  توان واحد پول را کوچک برابر با اوراقی است که چاپ شده است. البته میاین کشور در داخل 

و اگر  کنند ای که مردم نسبت به در آمدشان می مصرف یعنی هزینهدر واقع  شود. ، حتی مصرف کاالهایی که از خارج وارد میکشور است ست. یعنی کاال، اضافه بر کل مصرفموجود اکاال  آن،

درآمدش برابر با  ی کهفرد انندآید، م بوجود می «سرآمد»شد و اضافه هم داشت،  «هزینه»برابر  «در آمد»به عبارت دیگر وقتی  .آید به حساب می «سرآمد ملی»، حجم تولید بیش از مصرف ملی باشد

دیگران داشته باشد، چون ملت توانسته است پس انداز کند یعنی حق طلب از دیگران  در فرض مورد بحث هم یک  کند. انداز می پس راآن  که در این صورت آورد ست و اضافه هم میاوهزینه 

به عنوان  آن راهای جهانی  بانک و مورد قبول است دنیا در همه «و دین سند طلب»به عنوان یک  بنابراین پول کشوری که در تنظیم موازنه ارزی موفق نبوده، .ندکاالی این ملت را مصرف کرده ا

مجبور است مطالبات و دیون قبلی را و امکان معامله خارجی،  نظام بین المللیاساسا تغییر کند، برای حفظ عضویت در  پذیرند و بهمین دلیل حتی اگر نظام چنین کشوری میسند بدهی قبول 

 .برسمیت بشناسد

 

17
 شود. ضرب در چرخش آن در سال می شده،شر تنمشود؛ یعنی حجم  می هبسحام آن چرخش بر اساس طبیعتاً اسکناس 
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قدرت تولید بدنبال آن است که  یک کشور،یعنی نظام سیاسی  قرار دارد؛ «حجم تولید ناخالص ملی» ،حواله ملی

 ارزش را متناسب با حجم مصرفی که در آنجا هست, بدست گیرد.

 اطالق کلمه است و «د ثروتعوامل تولیکننده تنظیم »در این مرحله در حقیقت پول این تحلیل نشان می دهد که 

تولید هم تولید ابزار و هم هم تولید نیروی کار,  ،هم خدمات ،هم کاالدر این سطح، است که دلیل به این  «ثروت»

از در مبادله بود،  هاواسطه و مقیاس بین کاال زمانی پول که پس. «کاالی خاص»مطرح می شود و نه محصوالت 

مبدل  «ابزاری برای حفظ موازنه» ( بهکند انسان را کاالیی تعریف می)که ی ا سود تضمینب وده این وضع خارج ش

د باید چه نسبتی بین بازارها برقرار کرد تا بتوان موازنه ارزی را حفظ معین کن ن است کهآدنبال به یعنی  ؛شده است

در  و وابط اجتماعیشخصی که در ر همانند خارج کرد؛سود تضمینی, پول را از نقش واسطه بودن  در واقع .نمود

کند و  و گاهی حکومت می «کند خدمتی را عرضه می»و  است ینقش خدماتدارای های یک سازمان, گاهی  ارتباط

ه و حکومت می به خدمت گرفتامور دیگر را  ،پول ،که سود تضمینی داده شد زمان آن و لذا« گیرد به خدمت می»

و  «مطلوبیت اجتماعی کار»ها بدلیل  تنظیم کرد، لزوماً انسان ها را پول, آرایشکه ی هنگامبه عبارت دیگر  کند.

 دشو در چرخش حذف می شده و شوند، بلکه یک خط تولید کالً متوقف برنده نمی «بهینه شدن کار خود در رقابت»

 شده است.« های تولید ثروت ابزار تنظیم نسبت بین فعالیت»ف, پول، یوصتبا این  که

دار و کیفیت مدیریت بانک بر  ق سود تضمین شده در حاکم کردن طبقه سرمایهکیفیت سلطه بانک از طری -

 سرنوشت مردم و تغییر بافت مشاغل

 . حواله ملی3. حواله دولتی )پول کاغذی( 2. پول کاالیی 1تقسیم پول به سه قسمت: . 4

واسطه متغیر بین »و « کاالهاواسطه برابر بین »در دو مرتبه متفاوت، دارای دو نقشِ پول  بنابر مباحث فوق الذکر،

را به عهده « افزایی ایجاد دائم»شد اما در مرتبه سوم، نقش « مجموع تقاضای موثر و مجموع کاالهای اقتصادی

ابزاری »گرفت و از طریق به رسمیت بخشی به سود تضمینی، در سطح چهار بازار و سپس در عرصه بین الملل به 

 ها می توان پول را به سه دسته تقسیم کرد:   ساس این نقشمبدل گشت که بر ا« برای تولید ثروت
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پولی که . 2 طال و نقره. انندیک نوع کاالست؛ یعنی صحیح است که به آن پول کاالیی گفته شود م ،پولی که خود. 1

. 3 ر بگیرد.تواند پشتوانه قرا مثل طال یا نقره یا جواهرات یا هر چیزی که می ای با پشتوانهاست به منزله حواله دولت 

 پولی که به منزله حواله یک ملت در برابر تولیدات است.

 گفته از پول . بررسی بانک در سطح کالن بر اساس تعاریف پیش5

 بعنوان محور معامالت پولی بانکیا سود تضمینی معرفی ربا . 1/5

 یم:پرداز و اکنون به بررسی خدمات بانک می ررسی شدموضوع کار بانک ببعنوان  «پول»پس 

تسهیل  الف:تسهیل دو بخش دارد:  کهارتباطات  یخدمت تسهیل  -2نگهداری(  خدمتـ دریافت و پرداخت )1

 تسهیل ارتباطات. ب:چرخش )چرخش پول( 

کند که در اینجا عالوه بر  در بانک انباشت پیدا می ،چه در نگهداری و ن است که پول چه در چرخشآ سومخدمت 

ابتدا اصالً در تولید در گذاری بانک  سرمایهالبته  د.کن ایجاد می گذاری سرمایه قدرت ، برای بانک،نقش خدمات

تجارت و »سرمایه گذاری کند، بلکه وظیفه بانک  آنجاده و امثال  ،نیست؛ یعنی وظیفه بانک نیست که در پل

 شود: به چند صورت انجام می که است «معامالت پولی

شود  ـ خرید اسناد زمان دار که جزء معامالت خرد حساب می2ونت کردن. سکاها مانند  ـ معامالت نسبت به حواله1

مثل خرید چک، سفته، یا حتی گشایش اعتبار برای خرید خارجی یا احیاناً خریدهای داخلی  ؛انواع مختلفی داردو 

در تجارت  اما ،کند در ابتدا ساده جلوه می که سوددریافت وام و  اعطاء -3 18.شود که تحت کنترل بانک قرار داده می

                                                           
18
که زمانی ست و حق برداشت برای فرد نیست مثل ازیر نظر بانک  این کاال یعنی ؛کند کنترل می آن را نماینده بانک و گذارد انبار می درد و زیر نظر بانک خر فردی یک میلیون تن گندم می مثال 

این کار را انجام داد و کل گندم استان فارس را مرتباً  ،وایی داشتنان 76زاده که جواز ند و مجدداً گندم بخرد. آقای عربتواند پول دریافت ک فرد متناسب با آن می سپس اینانبار بانک باشد.  رد

داد تا جائی که از این طریق توانست تقریباً بازار را منحصر به  خرید و زیر نظر بانک قرار می کرد و پشت سر هم جنس می گذاشت و مجدداً از وام بانک استفاده می خرید و زیر نظر بانک می می

ایشان در  ،کنم. اگر بر حسب هر کیلو، ده شاهی حساب کنیم شش میلیون تومان ضرر می در این صورت :گفت استاندار از او خواست که ده شاهی گندم را ارزان کند, میقتی وکه  طوریخود کند ب

 ر اختیار کسانی که با بانک ارتباط دارند، قرار دهد.تواند د ست و میا. این انحصارات از انحصاراتی است که در امکان بانک گندم جمع کرده بودواقع صد و بیست هزار تن 
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که آن نیز  معامالت بین ارزها -1: پول، زمان، پول جدید. برابر با سود کالن است «پول ضرب در زمان»پول, 

 شود. خرد محسوب میتجارتی 

در حقیقت  که است «پول ،پول، زمان»، معادله ین فعالیتها و معامالتمحور همه ا نکته مهم در این میان، این است که

 آن تغییر کرده و بهشکل کار و گیرد، ماهیت  بانک با پول مردم ربا میهنگامی که سود تضمینی است. ربا یا همان 

 .شود میمبدل واسطه در ربا 

از طریق  «انحصارات بانکی»و « سود تضمینی»بوسیله  «گسترش دائمی بانک» فعلیت یافتنِبندی:  . جمع2/5

. حذف مشاغل در تنظیم نسبت 2بقات به زور پول عموم . ایجاد جامعه پولی و تسلیط یک طبقه بر دیگر ط1

 ها  بین وام

حساب بجای یعنی  ؛کنند ذاری میگ در بانک، برای ربا سرمایه ای عده رسد زیرا گر چه همه ربا به خود بانک نمی 

آن را درصد  2 گرچه ،گیرد درصد از مشتریان ربا می 12 بانک اگر لذا .دمدت دارن طوالنی و سپرده ثابت ،جاری

با این  که دهد درصد آنرا به مالک پول می 11 ؛ اماای است دارد که حجم قابل مالحظه برای کارگذاری خود بر می

هایی که  آندر این روند  کند. جامعه را که دارای سرمایه هستند بر دسته دیگر مسلط میاز یک دسته  ،عمل

گیرد، در  ها را تحت سلطه می انسان ،ل به عنوان متغیر اصلیشوند و وقتی که پو دار هستند, نمایندگان پول می سرمایه

البته  گری یک عده نسبت به عده دیگر واسطه شده است. بلکه برای سلطه، حقیقت بانک نه فقط برای تسهیالت

از اما مشغول ارائه نوعی اند،   دست آوردهرا به  فعالیتیک  انجامقدرت  ،اند ای که وام گرفته درست است که آن عده

یک عده بدون اینکه این خدمات را در مقابل  به جامعه هستند. و...( توزیعی ی،خدمات مدیریتی, تولید) خدمات

 نهاست. به عبارت دیگر بانک ضامن است که پول اینآاند و بانک, ابزار قدرت  انجام بدهند، حق مصرف پیدا کرده

کند و همه  گیرد، اموال را توقیف و مصادره می یبانک وکیل م ؛سوخت و سوز نشود و اگر سوخت و سوز شد دسته

ند! در این صورت که خبردار شودهد بدون اینکه آنها حتی  خدماتی را که برای تسلیط آنها الزم است انجام می

سازمان چرخش اعتبارات  »نقش  ،شناسند، بانک سودش را می تنها و حتی خبر نداردبانک  از فعالیتهایگذار  سرمایه

 .است بعهده گرفته را« مایهبه نفع سر
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یک  وجود دارد ویک طبقه سرمایه دار  :شود درباره ارگانیزه شدن پول روشن می توضیحات گذشته ،با این توصیف

مانند  یکسانی که از پول به شکل ربا تحت هر عنوانهم  .استفاده کننده از سرمایه برای سرمایه گذاری ی طبقه

کسانی که در جهت تولید و در این شبکه اعتبارات حضور دارند؛ گیرند میثابت مضاربه یا مزارعه یا مساقات سود 

را  «جامعه پولی»در بانک حضور دارند. در واقع بانک در اینجا یک  ،هستند« توزیعی, تولیدی و مصرفی»خدمات 

در این عالً ف و ای که عضو فعال است جامعه کامال متفاوت است؛ «واسطه بودن پول»صرفِ کند که با  تعریف می

 به طوری که کند ، گستردگی بیشتری پیدا میآنو مرتباً هم شبکه  نقش داردای بر عده دیگر  در تسلیط عدهمرحله، 

کند؛ یعنی هیچ جا  پیدا می «فعلیت گسترش» :گوییم می ؛ در این مرحلهدارد «امکان گسترش»شد،  اگر قبالً گفته می

 .کند ضرر نمی

قبل از بود )تناسب بین بازارها و  حفظ قدرت ارزی به دنبالکه بانک  ای مرحلهتا  ،بنا بر مباحث جلسات گذشته

موجود « تولید ناخالص ملیِ»همان  پردازد تا می ترکیب اعتبارات درباره گذاری سیاست به (توسعهسطح رقابت در 

 دهد: که در این میان دو اتفاق مهم روی می رشد کند هنگآ وارد را

مسلط و به زور پول عموم )نه فقط پول خودشان( بانک  قدرته دار( بر طبقه دیگر به وسیله یک طبقه )سرمای. 1

 د.نشو می

کند؛ یعنی امکان  یک عده را حذف می ارائه شده،های  در نسبت بین وام و گیرد در تنظیمی که انجام می .2 

 دهد. دیگر, آن پول را نمی و نسبت به مشاغل دهد خاص قرار میمشاغلی  وانهگذاری عمومی را پشت سرمایه

واسطه  و دهد پول تضمین شده، در مرحله اول, امکان سلطه را میبندی این مرحله از کار بانک باید گفت که  در جمع

در  و کند به زور پول عموم, یک عده را بر یک عده دیگر مسلط می سپس کند و خارج می ساده بودن ی از واسطهرا 

 سود خودبه د هم نخواه د و مینگیر پول را از بانک می ،در رقابت . زیراشوند یبعضی حذف م ،این مسلط سازی

شوند که هم از کمیّت زیاد پول استفاده کنند  موفق نمی طبیعی است که همه پرداخت کنند و د و هم سود بانک رابرسن

توانند  کسانی که می ما. اشوند در اینجا حذف میعده ای  لذا و و هم این سطح از سوددهی سرمایه را حفظ کنند
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توانند به مصرف  انحصارات به خوبی می یاتبلیغات  از جمله ای هر شیوه باند؛ یعنی انجام دهگزاری بیشتری  خدمت

، انداختن زندانبه قدرت به مزایده گذاشتن, قدرت مانند قوانین بانکی  ، موفق خواهند بود. البتهکننده تحمیل کنند

باید انحصارات  ،متناسب با این مطلب ونقش بسیار مهمی دارد  مرحله در این و... نقدرت استیفای پول و بهره آ

گونه تضمینی برای بانک وجود  اگر نباشند، هیچکه  آنسرقفلی، امتیاز کسب و امثال  انندکوچکی هم لحاظ شود م

 .ندارد

توسعه توسعه سرمایه از طریق  )ابزار شدن آن برای . ضرورت بررسی بانک در سطح توسعه6

تضمینی در عرصه بین المللی با توجه به ورود مداوم کاالهای حفظ سود  بدلیل ضرورت (تکنولوژی

 به بازار جهانیتر و کارامدتر  ارزان

انفعال بانک در چرخش اعتبارات و تنظیم بین عوامل تولید ثروت در مقابل بقیه ملتها بدلیل پایین بودن کارآمدی  -

 هاتکنولوژی و ارزان شدن کاال

یعنی  کند. برقرار می تنظیمی که بین عوامل تولید ثروت : درفقط در یک جا ممکن است در مضیقه بیفتداین جامعه  

ای یا  تولید خدمات، نیروی انسانی یا قدرت کارآمدی ابزار سرمایه در های بزرگ دستهبانک برای بهینه کردن 

نحوه چرخش اعتبارات و سازماندهی و آنها در تکنولوژی اگر  و شود های دیگر روبرو می با ملت ی،کاالهای مصرف

ـ با 2آیند  ـ کاالها با کارآمدی جدیدی می1زیرا  ؛شوند دچار سبک شدن پول می دسته مغلوب، غلبه کنند، حتماً این

هایی  راغکار آمدی چبا  در مقایسهد نکن های برق که با الکتریسیته کار می کارآمدی چراغ انندم .آیند تر می نرخ ارزان

 از جهان« قدرت بهره وری» بر جهان و ارتقاءِ «قدرت تأثیر» نِافزوده شد در نتیجه . البته این مهمکه نفتی هستند

تواند  به راحتی می ،جهان افزوده شده است ازوری آن  ملتی که قدرت تأثیر و قدرت بهرهآید. بعبارت دیگر  پدید می

 ن کشور را به انزوا بکشاند چون نسبت به حیات از تسهیالتی برخورداروارد بازار کشور دیگری شود و کاالهای آ

قدرت تولید انبوه را  که در حالی یعنی ؛ندک دیگر را تصرف هایانگیزه بازار کشور شود بتواند است که باعث می
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ش کاالهای تسهیل )پیدای که این روند بر اثر دو ویژگیِ کند تقاضای اجتماعی به طرف آنها سوق پیدا می، دارند

  19آید. پدید میتولید انبوه )کاالی ارزان( و جدید( 

 نقش و جایگاه بانک و پول بعنوان ابزاری برای توسعه تکنولوژی در سطح توسعه -

، کاالی ست یافتتولید انبوه هم د به قدرت دهد وقرار اگر تکنیک توانست تسهیل بیشتری را در اختیار  بنابراین

تنها نباید نسبت بین عوامل تولید را تنظیم کند بلکه  است،سود تضمینی به دنبال اگر بانک  لذاو  زند قبلی را کنار می

 باید بانک ،«تسلیط» و 71«کردن ارگانیزه»بعبارت دیگر بعد از شود. مبدل  «برای توسعه تکنولوژیابزاری »به باید 

در آن دیگر و  شود تکنولوژی مطرح می کهنه شدندر این سطح از بحث مسائلی مانند  شود. توسعه بررسی در سطح 

و بانک در آنجا به عنوان یک ابزار شناخته  یابد جریان مینیست؛ بلکه سلطه سرمایه بر نظام توسعه  مطرحبانک 

 .گیرد تابع توسعه سرمایه قرار می نیز در این سطح، کنولوژیزیرا خود ت تکنولوژی ی برایابزار ؛ البته نه فقطشود می

 

 

                                                           
19
 اماکند  ( است که همان مقصد را محقق مییک پیل الکترانشه )مبتنی بر انباشت انرژی دستی( با ساعت دیجیتالی )مبتنی بر انرژی شیمیایی  ساعت کوکی مثال واضح این بحث، در مقایسه 

 ا شود و با تولید انبوه آن، ساعتی ارزان با کارآمدی بهتر، ساعت کوکی را کنار بزند.تری پید هزینه تکنیک جدید باعث شده راه کم

20
جزء بانک هستند، یعنی حقوق کارمندان به حساب  نکارمندا و دولت ،ها نیستند که عضو بانک هستند؛ بلکه همه افراد حقیقی شرکت تنها گاهاگر بانک به معنای ارگانیزه شدن سرمایه باشد، آن 

حقوقی خاصی که در قالب شرکت  و بانک منحصر به اشخاص حقوقی انمشتری. پس حیات دارد انپول اینبا با بانک  ود شو مصرف می که تدریجا از بانک دریافت و شود ی شان ریخته میبانک

اضافه شدن ندارند، بلکه از تعادلی  وتحرك  وموجودات زنده نیستند یعنی تغذیه  انندمآلی وجود دارد که لزوماً  یدر یک ارگان )موجود زنده( گازهایی و موادلذا همانطور که  .، نیستندذکر شده

 ؛ در بانک نیز اشخاص حقیقی همین حکم را دارند.کنند ی بدن هست، تغذیه میهاگازیا که در جریان مایعات 
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 بررسی بانک بر اساس فلسفه نظام والیت در سه فصل:

 .ارگانیزه شدن سرمایه3. سازماندهی 2.مرکزیت 1 

ول که بانک در سه سطح و سه فصل مورد بررسی قرار می گیرد: فصل مرکزیت بعنوان فصل ا 22و  21در این جلسه 

بعنوان مرکزی معرفی می شود که جامعه، امکان فعالیت آن را برای تجمع و « شرکت»در آن، بانک بعد از مقایسه با 

را باعث می شود. این « امکان هویت یافتنِ مراکز اجتماعی سرمایه»تمرکز پول به رسمیت شناخته است و در واقع 

و اعتماد محقق می شود. در فصل دوم )سازماندهی( روشن می مهم از طریق ارائه خدمات ارتباطی و ایجاد امنیت 

شود که بانک تنها بر انباشت سرمایه های مردم متکی نیست بلکه به ایجاد درآمد از پول مردم مبادرت می ورزد که 

بعهده گرفته است؛ یعنی پرداخت وام از پول مردم که تنها معامله بی ضرر « ربا»برای این هدف، نقش اصلی را 

حسوب می شود که این روند به حضور سازمانی بانک در چرخش اعتبارات در جامعه منتهی می شود. در فصل م

سوم، بانک از طریق اولویت بندی بین وام گیرندگان و حذف و ایجاد و بهینه آنها یک حیات جدیدِ اجتماعی را برای 

است و به تحدید « مدل برنامه»که مترادف با  سرمایه رقم می زند؛ این همان ارگانیزه شدنِ اجتماعی سرمایه است

 مراحل رشد و قوانین می پردازد.

                                                           
21 

 

 

22
 

 



 59 

از  پولیا تجمع بررسی بانک بعنوان مرکزی منسوب به همه جامعه و فراهم کننده امکان تمرکز   -1

 طریق ارائه خدمات ارتباطی و جلب اعتماد مردم )فصل مرکزیت(

، استبررسی قابل  ؛، یعنی منسوب به همه جامعه است تماعی است، مرکزی اج موضوع بانک از این جهت که بانک

افراد  هفرضاً سازمان ثبت برای هم . دنشو به همه جامعه مربوط می ،مانند سازمانهایی که در یک موضوع خاص

سازمان  در این قسمت از بحث،.  دهد و مربوط یک دسته خاص نیست مردم شناسنامه می هجامعه است و به هم

در آن ممکن  «تجمع پول»که  به نحویآورد  را فراهم می «اجتماعی سرمایه پیدایش مراکز امکانِ» ،نکبودن با

ارائه  یخدمات سازمانامکان و اجازه پیدایش مراکزی در جامعه است که  ، بررسیمورد  پس موضوع شود. می

یه در جاهای مختلف مرکز سرمات ه حضور، بلکه اجاز مورد دقت نیست «ها مرکزیت یافتن بانک»و لذا  دهند می

خدمات  ،در اولین مرحله بنابراین . با هم یکی شوند این مراکز در مراحل بعد،صرف نظر از اینکه  ؛ مورد بحث است

مراکز سازمانی » لقبِ شود اما بدلیل عدم شرکت بانک در معامله، ( مطرح می باالتر است یکه از صراف)سازمانی 

، تجمع پول در یک مرکز  یحاصل خدمات سازمان :صرف تمرکز است محل بحث،پس  گیرد. به خود نمی «سرمایه

 . شود سرمایه می اجتماعی یافتنِ مرکزیتِ باعثِ ،تجمع که این  شود می

 پیدایش و ایجاد امکان اجتماعی سازمان سرمایه و منسوب بودن آناشاره به تفاوت شرکت با بانک به  -1/1

ای و  و ایجاد سلول سرمایه عدم تقیید آن به صنف خاصّ اد جامعه در آن وحضور همه افر به کل جامعه و

 حضور اصتاف در شرکت

به کل  ،مرکزو شده  ایجادامکان اجتماعی سازمان سرمایه ساختاری است که جامعه اجازه پیدایش آنرا داده و  بانک

 در واقع گیرد. ید آن قرار نمیو بر خالف شرکت، صنف و قشر و موسسِ خاص، بعنوان ق  شود میجامعه منسوب 

 توسطای  یک سلول سرمایه ایجادامکان آن،  معنای کهشود  ایجادبه نام شرکت  تا نهادیجامعه این امکان را داده 

                                                           
23
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, ولی باید دقت روبرو هستیمک هویت امکان اجتماعی برای پیدایش یدر اینجا ما با به بیان دیگر  است. جامعه

؛ یعنی جامعه پذیرفته و به  آن منسوب به همه است  «امکانِ»جامعه نیست, بلکه  هبه هم که این هویت منسوب  نمود

؛ به خالف بانک که  باشد در آن شرکت حضور داشته خود ،ن چیزی باشد، نه اینکه جامعهرسمیت شناخته که چنی

متفاوت ها  شرکت هانک با کلیموضوع کار ب زیرا کنند  حضور پیدا  آن توانند در جامعه میهمه افراد که  ستامرکزی 

گونه غیر از کاال و هر موضوعا پولشرکتها نیز بوسیله پول انجام می شود و چرخش مبادالتی است. در واقع 

 .و از قبیل جمع کمی و کیفی است اعیموضوع آن اجتمو   خدمات دیگر است

 

طه مبادله پول در بانک و مشکل تفاوت سرمایه در بانک به قدرت خرید اعیان و در شرکت به اعیان و بواس -

 سهام در شرکت در استقالل از کاال و مالک آنها

در آن حضور پیدا کند، , ی داردپول که داشته باشد و هر کسیو مرکز اجتماعی باشگاه  ،شد سرمایهاگر قرار  لذا

 ،اشینم ،زمین ر،ااعتب ) «اعیان» در شرکت، تفاوت بسیاری خواهد داشت:با سرمایه در شرکت،  بانکسرمایه در 

  شود که گرچه طرح می  «قدرت خریدِ اعیان» مطرح است اما در بانک، (زار یا خرید نیروی کاراب

 .  شود همه چیز واقع می هواسطه برای مبادلبلکه ، ولی به شکل سهام نیست  پیدا کرده ستقاللااز کاال یک بار 

، یعنی  مطالبه کندنان  ،یک سهم مراجعه کند و در ازایائی صبح به دکان نانو شرکت، سهام دار معنا ندارد که ضمنا

بین واسطه بودن آن در  ،اشیاء نیست، در حالی که اولین خصلت پول ههم هدر تبدیل و مبادل هواسطسهام شرکت، 

 . ستکاالها
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رای چه این پول ب :گویند و در این مراکز اجتماعی نمی شود میمرکز اجتماعی یک  بانک دارایسرمایه در  پس 

که  شود یک خدمات پولی ارائه می ی،خصوصیات ا؟ بلکه ب خواهد مصرف شود ی میکسانی است و برای چه چیزهای

هر کسی پولی  پول زمانی در دست صاحبانش است و خواهد بود. یعنی« سرمایه استقالل مراکز اجتماعی» نتیجه آن

از   ،, در مرکز مستقل داشتنتت و متفرق در جامعهپولهای متشاین  ؛ امادر صندوق یا شرکت یا جای دیگری دارد

به  .پول است ، مرکزِ خود مرکزدر واقع  و از سایر مراکز هم مستقل هستندحتی  و  کنند استقالل پیدا میصاحبانشان 

،  بودند سرمایه و مالک از مراکزی که خود دارا «مراکز اجتماعی سرمایه» شود که فراهم می امکاناین عبارت دیگر 

مرکز  و شرکت بعنوان  شرکت مستقل است شود و از برای خود، مرکزی محسوب می بانک خود مستقل شود و لذا

  . شود اجتماعی سرمایه محسوب نمی

و پذیرش اجتماعی، جلب اعتماد مردم و خدمات ارتباطی توسط بانک، علت بقاء و ثبات اجتماعی آن  -2/1

 علت و جود بانک و هویت ان

باید توجه  اما قانون استشناخته شدن آن توسط به رسمیت  ،مرکزیت تحقق اینطریق  ن است کهآبعدی نکته   

و رسمیت  ؛ بلکه به پذیرش شود محقق نمی قانونیرسمیت هویت یافتن مراکز اجتماعی در جامعه فقط با  داشت که

یک مرتبه از هویت  ه وشدبانک « علت وجود»یک مرتبه از هویت قانونی، اجتماعی نیز بستگی دارد. پس 

توسط قانون پول داشتند و تا  سهام داران خود ،در شرکتدر توضیح باید گفت که .  شود می آن «علت بقا»اجتماعی، 

در  بانک لزوماًپول  اما؛ شان را آغاز کنند گذاشته و فعالیت را کنار همتوانستند پولها  شدند، می به رسمیت شناخته می

.  دشو می آن منشأ ثبات اجتماعی ،در بانک لپوسپردن مردم و  آمدو رفت؛ بلکه  ل نیستاصآن  و بقاء ثبات اجتماعی

 مشتری، رفت و آمدِ ءِبقابقاء بانک، به نابراین بکنند.  بقا پیدا نمی ،جلب اعتماددر صورت فقدان مشتری و عدم  لذا

خدمات »و  «تأمین امنیت» گردد زیرا باز می« خدمت پذیری»و « خدمت گذاری»، «خدمات اجتماعی» بقاءِ

 بانک بود.« ثبات»تا اینجا بحث درباره   بانک است.علت بقاء  «ارتباطی
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با محوریت ربا بمعنای حضور سازمانی  خدمات بانکیو نه از د درآمد و سودآوری از پول مردم جاای -2

 بانک در چرخش اعتبارات )فصل سازماندهی(

 ها انباشت سرمایه نه سترش شبکه بانکیگ های مردم، علت سودآوری از سرمایه -1/2

کند, منتهی نکته مهم این  ، انباشت پول بیشتری پیدا می گسترده تر باشد  بانک, هرچه شبکهتوسط در ارائه خدمات 

جدید را ایجاد  های شعبهافتتاح  تواند برای بانک حتی قدرت ً به منظور ارائه خدمات نمی است که انباشت پول صرفا

 ایجاد شود. طریق خاصیاز باید  نقاطهمه  ایجاد شعبه دردرت ق ؛ یعنیکند

پانصد متر از شعبات . اگر متراژ متوسط هر کدام  سیزده هزار شعبه استدارای بانک صادرات ظاهراً  بعنوان مثال

اگر متوسط  شود که ، حدود هفت میلیون و پانصد هزار متر مربع ساختمان می باشد و ضرب در سیزده هزار شود

غیر از ) میلیارد تومان فقط پول ساختمان ، هفت و نیم زمان طاغوت ـ متری هزار تومان باشددر یمت آن ـ ولو ق

غیر از سرمایه باید یک  و  بدون سرمایه گذاری ممکن نیست که این حجم از مالکیت شود می (تأسیسات و خدمات

فراهم اشد تا امکان راه اندازی این مقدار شعبه ب وجود داشته سرمایه گذاری سرمایه گذاران هماز نحوه سودآوری 

 شود.

ی( از طریق خرید و فروش ارز و اسناد از پول مردم )و نه از خدمات ارتباط ایجاد درآمد و سودآوری -2/2

 توسط بانک، علت توسعه و گسترش و تحرک آن

از  «خدمات پولی» شود. در واقع مطرح می بانکنه از پول  و سودآوری بانک از پول مردم بنابراین در مرحله دوم،

وارد بازار معامالت ارزی  بانک به این صورت که  کل با درآمد شدن، تبدیل شده استشکل بی درآمد بودن به ش

در  داری می شود،نگه بانکنی یک سوم از پول مردم که نزد ؛ یع کند میمبادرت  «خرید و فروش ارز»به و  هدش

خرید »با پول مردم  یا . که سرجای خود کار سود آوری است خته می شودد فروو بع هدشخرید ارز سرمایه گذاری 

 . این هم غیر از خدمات ارتباطی است انجام می شود که «اسناد
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داد و  میارائه نه سودآوری از طریق خدماتی که قبالً  اما  مفهوماً تجارت و سودآوری دارد مرحلهپس بانک در این  

ه و علت توسع« سود آوری از سرمایه»همین که  دم به نفع خودمر هسرمای دآوری از، بلکه سو گرفت زد میمکار

 .  است «تحرک» مرحله این گسترش مرتبه ای از و شود گسترش بانک می

ضرر بودن در تحرک بانک بدلیل بی« ربا»متغیر اصلی شدن و  بررسی سود و زیان معامالت بانکی -3/2

 اعطائ وامها

ر خرید و ضرر است؛ یعنی در خرید اسناد و حتی د ، معامله بی دهد معامالتی که بانک انجام می یکی از در این میان 

 ضرر بسیار ،وام اعطاء؛ ولی در  را به حداقل برساندکه باید این ضرر  وجود دارد  - هرچند کم - فروش ارز امکان

  .تغیر آن ربا استیا الاقل م  م می شودنجاه ربا ا. بنابراین تحرک بانک به وسیل بیشتر است بسیار کمتر و سود

بمعنای سازماندهی جریان پول و جلب و توزیع پول  های اقتصادیها و فعالیتایجاد رابطه بین سرمایه -4/2

  برای بهینه و فعالتر کردن بخشها نسبت به هم )ایجاد رشد(

 واقعدر  ،شود طرف به مردم وام داده می ند و از آنشو میبه بانک سرازیر سرمایه ها از طرف مردم  لذا هنگامی که

، بدون اینکه مالکین  شود ها برقرار می ای بین سرمایه رابطه به وسیله فعالیتهای اقتصادی حادث شده و جدیدی امر

ثبات  بعد از،  پول مرکزمی پردازد و جلب پول و توزیع پول بانک به . به عبارت دیگر  ً در جریان باشند سرمایه اصال

تا به حال آن  :شود میایجاد  مقوله ایبستری که برای پیدایش  مانند ، کند اجتماعی هم پیدا می پذیرش ،عیاجتما

خدمات ارتباطی  ،مرکز مخابرات گاه ؛ یعنی تندچیزهایی که به این مرکز آمده بودند، به یک دیگر ربط ارگانی نداش

کند. ولی گاه  نمی آن دخل و تصرفی در و ردافراد هیچ گونه حضوری ندار صحبت کردن در آن دکه   دهد می

عالیت طرفینی و در خود عملی که ف ردها حضور پیدا که تواند روی آن پتانسیل شود که فرد می ع مییجمتپتانسیلی 

 . است شرکت کند

ین ا .گرددازوارد شود و به کجا برود و باست که پول از کجا  ی تنظیم این مهممعنا سازماندهی جریان پول به پس

و   شود اده میآید، از آن طرف پول د از این طرف پول می :های جامعه حضور پیدا کرده است ولدر حقیقت بین پ پول

ات جدید و افزایش شعبراه اندازی قدرت و منشأ  نآرشد برای  هیک نحوباعث برد که  سودی می در این میان بانک
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سیزده  لذا.  اختارهای بزرگ پولی هم مالحظه نشوددر س آن اثر حضورگرچه ،  شود بانک میقدرت جذب  مداوم

ست که بیشتر یً به وسیله اعطای وام خاص نیست، بلکه به دلیل خدمات گسترده ا بانک صادرات لزوما هزار شعبه

؛ ولی توانائی عمل  صحیح است «سازماندهی اعتبارات» اطالق. پس در این جا  شود ارائه میوام معمولی  هبوسیل

 یا کمتر تر و بخش دیگر بهینه و فعال ً یک بخش را نسبت به مثال وز بوجود نیآمده است به این صورت کههنارگانیزه 

 .  کند

ندارد, بلکه فقط قدرت  یتوجه آنها ، به موضوع کار ا مشتریهادر برخورد ببانک در این مرحله و به عبارت دیگر 

 ، بلکه یستصحیح ن« ازماندهی چرخش اعتباراتس»د. لذا با این فرض گفتن مالحظه میکنسود دهی آنها را 

توان لقب ارگانیزه شدن  با پیدایش این حضور هنوز نمیدر واقع .  استصحیح « سازمان خدماتِ چرخش اعتبارات»

تا اینجا از سازمانی که فقط بانک  . پس ، چون تا به حال فقط سازمان جریان ارتباطات ایجاد شده است به آن داد

؛ یعنی  پیدا کرده است در چرخش اعتبارات ، خارج شده و حضور سازمانی دهد به بیرون ارائه میخدمات چرخشی 

 .مقدار پولی را که دارد برای خودش نیست؛ بلکه از جامعه است

                                                           
25 
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برای بانک بعنوان  گسترشی گری و رشدپذیریِسودآوری از پول مردم بوسیله ربا، علت آغاز سلطه -1/4/2

 اجتماعی مایهسازمانی برای سرحضور 

ای  سود از سرمایهاست؛ یعنی سودآوری از پول مردم به دنبال « ربا» ، بانک از طریقسطحاین  در به بیان روشن تر

ن ؛ ولک گیرد ربا می ، چون رشد پذیر استبانک در اینجا  .. آید که در جامعه است؛ یعنی سرمایه اجتماعی بدست می

  ای ورود به سلطه گری است.در ابتدولی  , ارگانیزم، توسعه ندارد

واحد پولی یعنی  ؛رشد آن گسترشی است نه رشد هویتی , ولکندر این مرحله بانک بعنوان یک سازمان حضور دارد

، اما برای محسوب میشودگسترش  ،. گسترش پول برای بانک کند ، ولی گسترش پیدا می کند رشد نمی رونددر این 

تسهیالت پولی  ههم :شود پول سنگین تر نمی زیرا؛  است «سازماندهی»رمایه , بلکه برای س ، گسترش نیست سرمایه

 البته.  شود تر نمی ، اما پول سنگین شود می انجام شود و بهینه جاده ها کشیده میبعنوان مثال شود و  داده می

 . بلکه مربوط به بانکهای کوچک است انک مرکزی نیستبکار  سازماندهی با تعریف پیش گفته،

گری بر انسان از  تعریف سرفصل ارگانیزه شدن به حیات اجتماعی جدید برای سرمایه در سلطه -3

بعنوان هماهنگ « مدل»مقوله و « سطح توسعه» در تناسب با  تحدید مراحل رشد و قوانین طریق 

 کننده قواعد پرورش 

پیدا گرانه  سلطه یحیات ودید حیات اجتماعی ج سرمایه، ارگانیزه شدن به این معنا است که در فصل سوم، اما 

تابع قوانین سرمایه است یا   ، نظام سرمایه داری  این است که آیا تنظیمات و روابطسوال مهم در اینجا  کند. می

، گسترش و  رشد که دواگر گفته شبا بحثی که آمد روشن شد: ؟ جواب اصلی  تابع نظام سرمایه داری است ،سرمایه

                                                           
26 
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  باید معادله آن را در تنظیم نظام اجتماعی رعایت کرد گاهآن ؛مند است و معادله دارد اعدهق «سرمایه به نفسه»توسعه 

ی مبادرت میکند؛ در این نظام سازسرمایه به ،  آن قواعدسلطه  با خود سرمایه قواعدی قائل شدیم کهاگر برای  یعنی

شود و لذا نظام هم به نظامی  ام اصل میبلکه سرمایه در نظ  اصل نیست  داری در تعریف سرمایه نظام سرمایهصورت 

 آورید و نگهداری قواعد رشد سرمایه را فراهم می کأَنّه در این نظام،.  دشو , تعریف می کنند داری می که در آن سرمایه

که خود  خواهد بود معنابه این ؛  داری اصل در سرمایه است اگر گفته شد نظام سرمایهاما .  دهید اجازه رشد میبه آن 

در  - کند کند و طلب استقالل نسبی می وقتی شرکت اختیارات را از مالکین حذف می بنابراین.  سرمایه هویتی ندارد

, منتهی به  کند نظامش را تعریف می ،خودبه معنای آنست که  -  برای تعیین مدیر، قانون دارد شرکت حدی که خود

مالکی را  ،خود تغییر می دهد یااو را  و امل کارآیی نداردگوید این مدیر ع می رکتش مثالً خود ؛صورت نظام سلولی

موضوع بحث قرار گرفته و این  ،خود سرمایه روند نشان می دهد که . این آورد کند و مالک دیگری را می رد می

تخصیص موضوعی به کار خاص ندارد و واسطه بین همه کارها زیرا ؛  گونه نیست . ولی پول این ستوسلول اشرکت، 

تری  باید مسافت طوالنی ؛ و ارگانیزه شود  شود و بخواهد سازمان پیدا کند مالحظهاگر پول از دید سرمایه  . پس است

و لذا   صل کندمتها را به هم  تواند همه سلول اگر سرمایه توانست در سطح ارگانیک قرار بگیرد، می گاهآنو  طی کند

 ،معنای حیات سلطه گرانه. بدست آمد« اختار ارگانیزه شدن، ساختار سازمانی و س ساختار سلولی »با این فرض 

 ییکاال یتوسعه حتسطح در  اما شود می آغازربا  رسمیت یافتناز  است که این روندبه صورت کاالیی  انسانتعریف 

چیز دیگر در و قوانین بهداشت، قوانین فرهنگ و هر   دشو نیست، بلکه هر مرحله تحدید میانسان هم مطرح کردن 

ط یک عده بر یبه عبارت دیگر تسل فرزند را ممنوع می داند. دوبیش از در تولید نسل  ً مثال ؛ گیرد میقرار  آن ختیارا

ی ؛ یعن شود می دکاالی استاندار ،, انسانآن در بلوغ انجام میشود ودیگر به وسیله ارگانیزه شدن سرمایه  هیک عد

 ....یدا کند وزی را بخواند و کجا اشتغال پو چه چی  تعداد تولدش چقدر باشد شخص میشود کهم

 امرفی نفسه  )ارگان( پرورش موجود زنده :که گفته شود کمال قابلیت این را دارد مفهوم البته باید توجه داشت که

در  اگر قواعد پرورشلذا . شودآن هماهنگ  «قواعد پرورشِ» تا د موضوع بحث قرار گیردتوان که می است مهمی

قواعد پرورش بحث از  «مدل»کار چون  ، است نارگانیزه شد مرحله، مرحله ً این حتما ظه شود،مرحله بعد مالح
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 ، مربوط بهو یک مرحله آن حیوان تولدمربوط به  ،یک مرحله مدنظر باشد، انحیویک  مثال اگر اهلی کردن . است

 .  تولد است همرحل متناظر با ارگانیزه شدن, که در اینجا  پرورش آن است

 

حضور واحد پولی در حذف و تبدیل بانک به ارگانیزم در صورت سازماندهی چرخش اعتبارات از طریق  -1/5

 گسترش عوامل تولید ثروت

 «عملیات گردش اعتبارات» علت اول, ؟ ، چیست لقب استاین تعمال لقب ارگانیزه و عللی که موجب اس اطالقاما  

سازمان خدمات چرخش » گاه بانک، ه عبارت دیگرب. مطرح می شود« خدمات گردشی»که در مقابل   است

سازماندهی  هبه کارگیری کلمدر واقع . می پردازد «چرخش اعتبارات  ندهیسازما»گاه به  شود و می «اعتبارات

و بخشی را نسبت به بخش  بدهید یکمتروام  دیگر دسته دسته بیشتر وام بدهید و به یککه به  زمانی صحیح است

؛ در حالی که در  شروع فعالیت ارگانیزم است د که این بمعنایشوی «حذف و ایجاد»یعنی وارد  ؛دیگر فعالتر کنید

 فصل سازماندهی، توجهی به موضوع کار وام گیرندگان نمی شد و تنها قدرت سوددهی آنها مالحظه میشد.

بانک مرکزی و بررسی  ،پولشدن  تر سنگین ، بانک و سرمایهبرای دولت  یخدمت گزار ،سیاست گذاری توسعه

 واحد پولی حضور بجای بررسی بانکهای کوچک، یا شورای پول و اعتبارو سیاست گذاری پولی 

( ر اینکه چه چیزهایی را حذف و چه چیزهایی را اثبات کنددحضور یعنی ) در حذف و گسترش عوامل تولید ثروت

، مترادف با ارگانیزه شدن سرمایه «همدل برنام»و وحدت بانک با دولت از شاخصه های این فصل است. ضمنا بحث 

 است و در آن، سلولهایی که در مراحل اولیه حیات جنینی داشتند، سازمان و هویت جدیدی می یابند.

« در مرحله دوم ایجاد سازمان»و « سازماندهی»علت امکانِ « و تجمع پول در مرحله اول مرکزیت» -3/5

 «ومسرمایه در مرحله س ارگانیزه شدن»علت امکانِ 

البته باید به ارتباط بین این سه فصل توجه داشت: هم زمان با هویت یافتن بانک و ایجاد مرکزیت برای آن در فصل  

، امکان ارگانیزه شدن سرمایه را فراهم «سازماندهی»بوجود آمد همچنان که نفس تحقق « سازماندهی»اول، امکان 
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، سیاست در میان ملتی که بانک مطرح نیستعبارت دیگر می کند و الزمه ارگانیزه شدن، وجود سازمان است؛ ب

تواند  سیاست گذاری پولی فقط به مقدار پولی که شخص دولت آن را واجد است و می زیرا  گذاری پولی معنا ندارد

همان  بعنوان مثال .را باعث نمی شود دخالت در چرخش پول مردمو قدرت   است ربوطتزریق کند و وام دهد، م

؛ مرکزیت یافتن باید محقق شود تا حلول روح ممکن شود و  ام پیدا کنداند تان باید چهار ماه رشد کند جنیطور که 

  امکان ایجاد سازمان فراهم شود و تحقق سازمان هم الزم است تا مقدمات ارگانیزه شدن آماده شود.

نعت بانکداری و بمعنای تواطو جهانی و اعتبار سیاسی در ص در سوییسصنعت اول داری  بانک  -4/5

  تولیدات، صنعت اول در بقیه کشورها

ئی و نزول بانک به دست ، سوئیس تنها کشوری است که بیشترین درآمدش را از ارز دانشجو  در بین کشورها اما

پول  هم حاضر هستند سپرده گذاری در آنبه اندازه ای است که مردم حتی برای آن  بانکهای راعتبا و  آورد می

 های بزرگ دنیا دارند، اعتبار سیاسی بانک سوئیس غیر از اعتبار اقتصادی که خیلی از بانک ر واقعدد. پرداخت کنن

به اعالم اسامی سپرده گذاران و مقدار سپرده های ن است که به هیچ قیمت حاضر آمعنای اعتبار سیاسی  و  هم دارد

، در بانکهای سوئیس  سپرده های خود باشد اگر بدنبال افشاء نشدنبنابراین هر کس از هر کشوری  آنان نیست.

حجم پولی  چون  سنگین جهانی بدهدو رباهای بزرگ  تواند به همین دلیل هم سوئیس می افتتاح حساب می کند و

 .  ، بسیار زیاد است دهکرکه جذب 

ر تولیدات کشورهای دیگ ممکن است سوال شود که چرا کشورهای پیشرفته چنین فعالیتی ندارند. پاسخ ان است که

. وقتی  کنند ه شرکتها کار میباشم و در واقع ازمندنده استخراج منابع و فروش بازار نیبً  دارند که طبیعتا یرسمی دیگر

س تنها کشوری یولی سوی باید تابع منافع شان در استخراج منابع باشد،  این کشورها، دستگاه سیاسی  گونه شد این

ه قرار دادخود   اصلی بانک را صنعت و در عوض،یدی خاصی تعریف نکرده روابط تولو صنعت  است که برای خود

ها  د و بانکپول خرج کنن و بیایند نای؛ یعنی دانشجو ستدانشجوپذیرش ربا و  بر اساس؛ یعنی درآمد ارزی آن  است

پولی  هیک جزیر؛ یعنی  . عالوه بر این که غرب هم از بقاء سیاسی آن حمایت کرده است دهند رباهم پول بگیرند و 

مانند به خطر  هیچ دغدغه ای  ای منشاء ً پیشرفت سالحهای هسته ، مثالی نمی شود.که هیچ گونه تهدید ایجاد شده
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سیومی برای خود غرب و آمریکا یک حالت کنسر در واقع . شود سوئیس نمیتمامیت ارضی یا رژیم سیاسی  افتادن

سوییس، تواطؤ جهانی  حفظ استقالل اییعنی بر از بین نبرند؛آن را درست کنند و  یبانک منطقهدر یک  تاشده  ایجاد

آلمان  مسئله دیگر این است که سوئیس از تنها کشورهایی است که در جنگ بین الملل دوم ازشکل گرفته است. 

گفت من رئیس جمهور مردم را مسلح کرد و  این کشور را تصرف کند،آلمان سعی کرد  و هنگامی که  صدمه نخورد

که  این کشور زمانی پذیرفته شد بی طرفیدر واقع  موفق به تصرف آن نشد. آلمان و لذا  شکری جز خود مردم ندارمل

و ما ارتشی جز خود مردم برای  کند که از خود دفاع می ملت استاین  اعالم کردرا مسلح کرد و خود ملت تمامی 

 مقابله نداریم. 

 یتجمع بیشتر است که دلیل این پرداخت هزینه برای خدمات به ارد و ، تفاوتی وجود نددر ماهیت قضیه بنابراین

ند. یعنی نتر عمل ک د قوینتوان دوم هم می در فصل  ی دارند و لذاقوی ترعملکرد اول  در فصل؛ یعنی حاصل میشود

های آن هم  ً وام و سپرده طبیعتا و  شود تعریف می (درون کشوری )و نه جهانیبصورت  بانکهای این کشور، اعتبار

 . تواند جهانی باشد می
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 باسمه تعالی

 مدل تنظیم سیاستهای کالن اقتصادی بیستم خالصه جلسه

در  «متغیر اصلی شدن سرمایه بصورت اجتماعی» تبیین عوامل تحرک بانک بعنوان علتِ

 سطوح توسعه، کالن و خرد

حث گذشته، به بررسی عوامل تحرك از پاسخ به سواالت درباره هویت بانک و یادآوری مبادر این جلسه بعد 

بانک در یک سیر پژوهشی پرداخته می شود و در نهایت، احتمال سوم که مبتنی بر تقسیم فعالیتهای بانک است، 

. 3. تضمین سود و 7. سودآوری از تجمع ارتباطی، 1برگزیده می شود و روشن می شود که چگونه با 

عامل تولید کاال به عامل تولید ثروت آن هم در سطح اجتماع سودآوری از چرخش نسبی، بانک، سرمایه را از 

تبدیل می کند. سپس به انعکاس همین روند در دو سطح کالن و خرد پرداخته می شود: در سطح کالن، برتری 

، جایگزین «سود تضمینی»قانونی و نرم افزاری سرمایه در میان عوامل تولیدِ ثروت از طریق رسمیت یافتن 

یه در عملیات تولید می شود و در سطح خرد، انحصارات و امتیازات و سایر ابزارهای اجتماعی، کارآمدی سرما

 را به نفع سود سرمایه بهینه می کنند.« تامین، تبدیل، مصرف»

، تبدیل کاال به پول بمعنای تاسیس آن متقوم به پول و بانک و موضوع آن ارتباطی هویت تبیین -1

 اسخ به سؤاالتدر پ علت تجمع سرمایه در آن

موضوعاً در بانک )مثال تفاوت « تردد و رفت و آمد»ارائه خدمات ارتباطی نسبت به پول بمعنای اخذ  -1/1

 علت تجمع سرمایه در بانک قواعد پارکینگ با قواعد ترافیک(

در  ً . یعنی بانک وقتی موضوعا که مردم در آن پول بگذارند یستم این است که موضوع بانک این نمه یک نکته

خدمات »باید گفت مردم  ،آن درمردم  توسط پول، بجای اشاره به قرار دادن شود موضع خدمات ذکر می

است که کسی در بانک پول  آنمات ارتباطی خدعینی معنای  و  دهند قرار میدر بانک  را خود« ارتباطیِ

 .  گذارد تا چکی بکشد و فرد دیگری آنرا وصول کند می
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گاه گفته می  به عبارت دیگر .اخذ شده است «آمد و رفت» ،خدمت ی در خود موضوعِیعن “خدمات ارتباطی”

محل آمد و  بانک، :گوئید می اما گاه شود خالی میبانک  ،شود وبه رفتن شان جمع می مردم، پول به آمدن شود:

 انندم .  است تردد این قهریِالزمه  ،یعنی پیدایش تجمع ؛، است اخذ شده «تردد»شد است و موضوعا ً در آن 

خیابانهای این کشور در  نقل ترافیک یعنی حمل و چون  قواعد پارگینک نیست همانند آن، قواعد که  افیکتر

ول ، یعنی پ . پس فرق بین بانک و شرکت اوال ً به موضوع فعالیت بانک شود که کار قفل نشودچگونه تقسیم 

 و  ب مشتری برای فروش یک کاال نیستبمعنای جلموضوع بانک که تجمع سرمایه است اصال ً  . در واقعاست

  افزایش یابد.است که رفت و آمد در آن مهمترین قدرت بانک این  ؛ حتی برای ربا دادن هم نیست

های محلی از نظر تسهیل زمانی چرخش تمثیل بانک به فلکه مرکزی شهر و تمثیل شعب آن به فلکه -2/1

 پول

شود و مردم در رفت و  خیابان ها به آن ختم می ای است که همه ی، فلکهازنظر علم بهترین مثال برای بانک 

فلکه های » از آن ، بعد شود می« فلکة مرکزی»ند که این کن عبور رند دور آن یک دور چرخ بزنند وآمدشان مجبو

فلکه  نندام توان می پس.  دور این فلکه ها بچرخند ندمجبور عبوربرای است که افراد دو یا چهار کوچه « محلی

ی برای تسهیل رفت و های یعنی همانگونه که ایجاد فلکه ها و میدان ، شعبه هایی برای بانک قائل شد ،های محلی

برای تسهیل ارتباط در کار بانک هم ایجاد شعبه  ؛خورد گره می عبور و مرور ،فلکه فقدانآمد الزم است و با 

فلکه ” کند چون بانک  عمل می ترضیعف بسیارشعبه بانک  ازچرخند می که دور آن  ای . البته فلکه الزم است

 . اقتصاد است“ زمانی 

 در معامالت تبیین عینی اهمیت تسهیل زمانی ایجاد شده توسط بانک و پول -3/1

چه )ند، در صورتی که چک پذیر می، چک را  گرفتن پول زمان کمتری ببرد و شمردن و دادن ای اینکهمردم بر 

در  -برای یک بازرگان  اما هیچ گونه امتیازی ندارد (معامالت نسیه است انندکه م ربی مدت و چه مدت دا

شماردن صد هزارتومان با  «صد هزار تومان»کلمه  نوشتن چونبسیار مهم است  -حالی که پول نقد هم دارد 

یا نوشتن  تومانن یک میلیون با شمارد «یک میلیون تومان»نوشتن  همانطور که  قابل قیاس نیست او اصال ًبرای
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این امر همانند واسطه بودن  72.  قابل قیاس نیستبرای او و شمردن پنجاه میلیون تومان  «پنجاه میلیون تومان»

شخص دارای مداد و محتاج به الزم نیست  زیرا با وجود پول دیگر پول و نقش تسهیلی آن در معامله است

که متناسب را هر مقدار از هرچیز  و مداد می خواهد بلکه کاسه در شهر به دنبال یافتن کسی باشد که کاسه دارد

 قرار می دهد. او ، در کوتاهترین زمان در اختیار باشد طرف مقابلبا قدرت خرید 

مثال ً  .کند تسریع می به شدتیعنی زمان چرخش پول را تسهیالت پولی است  وکار بانک هم از سنخ خود پول 

با اسکناسهای  این مبلغ که اگر قرار بود یدبنویس را ده میلیونمبلغ غذ روی یک کا :گوید برای یک معامله می

شد و ده  ده بسته می ،هر یک میلیوندر این صورت   ، ه هم صد هزار تومان بودهزارتومانی شمرده شود و هر بست

ه هزار به جای شمردن د بوسیله چک ، در حالی که ه هزار برگ بشمارددشد و الزم بود  صد بسته می ،یلیونم

ار است به دفتری که بنام خرید ، بلکه از شمارد نمیآن را توان نیم سطر نوشت و شخص گیرنده هم  می ،برگ

پیدا  «تجمع»بوسیله آن موضوعاً، موضوع کار بانک است که “ آمد و شد”  پس .دشو اسم فروشنده وارد می

و لذا نه تنها بانک مربوط به کاال بانک است  رمایه و موضوع کارهویت س ،تبدیل کاال به پول ن. بنابرای شود می

 توان بانک تأسیس نمود.  قبل از اینکه پول بوجود بیاید نمی نیست بلکه 

 گذاری(برای بانک )و نه سرمایه« ارتباط»بازگشت تفاوت عمده بانک با شرکت به موضوعیت  -4/1

. چون  ه بانک با شرکت باشدای عمدتواند جزء تفاوته نمی هم «عمومیت پذیرش نا محدود افراد» همچنین

 همانطور که و است «ارتباط»و « رفت و آمد»موضوعا ً  بانک، ن است که معامالتآتفاوت به جوهره این 

بانک هم موضوعا ًبرای  ؛ارتباط است و خاصیت دیگری نداردموضوعا ً برای  ،«تلفن»در وضع یا  «کلمه»

 ایجادبرای سرمایه گذاری بانک شرکتی نیست چون ورت به صو صحبت از پذیرش  اطی استتسهیالت ارتب

همیشه  و لذا  برند هم سرمایه می یگذارند وافراد سرمایه می نیست که گفته شود افرادی نشده است و اینگونه

 «تجمع» ،نتیجه ارتباط ست وا ارتباط بانک، ، بلکه باید گفت مسئولیت پدید می آیدیک مقدار انباشت سرمایه 

 .است «شرکتی» نوع و نه از «ارتباطی» از نوع آن هم« تجمع» درباره حتما ً است پس بحث

                                                           
توان بالفاصله پیدا  بوسیله اطالعات می اطالعات، موجود است ودر این زمان کامال متفاوت است: “ کاال به کاال ”  اما معامالتشد  در قدیم بسیار با زحمت انجام می« کاال به کاال»معامالت لذا 27

 انجام میگیرد.نسبت به کاالهای استراتژیک مثل نفت و انرژی و امثال ذلک  ودر توناژهای بزرگ  که این مهم  کرد که چه کسانی مشتری چه نوع کاالئی هستند
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تضمین سود به صورت نسبی و  -2سودآوری از تجمع ارتباطی  -1معرفی عوامل تحرک بانک به  -2

و تاثیر آن بر متغیر اصلی شدن سرمایه بعد از سودآوری از چرخش نسبی در حوزه بانکی  -3 مطلق

 یگربررسی دو احتمال د

باید بعد از  ،دارد (مراکزی برای تجمع سرمایه)با توجه به این که سرمایه رفتاری قبل از حضور در بانک 

ه در جریان سرمای در واقع.  رفتاری داشته باشد تا منشأ یک فعالیت جدید اجتماعی بشودنیز پیدایش این مراکز 

 با ه بانکسؤال این است ک و  است ابل تصوربه چند صورت ق اضافه شدن این که  شود می واقع ارزش افزائی

 کند؟  می قدرت پولی خود چه

بمعنای حضور پول در کلیه فعالیتها و علت  خدمات ارتباطی بعنوان عامل اولیه تحرک بانکگسترش  -1/2

 تجمع سرمایه

نه بدلیل  و، یعنی اصوال ًمعنای تجمع پول بدلیل خدمات گردد باز می« خدمات» ، بهاولین عامل تحرك بانک

، بلکه اولین  ، اولین پایگاه پولی بانک نیست به عبارت دیگر سپرده گذاری برای سود  است و سودآوری سرمایه

سرمایه  به که برای سود تضمینی البته این به معنای نفی آن عده نیست.  ارائه خدمات است ،بانک پایگاه پولیِ

  ؛ ندو قدرت ریسک هم ندار آورند در بانک رو میگذاری 

کنندگان سود محال بودن انجام امور جامعه بوسیله ربا منهای کار، علت تعداد بسیار کم دریافت -1/1/2

 نسبت به شاغلین به کار در جامعه )سود تضمینی اولین پایگاه پولی بانک نیست(

واهند و کار خ که سود می) هعد این پول و  محدود است بسیاردر جامعه  این گروه تعداد اما مهم آنست که 

 میلیون نفر ، هفتادایرانت یعجمفرضا ً اگر  .در حالی که همه مردم مشغول کار هستند  تکم اس بسیار (کنند نمی

سود سپرده گذاری  و از راه ندبی کار توان گفت که این عده هم نمیده درصد این جمعیت درباره حتی  ، باشد

یا توزیع هستند  و  مشغول تولیداز صبح تا شام مردم  ،ای امعههر جدر . به عبارت دیگر  کنند میدر بانک زندگی 

ادی که یک منشی است ز: ااست« پول»اقتصادی  هایمبادالت و فعالیتاین و فعالیت اقتصادی دارند و محور کلیه 

فعالیتها  پول در کلیهپس  پردازد. می، پول  شود که سوار تاکسی می شخصیتا  با حقوق ماهیانه استخدام کرده

بله!  . سرمایه سپرده بیش از فعالیتش باشد  فرض کرد که در آن حجم سودای را  توان جامعه و نمی حضور دارد

،  وئیس نیستاین پولها تنها مال کشور س اماع شده باشد، جمکالنی پول  ، مثالً در کشور سوئیسکه ممکن است 
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رمایه گذاری یس سیدر سو عده ای بدستبعد این پولها  و کنند دیگر کارهایی می مناطق بلکه افرادی در

گذاری برای  تنها کارشان سپرده کسانی کهپول حجم فعالیت اقتصادی در برابر حجم  به تعبیر بهتر، . شود می

 ؛ ، محال است ، منهای کار آنانجام امور جامعه بوسیله و “ ربا”س گرفتن قابل قیاس نیست. پ دریافت سود است،

 . محال است ای ربا بگیرند؛ هعد اشود ت ر آن وارد یا خارج نمیه که هیچ چیزی دیک جامعه بستتصویر یعنی 

ها در مرکزیت بانک  تجمع کل سرمایهتسهیالت و خدمات در دسترس، سریع و مکانیزه، علت تعمیق  -2/1/2

 )مثال شبکه هیدورلیک( ای پول  نسبت به حجم فعالیتهای اقتصادی از طریق نقش واسطه

قدرت کل آن جامعه از نظر اقتصادی را دربر  ،دارد که این واسطه“ پول”ای بنام  اقتصادی واسطه فعالیتهای لذا

 آن همه سرمایه ها را در و  هدرای وارد مراکز ک است که کل این قدرت را بگونه بر آنگیرد و سعی بانک  می

فعالیتهای  تواند سرمایه شود ولی به نسبت می ها نمی چند موفق به جمع آوری کل سرمایه هر . جمع کند

، قدرتش  ی انجام دهدبا موفقیت بیشتر این کار راکه بانک به هر نسبتی  . جامعه را به مرکز بیاورد اقتصادی کل

است که بابت خدمات ارائه قابل دسترسی بودن تسهیالتی  این موفقیت، شرایطیکی از  و  دیاب افزایش می

همه جا و بصورت سریع و مکانیزه شده در اختیار مردم قرار بدهد و یعنی باید این تسهیالت را در  ؛ دهد می

. بعنوان مثال اگر مردم در بانک یک ساعت در صف  سرویسهای خدماتی آن از تحرك باالئی برخوردار باشد

، ولی اگر تعداد شعب به اندازه ای باشد که هر کسی در  سپارند بایستند کم کم پول های خود را به بانک نمی

به میزان قدرت بانک . پس  کند ا ً به بانک رجوع می، حتم انجام دهدین شعبه با کمترین زمان بتواند کارش را اول

مثل یک باید مرکز  آمد و شد و جریان پول در این لذا . کند پیدا می و انباشتگی تجمع پول  تسهیالت، در ارائه

 چرخاند.  ب را میآ مرتبا ،فتا رسیدن به مصر عکه از استخراج منب اشدشبکه هیدرولیک ب

به چرخش پول توسط بانک در فاصله زمانی بین تولید و مصرف بعنوان  افزایی و تحرک بانکتبیین ارزش -2/2

 مهمترین عامل انباشت سرمایه، علت ایجاد شعب جدید و ارائه خدمات بیشتر و انباشت باالتر

آن اصوال ً انباشتگی زمانی  چون انباشتگی گیری کند هرهانباشتگی باز زمان کوتاه  تواند در این میان بانک می

را  خود همه پول های شود: مالحظه نشود، گفته می «زمان»گذارند  اگر در پولی که مردم در بانک مییعنی  . است

هزار که شخصی واقعیت آن است که ولی  ! را به بانک ببخشدست پولش نیکس حاضر  و هیچ  گیرند میپس 
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ممکن است تا چند ماه آن را دریافت نکند مخصوصا زمانی که مبلغ، خردتر گاهی  دده میقرار  تومان در بانک

سه ماه پول خود را در بانک گذاشتند و این پول مدتهای یا  دو دده هم نباشد. وقتی افراسپربصورت  و باشد

همان روز شخص کند و در  گذارد و صد روز دیگر برداشت می پول می مثال امروز کسی)،  متناوبی در بانک ماند

دست در این صد تومان همیشه  ست که گویامعنااین به  ( کند گذارد ومدت دیگری برداشت می پول می دیگری

ایجاد  رد امراجتماعی مهمترین  . بنابراین زمان بین تولید و مصرفِ اند تغییر کرده ن آنمالکا و تنها  بانک است

از این موجب انباشت شد و بانک هم توانست  ،تولید و مصرف اگر چرخش پول بین زمان است وانباشت 

اگر بانکی  لذا . شود جدید پیدا میانباشت ، مجددا  بانکی استفاده کندبیشتر خدمات  ارائهانباشت سرمایه به نفع 

رای ارائه ب را خود تواند شعب ، می له زمانی انباشت سرمایه استفاده کند، بتواند از فاص که در مرکز شهر دایر شده

 .  خواهد داشت، مجدداً انباشت بیشتری را بهمراه  شعب افزایشو  افزایش دهدخدمات، 

ا ، رب زمانی داد و ستد در فاصله شود. در واقع بانک میبا این توصیف به خوبی روشن « تحرك بانک»پس معنای 

دائر تواند یک مرکز خدمات جدید  می ه این وسیلهگیرد و ب بهره می ،زمانی پول گیرد به بیان دیگر از فاصله می

گشته ازپول اولی ب ،کند و چون با ایجاد مرکز جدیدبه نسبت افزایش پیدا  کنباانباشت  باید آن و با ایجاد  کند

مرکز ایجاد و  دانباشت جدی ،ارزش افزایی بهکند مرتبا  در بانک رفت و آمد میای که  سرمایه با تواند می ،است

  مجدد و مداوم دست بزند. ارزش افزایی تیجهو در ن جدید خدماتی

معرفی رکن اساسی بانک و باالترین مولد سرمایه در کشور به سودآوری بدون پرداخت سود به مشتری  -3/2

بعنوان عامل تحت پوشش گیرنده کلیه عوامل اقتصادی کشور و گسترش تعداد و سازماندهی مراکز تجمع 

 سرمایه 

پرداخت د در مرحله بع گرچه ؛ مشتری رکن اساسی بانک است دون پرداخت سود بهب آوریبنابراین مسئله سود 

از کلیه عوامل مولد سرمایه  خواهند ه از آن سود نمی؛ ولی سود یا ربا از پولی کدپذیر هم میرا مشتری به سود 

و با   کندایجاد مرکز تجمع  تواند رتبا ً می؛ یعنی مکند مرتبا ً تحرك سرمایه پیدا می. لذا بانک  در کشور باالتر است

و تحت پوشش خود  ، شور مشغول فعالیت اقتصادی هستندکه در هر گوشه ای از ک را کلیه عواملی این روند،

هم در تعداد و هم در سازماندهی، و مرکز سرمایه به این وسیله   دورآ تحت پوشش تجمع سرمایه در میواقع  در

  .کند گسترش جدید پیدا می مرتبا ًً
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امکان گسترش  -الفبعنوان علتِ در انحصار خود معرفی هویت جدید بانک به سود تجمع ارتباطی  -1/3/2

 تکاثر و دائم افزاییِ تجمع -امکان گسترش هویت سرمایه ج -مراکز بانک )تجمع ارتباطی سرمایه( ب

ودی بدست شود و س ادی میوارد عملیات اقتص و سپس تجمع یافته است سرمایه ت بانک،تسهیال باپس 

چون سرمایه از دیگران  متفاوت است بانک با کلیه معامالت وهویت جدید است ، یک  این سود کهآورد  می

، هویت جدید بانک  «تجمع ارتباطی سودِ»پس  .رسد رسد بلکه سود به بانک می است ولی سود به دیگران نمی

؛ است« تامکان گسترش هوی» ،بانککار ه ، یعنی اولین مرحل دهد است که امکان گسترش تجمع ارتباطی را می

 لحاظ شود،بانک  و اگر  است مطرح میشود گسترش هویت اجتماعی سرمایه ، دواگر به سرمایه توجه ش یعنی

 . به بیان ز یک حرف دیگر است. گسترش تجمع یک حرف است و گسترش مراکاتفاق می افتد« گسترش مراکز»

 یتجمع ارتباطی بیشتر ،شود ملحوظ سرمایه و اگر  د شعب زیاد شدهتعدا ،اگر به ظاهر بانک نگاه شود دیگر

78.دهد یرا نتیجه مو تکاثر آن ، دائم افزائی تجمع  . پس امکان گسترش تجمع ارتباطی سرمایه است بدست آمده
  

 طرف بانک ، خود تسهیل که در ایندهد  بوسیله سود، تسهیل زمانی جدیدی ارائه می این دائم افزائی تجمع 79

 . و با پول مردم معامله کرده و سودی هم به مردم نداده استبوده خرید 

ایجاد سود و گسترش برای بانک از تجمع ارتباطی بوسیله ورود بانک در تجارت پولی )و نه خدمات  -2/3/2

 پولی(

تی هستند ، معامال زاد و معامالت سودنشو می شعبات جدیدکلیه معامالت سودزای بانک، علت افتتاح  بنابراین

خود  در دست چپ را« خدمات پولی»که  مانند انسانی،  نه خدمات پولیو ند شو می آغازکه با تجارت پول 

                                                           
؟ که در  البته باید تکاثر را از نظر لغت مورد دقت قرار داد تا معلوم شود آیا معنایش مثل تفاخر است خواهد بود.و ستد  تعداد داد داومافزایش مدر اینجا به معنای ه تکاثر از باب تفاعل است ک28

 ب دیگری است.ولی اگر تکاثر بمعنای خود افزائی باشد مطل  شود می“ کثرت   نسبت به همدیگر عرضه داشتنِ”  بمعنایاین صورت 

 

در سود بدست آمده از تجمع، امکان دائم افزائی سود  گاهسود بدست بیاورد، آن «تجمع ارتباطی»اینکه از  ندارد مگرسرمایه گذاری  امکان جدید برای تاسیس مراکز بانک باید در نظر داشت که 29

 است. “ رکن و اصل ”  ، تجمع بنابراین سود در مسئله دائم افزائیِ .شود پیدا می
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راه اولین   و  کند پول در آوردن می و شروع به سود ،ستوا دست راستکه در  «تجمع ارتباطی»و با  گرفته

 .است پولی تجارت ،سود

خرید و فروش ) بعنوان طرف معامله« فروش ارز»ق ورود بانک در افزایی تجمع از طریامکان دائم -1/2/3/2

 }در عنوان قبلی منحل شود{ (های دیگراسناد اعتباری ملت

ابر با حجم بر آن تنهاحجم  لیو مبادرت کند اسناد اعتباری ملتهای دیگربه خرید و فروش تواند  میبانک یعنی  

یعنی مجموعه کاالهائی وارد یا خارج  . نیست یمک حجماین که  در عین حالی  صادرات و واردات است

هر چند از )  شود میانجام . حتی مسافرتهائی به کشورهای دیگر  باید از کانال تبدیل ارز انجام گیردکه شود  می

تما باید از راه تبدیل ارز یک مقدار از آن مصرف است که ح ( قابل قیاس نیست موارد دیگرر اقتصادی با نظ

 مبادالت اقتصادی بین ملتهاست.  را داراست،محاسبه جدی  ه قابلیتولی عمدتا ً آن چ.  گیردصورت 

 معامالت تسهیالتی شود، یعنی خودوارد  از تجمع ارتباطیبانک ت که این دائم افزائی ممکن اس پس هنگامی

معامالت دیگر با  راین کا تفاوت .فروشد آورد و می میبه بازار شود و ارز کشورهای دیگر را  می« ارز»فروشنده 

که در تسهیالت دیگر الزم نبود که بانک سرمایه ای برای عملیات اقتصادی به  استو تسهیالت بانکی این 

 اثر بر کهاز پولی  ن مرحلهطرف معامله نبود ولی در ای وداشت بعهده را “ ارتباط ” نقش تنها میدان بیاورد بلکه 

مجموع ارزهائی که در یک  است با توجه به اینکه ارز آغاز کردهفروش اولین معامله را با  ،ارتباط جمع شد

است. « مجموع واردات»معادل با  ،شود خریداری می ناحقیقت از طرف مشتری رسد و یا در کشور بفروش می

تواند حواله ارزی تأمین و  شود یعنی می فروشد خریدار ارز می ارز می که که بانک از حینی داشت باید دقت

از طریق فروش ارز  یپول های بانکبه عبارت دیگر  .غیر از فروش ارز خُرد است حواله ارزی ارائه و  صادر کند

 . این گیرد هزار دالر می و یا  دالر، دویست دالراینکه یک نفر برای مسافرت صد  بدست می آورد مانندخرد 

، یک  ای تجارت صد هزار دالربر گاه یک مشتری. اما  ستهم سود خرد ا آن پول خرد بانک است وسود موارد

  دهد و به او سند می  کند رشت دالری را حواله ارزی میبانک رقم های ددر این صورت گیرد که  میلیون دالر می

،  اگر وضع طبیعی باشدالبته .  کند ضرر را به حداقل مشروط می ،. که با این عمل تا هرکجا خواست تبدیل کند

ارز را  ،یعنی بانک هم باید بتواند بعنوان یک نفر خریدار ؛ر خریدار داشته باشدباید ارز یک کشور در کشور دیگ

ین ژاپن و مارك آلمان و فرانک  ، ارزهای معتبری مانندهای معتبر دنیا . به عبارت دیگر بانک خرید وفروش کند
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ر طبیعی به اما وضع غی .کنند که این وضع طبیعی خرید و فروش است قبول میرا فرانسه و لیر انگلیس 

وضع طبیعی این نیست که ارز در جای دیگر خریدار  چون  کندمی محدودیت وضعیت اقتصادی بازگشت پیدا 

. پس در وضع طبیعی صادرات وواردات باید به عینیت رجوع کرد و چیزی نیست که بتوان با دید  نداشته باشد

 .ابداع احتمال کرددرباره آن نظری 

-توسط بانک بمعنای خرید و نقد اسناد اعتباری زمان« خرید زمان»ی از طریق ایجاد تسهیل زمان -2/2/3/2

 روش معامله سودآوردار بعنوان دومین 

که در اینجا ؟ داراست هم« زمان»وقتی بنا شد بانک وارد خرید و فروش شود، آیا امکان این کار را درباره  

تسهیل  زمانی بودنِ د یک امر زمانی است و لکن، خو«تسهیل»در واقع  مطرح می شود. “پول در زمان ”  مساله

کند و  ، بلکه زمان فعالیتی را کوتاهتر می و پول بگیرد دبه این معنا نیست که بتواند زمانی را برای مشتری بیفزای

  شکل می گیرد.بانک “ زمانی ” لین معامله او ن دار،اسناد اعتباری زما پس با خرید و نقد کردن.  گیرد پول می

در فاصله زمانیِ نقد کردن اسناد « خرید زمان»بدست آوردن سودی بیشتر از سود فروش ارز در  -3/2/3/2

 دار بمعنای آغاز سود تضمینی بصورت محدودزمان

، ولی سود تضمینی آغاز می شودسود تضمینی چون در آن دارد  یشتریرید زمان از خرید ارز سود بخ البته

، زمان  شود میانجام   (سود تضمینی فقط خرید زمان )خرید سند زمانداری با یعنی وقت ؛محدود استبصورت 

و حواله چک و سند  با مراجعه به بانک،نسیه خریده و فروشنده . مثال ً کسی جنسی را  معلوم و مشخص است

 بانک سودی ،که در این فاصله وجود داردیک فاصله زمانی  ،در این نقد کردن .کند آن را اِسکُنت )نقد( می

 آورد. بدست می

زمان، موضوع »ارگانیزه شدن بانک با توجه به امکان ورود آن در  مهمترین عامل در تحرک و« ربا»ـ 4/2/3/2

 «و تضمین

است قطعا ً “ ربا ” شود با سود تضمینی که در  لقب تضمینی که در اینجا به سود داده میباید توجه داشت که  

گیرد در حالی که در خرید زماندار می زمان در قیمت محور قرار  ،“ ربا”  متفاوت است چون در سود تضمینیِ

یک سند خریده شود و در ، یعنی ممکن است با یک مقدار کم و زیاد  گیرد محور قرار نمی ،«زمان»ضرورتا ً 
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توان  قبل از معامله انجام نگرفته است. در حالی که در معامله ربوی می هشرایط ویژ ،آن هم قبل از معامله وصول

تضمین ملکی  فتگتوان  میمثال در معامله ربوی  . زمان را هم در آن رکن قرار داد شرایط ویژه تعیین کرد و

اما در  فراهم استکلیه شرایط تضمین امکان قید کردن  لذا و الزم استنفر ضامن معتبر  دوامضاء  یا  ضروری

را  آن ه وقوع پیوسته است و فرد فقط سندامله بدست متعاملین نیست و معبهمه شرایط « دار اسناد زمان»خرید 

مثل اینکه بگوید )شود و شرط دیگری جایگزین شود ورتی که از شرایط خرید سند خارج در صپس خرد.  می

، بلکه  معنای خرید سند نیستباین شرط دیگر  ( رط اینکه خانه ات را گرو بگذاریخرم به ش این سند را می

بنابراین  . ن وام به عهده پول دهنده استکه کلیه شرایط تضمین برای گرفت“ ربا ” معامله دیگری است بخالف 

سود  امکان اخذ،  عالوه بر تضمین“ ربا ”همچنین در  تضمین خریدهای زماندار در وصول حتما ً کمتر است.

و از  ی افتداتفاق م ربا اشد،خسارت باخذ  به دنبالرید اسناد زماندار اما اگر کسی در خ وجود دارد دیرکرد

  .است“ ، بهره  ، زمان پول” ربا محور تعیین نرخپس شود.  خرید اولیه خارج می

را مطرح نمی  پروژه بودن معلومبانک،  ،یعنی در خرید سند تفاوت دارند؛خرید تضمین ها با هم پس در واقع 

، یک امضای  ر سفته استو اگ  ضامن دو نفر باشد تا پشت چک یک امضای دیگر  کنید گفته می شود: بلکه کند

کند های متعددی  تواند شرط و وام می “ربا”و لکن در دادن   شود تقریبا چک شبه تضامنی می الزم است کهدیگر 

 . است ضروری“ ربا”مانت کافی و الزم در ( به اضافه ضاز نظر مقدار سود )سود بدون ضرر یعنی سود تضمینی

مثال ده روزه باشد که تا  معین شدهتنظیم سند در زمان ده است بلکه را بانک تنظیم نکر سند مدت دار زمان اما

انجام هر چقدر زمان کوتاهتر باشد زودتر اسکنت  گرچه  زمان برای بانک به صرفه نباشد ممکن است کوتاهی

که مشروط به معامله انجام شده است، یعنی است مختاری مانند شخص  . پس بانک در چنین معامله ای شود می

، مبلغ و شرایط  تواند ضمانت در اصل معامله میبا حضور . چون  تواند روی اصل معامله برآورد وتوافق کند نمی

که اسکنت  را مثال ً در اسکنت حداکثر چیزی .معامله هم برایش ضرر ندارد شدن قرار دهد و طوالنی را یدیگر

حداقلش  انجام می شود کههای ربوی که با قرار دادکند ممکن است شش ماهه باشد. برخالف معامالتی  می

 .  شش ماه و حداکثر آن ممکن است چند ساله باشد

رکن اساسی تحرك  )که خود آن را می پذیرند و همین را بعنوان یک فرمول می نویسند(« بهره،  ، زمان پول» لذا

  ، موضوع واند در زمانت متی را که بانک برای دائم افزائی دارد قسمت آخر است که میمهمترین قسو   بانک است
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بانک  تحرك اثر است که البته )پول در زمان( “ربا”رگانیزه شدن بانک با او  یعنی تحرك وارد شود. تضمین و 

  باید مورد مالحظه قرار گیرد.ارگانیزه شدن نسبت به نفس سرمایه  مرحله در

، دائم تجمع ارتباطیان دائم افزایی در امک . بررسی سه احتمال پیرامون دائم افزایی در بانک، احتمال اول:4/2

 )احتمال اول( زمان و دائم افزایی زمانی مطلق در ربا ارز و افزایی زمانیِ نسبی در خرید

 ،دوم مطلب،  باشد« امکان دائم افزائی»و  ، «امکان سودآوری سرمایه» )یعنی تجمع ارتباطی( اول مطلبپس اگر  

31 است. «افزائی زمانی مطلقدائم » ،سوممطلب  و خواهد بود« نسبی دائم افزائی زمانیِ»
نسبی بودن دائم افزایی   

عده ای در حال  زیرانیست  و حتمی معینعدم رقابت در خرید و فروش ارز  ات می گیرد کهاز آنجا نش

پول  وبرند  گیرند بلکه جنس می ل نمیلزوما ً از بانک پو برای صدور کاالهاواردات هستند و  صادرات و

 قدرت بهنیست، بلکه “ تضمینی”سود آوری  اینجابنابراین در  . تا حدی وجود داردقدرت رقابت و لذا رند آو می

  31 .است جذب مشتری در رقابت مشروط

                                                           
او شود اما باید توجه  تضمین به فروشمجبور  و بانک به وعده اش وفا نکند ممکن است گفته شود فرض ریسک در ربا هم وجود دارد و دائم افزایی مطلق نیست زیرا ممکن است فرد 31

 .  در نظر می گیردرا  هدر مزاید  فرض سقوط حتمی چون  دهد نمیرا هم وام  دارایی اوبیشتر از نصف  گاههیچ بلکه،  دهد حتما بانک بیشتر از قیمت دارائی او وام نمی داشت که

 

،  تجارت ارز نیسات  ازفقط  بانکسودآوری »ممکن است گفته شود:  .استشده لبته ممکن است در این مورد قانون، انحصاراتی قرار دارد که در این صورت هم سودآوری به قانون مشروط ا 31

؛ اما این مطلب صحیح «انجام می دهد را« اتوبان شمال»پروژه  ،«تجارت»گیرد یا بانک  را بعهده می« نواب»پروژة  ،«ملی»دهد مثال ً بانک  بانک انجام می که ی تجارتی استکلیه کارها وسیلهبلکه ب

معناای ساود   ب،  را انحصارا ً واگذار کرد پروژه ایاگر دولت بعنوان پس  ( است.اریفعالیتهای اعتب)مهمترین مطلبی که در کلیه معامالت اصلی بانک باید مورد نظر باشد معامالت پولی  نیست زیرا

  .سااود آور نیساات یچنااین کارهااایدر باارای بانااک ساارمایه گااذاری  (دولتاای نباشااد)سااود انحصااار اساات. بااه عبااارت دیگاار اگاار معاملااه آزاد باشااد   ایاان واقعاای ساارمایه نیساات بلکااه 

ارگانیزه  ،اجتماعیبصورت صرافی که عملش  ؛ اما ، کارخانه ساز و امثال اینها است نه ساختمان ساز« صراف»یک بانک  در واقع،  ول عموم جامعه را داشته باشدپ با فعالیت بانک باید قدرت بنابراین

، الاقل از موضوع عمل بانک خاارج   دپردازدی یا توزیعی یا مصرفی بعملیات تولیبه اگر بانک بخواهد به عنوان یک سرمایه دار لذا .  استحیات و تحرك دارای  آن شده و سازمان یافته و سازمان

کاه  اسات   «پول»موضوع کار بانک به تعبیر بهتر شده است.  حققآن بوسیله کار دیگری م سودآوریشده و صحیح نیست که گفته شود بانک بوسیله بانک داری پولدار یا سودآور شده است بلکه 

هر قرار دادی اگربخواهد  . باید توجه داشت که خواهد طی به بانک ندارد و بانک سود تضمینی میتباراد رسدّ بسازد و اگر سرمایه دار ضرر یا سود ک سرمایه دارتا  دبپردازبه سرمایه دار آن را باید 

 تغییرقیمت مصالح ساختمانی، نیروی کار و ابزار در بازار  ،اخت بیمارستانهیچ دلیلی ندارد که در مدت س، یک بیمارستان ساخت قرار داد در . مثال ً داشت دخواهسود تضمینی ن ،قاعده مند بشود

 نیست. سود تضمینیلذا خبری از اگر ارزانتر شد به نفع سرمایه گذار است و اگر گرانتر شد به ضرر او است و  وجود دارد: قیمت دو احتمال تغییر در صورت که نکند
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 معامله فروش زمان -2معامله فروش ارز  -1باره قواعد سودآوری و تحرک بانک: در دوماحتمال طرح  -5/2

خرید زمان برای اسناد اعتباری  -7 ارز تجارت -1 واعد تحرك بانک،بنابر آنچه گذشت یک احتمال در بیان ق

هم همانند « ربا»بازگشت می کند، باید گفت که در « پول در زمان»هم به « ربا»بود اما با توجه به اینکه ربا  -3

ینی است وجود دارد با این تفاوت که در ربا، فروش زمان تضم« فروش زمان»، «خرید زمان برای اسناد اعتباری»

همین تضمین و عدم ریسک وجود دارد ولی از « تجارت ارز»و بانک در ضرر آن شریک نمی شود. اما در 

« معامله فروش ارز»و « معامله فروش زمان»در آن خبری نیست و لذا قواعد تحرك بانک به « فروش زمان»

حتمال ضرر وجود دارد اما این تعریف می شود. البته در معامالت ارزیِ خرد، بدلیل نوسان جهانی ارزها ا

احتمال در مقابل عدم ریسک در معامالت ارزی کالن )حواله ارزی بجای حمل ونقل ارز( چیزی به حساب 

 نمی آید.

 تضمین سود به صورت نسبی و مطلق -2سودآوری از تجمع ارتباطی  -1معرفی عوامل تحرک بانک به  -6/2

و تاثیر آن بر  ها بجای تقسیم معامالت بانک(تقسیم فعالیتسودآوری از چرخش نسبی در حوزه بانکی ) -3

 سرمایه بعنوان عامل تولید ثروت

، به نظر می رسد بجای  افتد رمایه )ثروت( چه اتفاقی میبرای سدر بانک که  در احتمال سوم و برای بررسی این

که با ویژگی ها و خصوصیتهای تقسیم انواع معامالت بانکی، باید به بررسی و تقسیم فعالیتهای بانک پرداخت 

است که بوسیلهء این “ دائم افزا شدن تجمع ارتباطی”،  معنای تحرك بانک خود باعث تحرك بانک می شوند.

تضمین سود به  -7 که از پول دیگران است. سودآوری از تجمع ارتباطی -1 : شود حاصل می سه خصلت

سودآوری از چرخش نسبی در حوزه  -3 ت ربوی()در معامال و مطلق )در معامالت غیر ربوی( صورت نسبی

 ،چرخش بصورت نسبی نجام می شود ورخش سرمایه در خود بانک اچ بانک،یعنی به میزان قدرت ، بانکی

را داشته باشند، جذب سرمایه  قدرتبانکها . در حقیقت بمیزانی که  دهد سرمایه را در اختیار خود بانک قرار می

 . گردد ک بر مید و به بانشو پول خارج نمی
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تبیین عینی بازگشت همه وامها به بانک در مدت زمان کوتاه و عدم لزوم انتظار برای بازپرداخت وام  -1/6/2

 برای قرض مجدّد بمعنای عدم امکان حرکت پول جز در مسیر بانک

باید مورد  کو مرتبط کردن سرمایه داران به بهره وران از سرمایه توسط بان تجمع سرمایهدر که  نکته مهمی 

 111این از  ،دهدمیلیون تومان وام ب 111توجه باشد این است که اگر فرضا ً بانک به پروژه ساختمان بیمارستان 

 تفاوت گردد. می ازدوباره به بانک بفاصله زمانی کوتاه  در یک گرفته شده،اسکناس تحویل  از میلیون، هر مقدار

به این   بفروشدآن را  و سپسکند تا کسی چیزی بسازد  تعیین نمیکار بانک با کارهای دیگر این است که مدتی 

بانک بر  مجددا بهکه این مزد دهند  میکارگر اختصاص مزد به  مقداری از وام را صورت که وام گیرندگان

پول  تا وقتی که لذافرستد.  مجددا ً پول را به بانک میو ابزار فروشنده کاال  که خرند گردد یا کاال و ابزار می می

و به  گرفتهرا  آن یکبار سود که بانک چرخد قرض از مال مردم است یکشور م از کشور خارج نشده و در

الزم نیست  . بنابرایندهد کند و مجددا ً قرض می افت میکند با یک فاصله زمانی دری میزانی هم که تزریق می

به ثمره کارخود برسد،  وام گیرندهنکه قبل از ای بلکه صبر کندشدن پول پاس بانک برای قرض دادن مجدد تا 

 .  گردد به بانک بر می پول  بصورت تدریجی

شود، چون  در خارج نگه داری می یپول کمتر ،باشدداشته  یسریع هر اندازه ای که قدرت تسهیلبانک به پس 

. به بانک بدست بانک دیگری رسیده است شود از دست این که از کشور برای خرید ابزار خارج میپولی 

مسیر  کند اال اینکه از هیچ پولی حرکت نمی لی در جهان مالحظه شود، باید گفتعبارت دیگر اگر شبکه پو

 . ندنک جاده حرکت میر د ها ماشینهمه  همانطور که  بانک باشد

« چرخش پول در زمان»بازگشت پول به بانک قبل از تبدیل آن به کاال بمعنای بدست آوردن سود از  -2/6/2

 جه به دائم افزایی چرخشبا تو

مجددا  ،، قبل از اینکه هر گونه فعل وانفعاالتی بر روی پول انجام بگیرد تا به کاال تبدیل شودبنابر آنچه گذشت

مرتبا ً هم از پول سود  گردد و می ازً به مرکز تجمع ارتباطی ب ، یعنی پول مرتبا گردد می ازًپول به داخل بانک ب

د، دریافت می کنسود  «چرخش پول در زمان»ه از ، بلک قط از وامهای طوالنی نیستگرفتن سود ف اماگیرد  می

برد و این چرخش  و از چرخش هم سود می هاز چرخش پیدا شد در آن چون خودش موجودی است که تجمع

 . تواند بیشتر چرخش داشته باشد یعنی مرتبا ً می ؛هم مرتبا ً دائم افزا است
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پول »و « پول نداشته»با توجه به مبنا بودن « ربای فردی»از « د از چرخش پولسو»تر بودن پیچیده -3/6/2

 بعنوان علت تبدیل سرمایه به عامل تولید ثروت ،برای چرخش« نداده

سرمایه را از عوامل  ،توان گفت بانک ؟ آیا می انجام می دهددید بانک در اینجا چه کاری با این وصف حاال باید 

قبل از اینکه بانکی در  باید دقت داشت که ؟ کند یا خیر و به عوامل تولید ثروت تبدیل میتولید کاال خارج کرده 

  در کار نبوده «ارتباطی تجمع»فقط  ؛ و شد مات انجام می، یعنی خرید و فروش خد شده ، ثروت تولید می کار باشد

جدای از ربا در بانک، ولی  ، فردی و شخصی رواج داشته ، به صورتهم قبل از بانک“ ربا ” یعنی حتی  است.

فردی  ایقابل قیاس با نرخ رب ربا در بانک، شتاب نرخ وقدرت دایم افزایی  به تعبیسر دیگر . چرخش معنا ندارد

 از در حالی که پول شود خارج میربا دهنده زمانی این پول از دست  ،فردیربای که در  علت به این  نیست

در  (چرخشمهم )این ویژگی  . شود خارج نمی - پول را داشته باشدبه نسبتی که قدرت جذب بازار  - بانک

با توجه به اینکه حتی بر  ها ممکن نیست ً در صرافی امانت داری بانکی اصوال و ها هم وجود نداردصرافی 

به عبارت و ساختار اجتماعی و یک نهاد صرافی یعنی  طلب می شود بهره فرض سپردن پول به صرافی، از او

” از به مراتب این روند آید  به نظر می در واقع یست. ن )سپردن پول بدون طلب سود( ز تجمع ارتباطیدیگر مرک

 چنین کاری را انجام می دهد؛« پول نداده»هم از و  «پول نداشته»بانک هم از  زیرا بدتر و پیچیده تر است“ ربا 

. پس اگر بانک مرکز تجمع  گرداند بر میبه بانک   برد و فرد دومی کسی این پول را از بانک بیرون می یعنی

 خواهد داشت. تفاوت اساسیدیگران “  یربا” وع قدرت سودآوری آن با ن ؛ارتباطی باشد

 بندی جمع -

به « تضمین سود» از طریق عاملکند و  میپیدا  «هویت تجمعی» و از طریق عامل اول، بوسیله بانک سرمایه پس

 قدرت دائم»که این تحرك مجدداً   بدست می آورد «سود از چرخش» اهخود را از ر« تحرك» و می رسد« ثبات»

    دهد را نتیجه می« افزاشدن تجمع
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 تبیین متغیر اصلی شدن سرمایه در دو سطح خرد و کالن -3

به نفع سرمایه در سطح  «تأمین، تبدیل، مصرف»در به شرکتهای اقتصادی  بهینگی علت تحمیلِ ربا،  -1/3

 خرد

دریافت کننده اش  ،«ربا»؛ یعنی کند بیشتر جذب می پس انداز را نظر قابل بررسی است؛ یکی اینکهاز چند م ربا 

فاصله نسبت بین هزینه و راندمان را  ،«تأمین کاال، تبدیل کاال و مصرف کاال» بهینه کردنِ تا باکند  را مجبور می

کلیه  تاًشود  مجبور و ملزم می است، سرمایهدر برابر  بهینه سازیبه حداکثر رسانیدنِ  بدنبالوچون  افزایش دهد

 . ضروری است“ و مصرف ، تبدیل تأمین”نه توان گفت سه خصوصیت بهی . بنابراین می عوامل تولید را بکار بگیرد

در اشتغال  با یک سری انحصارات ضرورت انتقال ضرر به انسان بجای کاال، علت ایجاد محدودیت -1/1/3

 ترر ارزانبرای بدست آوردن نیروی کا

برای رسیدن به این هدف باید در  و نه کاال و اید زیان را به انسان منتقل کنداین است که ب“ ربا”نگاه بعدی به 

است. به تعبیر در محدودیت اشتغال  نانسا که اولین آن قرار دادنت نسبت به انسان سختگیری کند چند جه

نیروی کار را به ارزانترین قیمت تأمین  داه شود تا بتوانر قرا سری انحصارات باید برای مسئله اشتغال یک بهتر

 ؟ بدست بیاید  ممکن استچگونه  “ ، مصرف ، تبدیل ینتأم” بهینه شدنِ مالحظه کرد . به عبارت دیگر باید درک

نه کار ساعات  . یعنی و ساعات کار به نفع سرمایه تمام شود، مزد  حتما ً باید مسئله اشتغال  در تولید )یا تبدیل(

لکه باید سه شیفت ، ب دنشود که افراد فرصت کافی برای رشد معنوی خود داشته باش تنظیم نمیای به گونه تنها 

 هشت» درآخر همو اضافه کاری کنند یا پورسانت بگیرند و کار کنند  مقدار ممکن کنند و تایا دوشیفت کار 

 .  نیروی انسانی است در صرفه جوئی ولید،بهینه ت بنابراین یکی از راههای«. شان باشد شان گرو نُه

 

تر بهینگی مصرف بمعنای تنظیم الگوی مصرف براساس تضمین ثبات سرمایه، علت حق مصرف پایین -2/1/3

 دار)مصرف طبقاتی(برای تولید کننده نسبت به سرمایه

اند وضعیت د که بتوشو این است که اجازه مصرف و ارضاء به شرطی به انسان داده می“ بهینه مصرف”معنای  

، یعنی باید الگوی مصرف بگونه ای تنظیم شود که به ضرر و زیان سرمایه نباشد و  کندثبات سرمایه را تضمین 
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بقاتی است. غرض از مصرف بوجود آمدن مصرف ط ،. که الزمه آن بشود سرحق سرمایه ک ،حتی قبل از مصرف

، حق  ولی سرمایه ندارد  کند ا آن کس که تولید میم شود تگونه ای تنظیبباید  مصرف  ن است کهآطبقاتی 

بهینه شدن مصرف به نفع سرمایه  ،که الزمه این معنا  داشته باشد،  ی که سرمایه داردنسبت به کس کمتری فمصر

  و باالبردن انگیزش اجتماعی در تولید است.

 تر و حداقلی مواد و منابعبهینگی تأمین بمعنای خرید ارزان -3/1/3

زان خریداری بعدی صرفه جوئی در تأمین مواد است، یعنی مالکیت منابع در هر کجا که باشد باید ار مسئله

فراهم نخواهد  رشد سرمایهامکان باز هم  انجام نشود،با حداقل قیمت “ تأمین مواد”. به عبارت دیگر اگر  شود

ه حداکثر رساند و ارزش افزایی را به نفع توان فاصله هزینه و راندمان را ب می با انجام این بهینگی هاست که شد.

 37سرمایه حفظ کرد. 

علت تأمین  ،«سود تضمینی»به « بازگشت سرمایه از مراکز تجمع به عوامل تولید»مشروط شدن  -4/1/3

 واحدهای تولیدی در صورت ضرردهی درحتی سرمایه بانک از ضرر 

سرمایه از مراکز تجمع خود به ت که نحوه بازگشت ن اسآدهد  رخ می با این مساله سرمایهارتباط  در آنچه اما

یک خصلت سرمایه برای بانک ایجاد مرکز  در واقع صحیح است کهد.عبور می کنعوامل تولید از فیلتری  سوی

به فعالیتهای اقتصادی از چه  شده ی جمع انتقال سرمایه باید دید. اما  جدید و توسعه جدید برای تجمع بود

 که است «سود در زمان»منتقل می شود و این شرط، سرمایه بصورت مشروط خ آنست که پاس؟  گذرد مسیری می

بعبارت دیگر اینگونه نیست که با  . باشد میاثر اقتصادی آن نپذیرفتن ریسک  و  سود تضمینی است نا همانعی

ی وارد رنباید به سرمایه بانک ضرنکته آنست که ، ولی  ضرر واقع نشودهم در عینیت  ،عدم پذیرش ریسک

 بانک بنابراین هنگامی که . کند جبران می آن را مثال با گرفتن وثیقه و  کند ی بانک عدم ضرر را تأمین می؛ یعنشود

                                                           
تکنولوژی این است که هر چند فاصله بین هزینه و  د. مسئله قابل تأمل در رش را نتیجه دهد «کاالیی شدن انسان»تا   شودمی الگوی توسعه انجام ح سطدر  روند مسئله دیگر این است که همین 32

، نیروی انسانی و  ، ارزانی منابع پس طرح بحث تکنولوژی . در جهت توسعه سرمایه رشد کندباید ، اما نباید رشد آن در جهت نفع عموم باشد؛ بلکه تکنولوژی  شود ه میفزود، ا راندمان و برآیند

 .  باشد می“ ربا ”  رای افزایشتوسعه ببحث مصرف )در مصرف طبقاتی( در 
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محقق برآیند  ، یعنی در واقع آنچه که باید در به حداکثر رساندن فاصلهء بین هزینه و ضرر به سرمایه را نپذیرفت

 .بخوبی انجام گرفته است شود،

در  بنفع سرمایه« تأمین تبدیل مصرف» بهینگیِو امتیازات اجتماعی برای جاد انحصارات خرد ای -5/1/3

  سطح خرد

انحصارات هر چند و هم به نفع سرمایه انجام گیرد “ مصرف   ، ، تبدیل تأمین” ارزانی  بایدهم به عبارت دیگر  

که بحث  - نی ابزارهای خردشود یع می در جامعه بوجود بیاید و اال بازپرداخت دیون به بانک غیر ممکن خرد

با پذیرش  ، به عبارت دیگر ثبات بانکایجاد شود. الن باید در جامعه ابزارهای ک ،در مدل و  -است مفعلی 

،  تأمین” شوند تا تبدیل به ابزارهایی این امتیازهای اجتماعی تاشود  امتیاز شغل و غیره ممکن می ،امتیاز منطقه

دنبال نمی هر چند کنترل نرخ پول  . پس در اینجا ندنه نفع سرمایه ولو بصورت خرد تنظیم کرا ب“ مصرف  ، تبدیل

 تولیدات الزم و ممنوع را معین می کند، مطرح نیست؛مدلی باشد که نسبت به دولت  یخدمت گزار شود و

آن  در تاتیازی است دارای چه ام تأسیس در هنگامیک شرکت  مشخص شود کهولکن باید بصورت عموم 

 .  دآی، تحت کنترل در عوامل تولید نیاز اجتماعی بدست اینارضاء  ،محدوده و قلمرو

توسط قوه قضائیه برای مانند امتیازهای صنفی، موضوعی و... ضرورت ایجاد فیلترهای انحصاری  -6/1/3

 از طریق وضع قوانین متناسب با رشد سرمایه  جلوگیری از افزایش مجرمین

بر سایر عوامل تولید  د،بوجود آوررا و سود تضمینی  ارزش افزایی دائم التزاید پیدا کرد وقتی بانک بنابراین

فیلترهای تعبیه  قوه قضائیهاگر یعنی ؛ کنند ایجاد با او را کند که حتماً قوانین متناسب ل میثروت درجامعه تحمی

مجبور است  ،پذیرد( را ن ض داردعی و کل امتیازاتی که فرامتیازهای موضو ،امتیازهای صنفی انندم)انحصاری 

 33افزایش یابد.مرتبا حجم مجرمین آن و بپذیرد که هر روز 

                                                           
گاه قضایی مرتبا ً با ناهنجاریهایی درگیار  ، یعنی دست شود به عبارت دیگر هر چیزی با سودآوری سرمایه نخواند مرتبا ً منشأ مرافعات و منازعات این دستگاه با افراد مردم و دستگاه قضائی می 33

شود تا ماردم نتوانناد   ایجاد باید تضمینی  تحلیل می شود و لذا به این نتیجه می رسند که باال رفتن شکایات مردمبه  آن بلکه علت توجه نمی شود“ ربا” در تحلیل علت آن، به پذیرششود که  می

 ،  قائل شد «امتیاز»به اد تضمین باید برای ایجو لذا  حیف و میل کنندپول همدیگر را 
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ایجاد ابزارهای اجتماعی تضمین سود بصورت خرد بمعنای تغییر رقابت آزاد به رقابت سازمان یافته  -7/1/3

 هادر جهت تضمین سودآوری سرمایه از طریق بانک و کنترل قانونی رقابت

صرفه جویی در ،  مواد  ارزانییعنی   “، تبدیل و مصرف  تأمین” بهینهء  ، ود تضمینی فراهم شدس هنگامی که

ابزارهای اجتماعی تضمین  تا با شود کانالیزه –و نه کالن  –باید در سطح خرد نیروی انسانی و مصرف طبقاتی 

بنگاههای توزیعی  در همه جا . به عبارت دیگر اگر عملیات بانک منشأ این شد که جامعه ورشکسته نشود ،سود

،  رقابت . پسکندپیدا  جدیدیتعریف  در اینجا رقابت باید ،مرتبا ً به تعطیلی کشیده شوند یو دستگاههای تولید

برای این کار باید کلیهء قوانینی که انحصارات را که  شود مت گذاری به بانک میخاصی در خد سازمانیِ رقابتِ

« ضرورت تغییر رقابت آزاد»بنابراین  . شودتصویب  کند به نفع سرمایه راهم میبرای چرخش تولیدی و توزیعی ف

)یعنی تنظیم شده( در جهت تضمین سودآوری « رقابت سازمان یافته»)یعنی تبدیل بازار آزاد کاال و خدمات( به 

رخورد یک به بدر معامالت خرد سرمایه ضرورت دارد که در اینجا بانک برخورد واصطکاك آزاد اجتماعی را 

مان داده شود که ای ساز رقابت باید به گونه ،یعنی در تضمین سود سرمایه . ندک طرفه به نفع سرمایه تبدیل می

شود تا جامعه پشت سر هم ورشکسته نداشته باشد. پس رقابت آزاد برای به حداقل رساندن سود سرمایه حفظ 

برخورد نامتوازن » در واقع،  لکه برای سرمایه استعموم نیست ب به نفعداکثر رساندن بهره وری هزینه و به ح

یا عوامل تغییر توازن فعالیتهای عوامل تولید اجتماعی ) و لذا  استمطرح  «خورد از موضع برتربر»یا « سرمایه

 .  شود میمحقق از طریق کنترل قانونی رقابتها )رقابت بازار(  ( به نفع سرمایهبازار آزاد رقابت

دی عمومی در رقابت به نفع سرمایه  و بر ضد مصرف کننده در جریان اعطای حذف شدن آزا -8/1/3

 امتیازات

در   شود که آزادی عمومی امتیازات هم شرایط اجتماعی برای عوامل تولید به گونه ای تعیین می اعطایدر  

د مداد بسازند به خواستن اگر افراد متعددی می یعنی.  شود مایه حذف میبه نفع سر ،«مقنَن شدن»رقابت به نام 

مقید قید صنفی یا قیدهای دیگر این امر به . ولی اگر  شد مداد ارزان می ، باشد یشتراندازه ای که از ظرفیت بازار ب

شوند کمتر  به هر میزانی که تعدد قید باشد به همان میزان تعداد کسانیکه موفق به عبور از این قیدها می شد،

امکان  ،محدودیت عرضه ؛ در این صورتماند و عرضهء محدود ر تقاضا میازا، ب این کاهشمقدار  به وشود  می
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، کاستن از مصرف بنفع  فراهم می کند که معنای آنکننده و به نفع سرمایه  باال رفتن قیمت را بر علیه مصرف

 سرمایه است.

 ک های اقتصادی بر اساس سود ثابت سرمایه بنفع بانکانالیزه و مشروط شدن فعالیت -9/1/3

که در این را به جامعه تحمیل کرد  دوروابط متناسب خ ،دائم افزایی آمد و دائم افزاییباعث پس تضمین سود  

 .آورد میدر خود چون مدیران را هم تحت سلطه  خواهد داشتردی یک مدیر با نبوغ مو صورت تفاوت بسیاری

توزیع یا در بازار تولید حضور پیدا  در بازار گوید اگر بخواهید ، می کرد را کانالیزه خوداین روند یعنی وقتی 

، ولی  کند ، بستر را برای یک مدیر هموار می طواین شر تحققهر چند  . شرط را مراعات کنیدده کنید باید این 

ثابت های اقتصادی بر اساس سود  یعنی کانالیزه شدن فعالیت ناهموار می کند؛مدیران دیگر را  راهبه نسبت 

در اینجا امتیازهای کوچکی  البته .و سرمایه گذاران دیگر اصوال ً در این حد نیستند  شود انک میسرمایه به نفع ب

 .شود سپرده میاقتصادی به جامعه   حقوق عمومیمانند 

از طریق برتری قانونی و نرم افزاری « متغیر اصلیِ اجتماعیِ در عوامل تولید ثروت»تبدیل سرمایه به  -2/3

 میت شناخته شدن سود تضمینی در سطح کالنسرمایه بوسیله به رس

پول بعنوان عوامل تولید ثروت )نه  -4کاالی مصرفی  -3ای کاالی سرمایه -2نیروی کار  -1 معرفی -1/2/3

 فقط کاال(

 سطح تولید ناخالص ملی عبارت ازدر واقع، .  استکه قدرت ایجاد کاال را دار است پتانسیلی بعنوانثروت  

34. و خدمات است حجم مجموعه کاالها
کاالهای سرمایه )  ، ابزار (کارآئی انسان)  یعنی در جامعه به نیروی کار  

توان با سرمایه تأمین  ی مصرف را می منابع و هزینه)سرمایه  ( وتوان کارکرد چون بدون منابع نمی) ، منابع(ای

ه منابع است در آن چهار بازاری در اینصورت کاالی مصرفی و سرمایه هر کدام راهی برای تهی .نیاز است ( کرد

 این بنابراین تمامیپول.  -4کاالی مصرفی و  -3ای  کاالی سرمایه -7نیروی کار  -1کند :  که بانک معین می

 است خدمات و خرید منابع و حتی مصرفی تواند دخیل در تولید ثروت باشد و ثروت اعم از کاال و می عوامل

                                                           
34
؛ مانند طبابت  رساند و یا خدمت برای تأمین نیروی انسانی است می“ خدمات”که یا مستقیما ً  مدنظر است شود منشأ بهینه شدن نیروی کار می ،، کلیه کارهایی که در جامعهآن  بخش خدمات در 

 کند در آینده نیروی کار را تأمین می، یک بزرگسال یایک کودك یک پزشک که بوسیله درمان 



 89 

ثروت تواند مترادف  می «محصول اجتماعی» پس در گام اول، . دشو لید محصول اجتماعی میکه موجب تو

 35. باشد

به نفع ارزش افزایی سرمایه، علّت متغیر اصلی شدنِ سرمایه « عوامل تولید ثروت»عریف اجتماعیِ ت -2/2/3

 وآغاز سلطه گری سرمایه بر انسان از نظر اجتماعی

و در  عوامل تولید ثروت بهکه   قوانین عامیبا تصویب  بتدا، بلکه از ا ها محدود نمی شودشرکت البته این روند به

آن را معین می کند( مربوط قدرت خرید  و که پشت سر پول قرار دارد)قتصادی حقیقت عوامل مولد قدرت ا

. بعبارت دیگر  کندمی  «تعریف اجتماعی» ،«ارزش افزایی پول»و « رشد سرمایه»به نفع  را این عوامل می شود،

یکی که و الزم باشد   باشد ضروری «ابزار ، سرمایه و نیروی کار» سه عاملِ ،ه برای تولید ثروتدر صورتی ک

شدنِ اجتماعیِ متغیر اصلی » و لذا  گیرد قرار می «متغیر اصلی» ،آن عامل ، کندازعوامل به نفع دیگری تغییر ب

ء سلطه گری سرمایه بر انسان همین مطلب است که اولین مرتبه رخ خواهد داد و« لیدعوامل توسرمایه در 

با در این صورت  و کند گیرد، ارگانیزم پیدا می ن میجا“ متغیر اصلی تکاثر ” سرمایه بعنوان  یعنی 36 .است

جلو  به خورد و بانک مرتبا به بانک صدمه ای نمی رفتن عده ای،و از جامعه کنار  ندش و خرد  گیورشکست

 . در واقع کند ای اجتماعی خاصی را پیدا میقدرت ایجاد ابزاره ،“یهسرما” ،پولبنابراین با تجمع  32رود.  می

                                                           
تنها مورد نگهبانی و حفظ هستند؛ اما جزء ثروت  اما توجه به مساله منابع طبیعی استحصال نشده، گام دوم را در تعریف ثروت معین می کند. زیرا این منابع گرچه محصولی اجتماعی نیستند و 35

  است.« مقدورات اقتصادی جامعه»عنوان شامل بر محصوالت اجتماعی و منابع طبیعی انتخاب شود که آن، کشور محسوب می شوند و لذا برای تعریف ثروت، باید 

معاامالت   که باید روشن شود چگونه این مرحله اول، سودآوری معامالت ارزی است.  ، باید در سه مرحله انجام بگیرد استخدام اجتماعی انسان به نفع سرمایه و  سلطهء سرمایه بر انسان البته 36

 همانطور که در دو قسمت بعدی هم این توضیح الزم است.  باعث این سلطه می شوند

که گمانهء جدیاد و حساسایت    است انسان؛ یعنی کند گیرد ایجاد تغییر می ی است که وقتی بوسیله سرمایه در ضیق قرار میکس ،اما سرمایه بخودی خود متغیر اصلی نیست؛ بلکه متغیر اصلی 37

 در و  این سرمایه است که او را در ساتون  و استبنزین  انندانرژی انسان م :توان گفتمی. در قالب مثال افزایش دهدتواند جاده را تنگ و فشار را  در حالی که سرمایه فقط می ید می کندتولجدید 

، فعالیات او را باه    قدرت تحرك انسان است و محدودیتها ،متغیر اصلیبلکه ،  دیتها نیستمتغیر اصلی محدو به چرخش درآید. پسقرار میدهد تا احتراق واقع شود و چرخ سرمایه خاص   تراکمی

رد آو سختی می“ بدیها”نبرد با  به تعبیر واضحترنه او تحقیر شود. و همین فشار بگونه ای واقع شود که منشأ کرامت انسان مکن است می ختارمبنای م بر اساس البته . دانگرد می ازطرف رشد سرمایه ب

در تلخی و تنگنا قرار گارفتن و   نبرد با بدیها و -1. بنابراین ایجاد شرایط برای تحرك انسان از دو سو ممکن است:  کند کند، بلکه احساس عزت می ولی انسان در برابر بدیها احساس حقارت نمی

 شدن سوق می دهد.کاالیی به سوی  بیشتر ی او راکند و تحت شرایط بیشترتحقیر میا رنبرد با شرایطی که هر روز انسان  -7با حفظ کرامت و آزادگی انسان مداوم بهینه شدن 
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،  یدا کردپ و پس از اینکه سمپات تاسیس کندد برای خودش در شهر مرکزی توان همانطور که یک حزب می

 . شدنداشته با لیکار را انجام دهد هرچند وکی تواند همین سرمایه هم دقیقا ً می؛  بگذراند دقوانینی را به نفع خو

افزاری عوامل تولید  بررسی روش کانالیزه کردن معامالت اقتصادی در یک نظام از طریق متغیر سخت -3/2/3

 وضع قوانین افزاری ثروت چهار بازار و متغیر نرم

حوه سازماندهی خاص ، ولی بانک با یک ن در جامعه حضور دارد در این مرحلهقبل و هم در سرمایه هم  پس

.  گیرد هم می“ ربا ” ول دیگران از پ و  دهد اقتصادی را از خودش عبور میکلیهء معامالت یک تراف ،یک فلکه مثل

 . کند را از بیرون ضمانت می“ ود تضمین س” قوانینی به جامعه الزام شد که  ،کارآمدی ثروتبجای در حقیقت 

 ؛گردد می ازخود بانک ب ه کارب در ارتباط با بیرون است ولی بقیه بندهابانک  به عبارت دیگر بند تضمین سود

توزیع و  باید به وسیله دستگاه قضایی و دستگاه قانون گذاری و دستگاه تولید و بانک یعنی تضمین سود

مرتبا ً شکایات انباشته  در غیر این صورت.  ، بگونه ای کانالیزه شود که این سود قابل استیفا باشد خدمات کاال

. بعبارت  شوند ید ورشکست میبازار تول عضاءآورد ولی پشت سر هم، ا دست میشود یعنی بانک سود را ب می

 شود. قاعده این هرم سست می ،بانک مرتبا ً با خرد شدن دستگاههای تولیدی مواجه شد ،جامعه هر گاه در دیگر

“  صرف، توزیع و م لیدتو” و  رهای اجتماعی )روابط اجتماعی(استواری و استحکام قاعده در زمانی است که ابزا

به متغیر   مایه از عوامل تغییر تولیدتبدیل شدن سر: ”بنفعیا با عبارت دیگر “ متغیر اصلی شدن سرمایه”به نفع 

متغیر »بعد به  و  شد از عوامل تولید ثروت محسوب می . با بیان دیگر سرمایه بعنوان یکی باشد“ اصلی اجتماعی

نیست  «عملیات تولید کارآمدی در افزایش»از طریق  آن، متغیر اصلی شدناما  گشتیل تبد «اصلی تولید ثروت

 آن، متغیری که قید ؛ثروت استبلکه بدلیل تبدیل شدن سرمایه از عوامل تولید ثروت به متغیر اجتماعی 

تغیر اصلی . پس م شود سود و تضمینی بودن آن به رسمیت شناخته می ،است چون با یک قانون «اجتماعی بودن»

 .  کند را تضمین می سرمایه که متغیر اجتماعی بودن است کلیهء ابزارهایی یجادبمعنای اشدن ثروت 

 (متغیر نرم افزاری)  و یک متغیر اجتماعی (متغیر سخت افزاری)یک متغیر فیزیکی این روند به عبارت دیگر 

نرم افزاری، کلیة  متغیراما   شوند . متغیر سخت افزاری برابر با عواملی است که در عینیت با هم ترکیب می دارد

 . کانالیزه کند آن به تبعدهد و بقیة را  برتری که میتواند یکی را بر دیگری از نظر قانونیاست قوانینی 
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عوامل تولید »و « کاال عوامل تولید» بررسی لقب اجتماعی متغیر اصلی بودن سرمایه در مقایسه -4/2/3

 توسط جامعه نه نیروی انسانی و نقش سود تضمینی به سرمایه «ثروت

در یک زیرا  تفاوت بسیاری دارد.« موردی» متغیر اصلی شدنِ با «اجتماعی» متغیر اصلی شدنِ باید توجه داشت

سرمایه دار اگر این مقدار  اینکه یک سرمایه بحساب بیاید مثل ،متغیر اصلی خاصی، موارددر جامعه ممکن است 

ت چون توانسته بود سرمایه تأمین شرک یکروش نداشت یا والزم را برای خرید و ف، نبوغ کافی  سرمایه نداشت

موردی باشد به صورت کند. پس متغیر اصلی شدن سرمایه اگر وانست مدیر عامل خوبی را انتخاب ، ت کند

تغییر می هویت  سرمایه  ملقب شد،لقب اجتماعی به ، ولی اگر  برای سرمایه پیدا کند «اجتماعی» تواند لقبِ نمی

آورد و  میوارد عوامل تولید فشار  بر ، این روندسود تضمینی قطعی است“ ربا”در  ته شداه گفهرگیعنی  ؛دکن

سود تضمینی به که یکی از نشانه های این روند، عدم ارائه   38شودایجاد در جامعه متناسب با آن باید کلیه ابزار 

 اما  ریافت کندد یخوب قوقحیک کارشناس  است. بعبارت دیگر گرچه ممکن است جامعهتوسط نیروی انسانی 

 بعنوان مثالآید.  بدست می «محصول» در منتجه، فقط و تواند دائم افزائی داشته باشد مین دریافت اوسقف 

 و  تبدیل وتأمین » ی چون در بهینه ی بدست آوردسود فراوان توانستهر عامل درجه یک یک مدیبا  شرکتی

چیزی جز فاصله بین  ،چون سود ایجاد نموده؛فاصله زیادی  ،و بین هزینه و برآیند دهرکعمل  یخوبب «مصرف

بهره وری از تنظیم در  روشن می شود که این مدیرعامل،  تحلیل شود آوریسوداین اگر  .هزینه و راندمان نیست

تمام هشت ساعت را خوب کار  جلوگیری کرده بطوری کهافت در کار کارگران  موفق شده و از نیروی کار

بدهید و همان را هم  ید خوبمزشما  رض در ارتقائ کیفیت کار این کارگران آن است کهیک فکرده اند. 

ر ارزان اید نیروی کا شما توانسته که در این صورت است د قبلیمزهمان  اما فرض دوم، پرداخت برداشت کنید

سود به یکی از انجام شده است. پس بازگشت  فیت باالتر ولی با قیمت مساویبا کی یعنی کاربدست بیاورید، 

 و  افه بر هزینه ای که بخاطر آنها داشتهاض“ سرمایه”ن است که آمعنای به  ،«مصرف»یا « تبدیل»یا « تأمین»ئل مسا

تنها در این صورت  که  تضمین و تحویل بگیرد را سود خود، باید  دپرداخت کنضافه بر مزدی که باید به آنها و ا

تواند دائم افزایی داشته  سرمایه مدیریتی نمی و افزایی داشته باشد دائم  تواند از نظر کمی میاست که سرمایه 

                                                           
 تبیین می گردد.بر تکنولوژی سرمایه حکومت  بخشی مطرح شود کهدر  «ثروت اجتماعی»متغیر اصلی شدن در که احتمال دیگر آن است  البته 38
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 نخواهد بود زیرامقایسه با سایر عوامل تولید قابل   ه شوداگر سرمایه بعنوان متغیر اصلی مالحظبنابراین .  باشد

کم شده باشد با  ولید کنندهقدرت خرید مصرف کننده و مزد ت از باید در پایان ی برای سرمایههر گونه تضمین

،  بنابراین مدیریت خوب . قدرت خرید مصرف کننده دقیقا ً با مزد تولید کننده ارتباط دارد توجه به اینکه

نکته ای که باید در اینجا مورد توجه باشد این است که سرمایه .  مدیریتی است که در خدمت سرمایه باشد

  39 . مالحظه شده است« تولید کاال»نه ، «ثروت»بعنوان متغیر اصلی تولید 

 باسمه تعالی

 مدل تنظیم سیاستهای کالن اقتصادی بیست و یکمخالصه جلسه 

معرفی  -2 آن« تکاثر»و « تجمع»و « سرمایه»تبیین مفهوم استقالل اجتماعی برای  -1

سازی با مبانی صوصینتیجه مباحث گذشته به تعارض هویت عینی مالکیت خصوصی و خ

 قانون اساسی انقالب و

ر این جلسه بعد از تبیین اینکه سرمایه و تجمع و تکاثر آن استقالل اجتماعی می یابند، به نتیجه گیری از مباحث د

بمعنای مالحظه ارتباط آن با ساختارهای   -گذشته با تاکید بر ضرورت بررسی هویت عینی مالکیت خصوصی 

ل از تعریف نظام اقتصادی متناسب با پرداخته می شود: اجرای خصوصی سازی با هر قلمروی، قب -اجتماعی 

انقالب باعث آن خواهد شد که اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی شکل بگیرد؛ مالکیتی که هویت عینی آن، ایجاد 

                                                           
و با فقدان   کند ، توزیع و مصرف نداشته باشد چرخه پیدا نمی یعنی اگر تولید ؛ قابل مالحظه است «توزیع و مصرف و تولید» نی، یعسه خصوصیت کاال از نظر اقتصادی باید توجه داشت که هر 39

 «تولید انارژی کاار  »بمعنای تواند  میو مصرف هرگز به معنای تولید کاال نیست، بلکه   تولید مالحظه کرد ، باید تأثیر مصرف را هم در رشد تولید برایشود. پس  نمی محققرشد تولید  این چرخه،

 و تجمالت و تشریفاتاست مانند تمامی یک نحوه تأثیر بر انسان دارای گیرد  توان گفت هر مصرفی که انجام می . بلکه می شود لزوما ً همه مصرف به تولید انرژی های خاص منجر نمی گرچه باشد

فقط به معنای مصرف  (کارآمدی)انرژی  که این گونه نیست و  شود د. به عبارت دیگر انگیزش فقط به دلیل تغذیه واقع نمیهستنفکری و روحی تأثیر دارای ، ولی  دنتأثیر تغذیه ای ندار که تنوعات

ند و نک به یک صورت کار می یدلگرمدر صورت  در یک کارخانه افراد همانطور که چون دل شکسته است کار نکند خوش خوراك قوی و کارگر بسیاریک ممکن است یعنی  . تغذیه( باشد ماده )

 ،در زیارت با اینکه شوند، د دلگرم میناگر آنها را به تفریح یا زیارت ببر بلکه غذائی نیستو آنها مخصوص نیازهای مصرفی   و لزوما ً هم دلگرمی  کنند اگر دلسرد باشند به صورت دیگری کار می

 ،جود داردو  کند ولی دلگرمی نمی یتغذیه فرق
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انحصار و سلب آزادی اجتماعی بر ضد عموم جامعه و به نفع یک دسته کوچک است که تعارض این روند با مبانی 

 و واضح است.انقالب و قانون اساسی روشن 

، طریق استقرار نسبی سرمایه و تحقق سود «سرمایه»تبیین مفهوم استقالل اجتماعی برای  -1

 تضمینی و پیدایش شرایط ایجاد مراکز جدید

با استقالل مالکیت  استقالل اجتماعی سرمایه به مستقل بودن سرمایه از مالکین در بانک مقایسه مفهوم -1/1

 وذ نسبی مالکین در سهاماز مدیریت در شرکتها به نف

سرمایه از  استقالل اجتماعیِ» با توضیحات جلسات گذشته درباره عوامل تحرک بانک، به خوبی روشن می شود که

  ی اختصاص داده می شودسهام لکین امبه باالخره که   -در شکل شرکت حتی ولی نه  بوجود می آید «مالکین آن

اصل سرمایه با سهام یعنی  «استقالل اجتماعی سرمایه» . دآی می یددپ آن از مالکینسرمایه بلکه استقالل مطلق   -

از نوع که  یا سرمایه مالکِ ، در حالی که باشدنفوذ داشته خود  همبر س تواند رحال میه دار به سهام متفاوت است زیرا

استقرار نسبی » مرحله، این بعد از را ندارد.اش  هیچ گونه دخالتی در سرمایهساسا اختیار ا ،تجمع ارتباطی است

محقق می شود و دامنه این استقرار به قدرت ایجاد مراکز جدید هم می  سود تضمینی است که از طریق« سرمایه

  رسد.

و  ایجاد استقالل اجتماعی برای تجمع سرمایه با توجه به ذات ارتباطی بانک بمعنای جمع شدن سرمایه -2/1

 سرمایه یصاحبان آن در تجمع یا تالش عدم دخالت

مستقل از هر  ،تجمع آن به این معنا که  شود پیدا می اجتماعی استقالل ،تجمع نسبی سرمایه برای ،در ادامه این روند

جمع شدن  ،بدلیل ذات ارتباطی بودنش و دستگاه ارتباطی استیک دستگاه، این چون  ؛گونه اراده مالکین است

  کند سرمایه، استقالل اجتماعی پیدا می

در یک  سرمایه، است، یعنی گاه مراکز اجتماعیدارای سرمایه که غیر از این است  مهم، این اید دقت داشت کهالبته ب

د بدون اینکه شو جمع میدیگر، سرمایه یک مرحله  اما گاه و در کند مراکز اجتماعی پیدا می ،ارتباطاتشاز مرحله 

 .  صاحبانش بخواهند
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از مردم در  پول و سودآوری پولر سرمایه بمعنای مستقل شدن ایجاد استقالل اجتماعی برای تکاث -3/1

برای صاحبان  شخصیت حقوقی در شرکت یت شناخته شدندر مقابل به رسم)بانک بدلیل ذات ارتباطی آن 

 سهام(

و  خود« مراکز»غیر از سرمایه  می یابد یعنیاستقالل اجتماعی  است که  «سود تجمع سرمایه»این  در مرحله بعد،

.  ، خود افزائی و دائم افزائی دارد سودآوری یافته و «تکاثر» (فردی)و نه اجتماعی بصورت ،  آن «جمعت» غیر از

 شده اند تابه رسمیت شناخته  صاحبان پولبه این معناست که  ،شناسد شرکت را به رسمیت می ،جامعههنگامی که 

،  ، یعنی صاحبان پول صاحبان سهام نیست کنند درحالی که در اینجا صحبت از ایجادبتوانند یک شخصیت حقوقی 

در حقیقت این پول مردم است، لکن بدلیل ارتباط، هم خود پول و هم  اند.  در بانک قرار دادهپول خود را مستقالً

 .سود آوری آن از مردم مستقل شده است

سودآوری بانک از به پذیرش و اجازه جامعه نسبت به « استقالل تکاثر سرمایه»تعریف اجتماعی شدنِ  -1/3/1

 دافزایی سرمایه مستقل از صاحب آنخول مردم بدون پرداخت سود به آنها و پو

 دهد ای است که رسمیت می از جامعهاین غیر  و دارد ته که بانک از پول مردم سود بر جامعه به رسمیت شناخدر واقع 

چرا » گفته نمی شود: به بانکو   ردذیپ میبرای بانک جامعه این سود آوری را  پس.  دتاسیس کننافراد شرکت  تا

 ود وش مستقل می خود به صورت اجتماعی تکاثر سرمایه از مالکبنابراین   41«؟ کنید سودها را بین مردم تقسیم نمی

  41.از صاحبش خود افزایی داشته باشدمستقل  ،دهد که سرمایه جامعه اجازه می

                                                           
40
  گیرد نه از روی پول خودش باشد گیرد ولی در شرکت از روی پول مردم ربا می ولی از روی پول خودش ربا می  آورد گیرد و ربا هم پس می عبارت دیگر بانک ربا می به 

است و لذا بانک مرکزی  ،بخشآن  ،کندمطرح را این مهم  یکسی ادعااگر قرار باشد  که در حالی ، شود ت که در پول مردم رشد پیدا میآن اسمعنای و به همان ثروت است  «سرمایه اجتماعی» 11

 . متفاوت است« تکاثر اجتماعی» این مقوله با
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سلب کننده آزادی اجتماعی و اقتصادی  نتیجه مباحث گذشته: تعریف عینی مالکیت خصوصی به -2

از عموم جامعه بنفع یک دسته کوچک و ایجاد انحصار برای آنان بمعنای منجر شدن خصوصی سازی 

 های عینی زودگذربه عدول از کلیه مبانی انقالب و قانون اساسی براساس ضرورت

این  گیرد که ینظام عینی انجام م تعریف عینی مالکیت خصوصی در بنابر تمامی مباحث گذشته روشن می شود که

مالک و ی  اراده یعنی ؛شود می اجتماعیاختیار از جامعه در تنظیمات وسلب  باعث سلب اختیار از مالک  روند

 :دهد هم نتیجه می دو باتنظیمات اجتماعی هر 

 «کند می ی کوچک سلب بنفع یک دسته و عموم جامعه ضداقتصادی را بر  -  انحصاراتی که آزادی اجتماعی»

 ضرورت مهندسی ساختارهای متناسب با آرمانهای انقالب قبل از خصوصی سازی -

)مانند بندهای مربوط به  نون اساسیقا به صورت تفصیلی به  توان ، می بخوبی توضیح داده شد در ذیل این نتیجه که  

به یک  تاناامک ریاگذاو معنای به پس خصوصی سازی قبل ازتعریف نظام اقتصادی عدم تداول( استناد کرد.

 با در حقیقت خصوصی سازی، قبل از تعیین ساختارهای متناسب  است ودستگاه ضد قانون اساسی و ضد انقالب 

ی  بمنزله  دیگر تحت هر عنوان و چه  بدلیل ضرورتهای عینی  چه و قانون اساسی  انقالب و فرمایشات امام و رهبری

های زودگذر است که باید  نسبت به ضرورت گرفتن محورهای اصولی انقالب دیدهناو  ی مبانی انقالب عدول از کلیه

که این نوع  خصوصی سازی یعنی: ریختن آب به آسیاب مالکیت خصوصی. بعبارت دیگر ن کامال ً برخورد شودبا آ

 47ببار نمی آورد.« استیالء»مالکیت در ساختارهای اقتصادی جامعه )شرایط عینی( چیزی جز 

                                                           
ی ارش جلسه، قابل دسترسی برادر این قسمت از بحث، حضرت استاد مطالبی را نسبت به روش ارائه این بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام می فرمایند که با مراجعه به اصل گز. 47

  مشتاقان است.
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 سازی در صورت عدم شناخت هویت عینی آنن تعیین قلمرو کمّی و کیفی برای خصوصیعدم امکا -1/2

بل از شناختن وضعیت مالکیت که ق استیک سطح کمّی و یک سطح کیفی دارای مفهوم قلمرو  توجه داشت کهباید  

به چه ی کمّ توان در عینیت طرح کرد که سطح کیفی و سطح بعد از شناخت می و  توان آنرا طرح کرد خصوصی نمی

 میزان باشد.

برای تعریف از هویت جدید مالکیت  سازیتبیین عینی مراد از قلمرو کمی و قلمرو کیفی در خصوصی -1/1/2

 خصوصی بر اساس آرمانها

 ؟  واگذار کرد یا خیر % از صنایع کل کشور را 35توان  آیا می :کمّیبخش مثالً در  

در کرد؟  توان واگذار ؟ آیا کل صنایع زیان ده را می یا خیر است کیفی آثار از واگذاری دارای آیا این سطح کمّی

؟ به عبارت دیگر آیا  باید تحت نظارت باشد شکه آیا مالکیت مطلق می شود مالکیت مالحظه نیز، کیفی بخش

صی و خصوبخش  ه% ب51مثالً  اگر؟ یا  مدیریت دولتیمنجر به شود یا  % سهام، وسیله جلب سرمایه می19واگذاری 

 برای کدامباید حق نظارت  ؟ یا اساسا حق نظارت را برای خود حفظ کندمی تواند دولت  واگذار شود،دولت  ه% ب19

 ت. در این صورت،فرض دیگر این است که اساساً دولت، نه مدیریت داشته باشد ونه نظار ؟ یک از دو طرف باشد

بهرحال آیا  امابا تسهیالت و بدون تسهیالت(  د )گیرتواند قسطی انجام ب این واگذاری مطلق به بخش خصوصی می

 و؟  به عبارت دیگر سطح کیفیت واگذاری باید چگونه باشداین روند بیاید یا خیر؟  کمکبه ابزارهای مالی و پولی 

اصوال ً شناختن قلمرو  پس  ؟ دجریان نمو  توان از کل این ه حمایتهائی میروابط اجتماعی چ مرحله بعد و در در

علوم شود که تعریف شود، یعنی م (بصورت نظری)و نه  است هویت آن بصورت عینی اصل لکیت منوط به اینما

 ؟ در قانون اساسی کجاست آن و جایگاه یستهویت مالکیت خصوصی چ
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 «با ساختارهای اجتماعی موضوعات مالحظه ارتباط»با هویت نظری به  تبیین هویت عینی در مقایسه -2/2

لت بحث نظری به عدم تعین )انتزاع اوصاف( و استقالل موضوعی )عدم مالحظه ارتباط با معرفی خص -1/2/2

 نظام و سیستم(

شود بدون این که هیچ گونه خصوصیت  گاهی بصورت تئوریک بحث و طرح می ،به عبارت دیگر هویت یک شئ 

از جمله این  که  دناقعیت ندارکرد که اصال ً در عینیت وتصویر هائی  توان فرض می یعنی . حاظ شودعینی در آن ل

قدرت انتزاع اوصاف و خصوصیات از اوال:   . پس خصلت هویت نظری گر استبریده دیدن امور از یکدی ، ضوفر

تواند بخش نظری را اصال ً مرتبط به نظام  می ثانیا: . گیرد اکتفا به کلیات صورت میبا همه است که بصورت کلی و 

استقالل ) موضوع ازموضوعات دیگر راستقالل ه ،دومخصلت عدم تعیّن و در  ،ولاخصلت در  پس .  کندمالحظه ن

هر کدام یک موضوع  و... موضوع خصوصی، موضوع دولتی، موضوع بانک صورت می پذیرد؛ یعنی (موضوعی

 نه است. جداگا

دو ضرر به عنوان « شان از اهداف تجزیه سیستم و نظام»و « امکان تطبیق شرعی اجزاء یک شرکت» -2/2/2

 و خطرِ بحث نظری

استقالل » . در واقعدادرا بصورت جزئی به شرع تطبیق   کرد و همه ءجزء جز یک شرکت را  نتوا میدر این نگاه 

منجر به تطبیق شرعی اجزاء آن  و ثانیا:  ی سیستم ونظام است تجزیه ،اوال ً: این تجزیه دو ضرر دارد،، «موضوعی

  .شود می

بحث عینی به مالحظه ساختار موضوع و مالحظه ساختار شامل و نحوة ارتباط با معرفی دو خصلت  -3/2/2

 آن

ساختار  -2ود ش ساختار موضوع مالحظه می -1 ،شدانجام اگر تحلیل هویت مالکیت خصوصی بصورت عینی  اما

 . دشو مالحظه می با آن شامل و نحوه ارتباط
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 تارهای اجتماعیبه ساخ ستگی تعریف عینی مالکیت خصوصیبواتبیین  -3/2

ضرورت بحث از ساختارها بدلیل وابستگی تعریف عینی مالکیت خصوصی به آنها بمعنای عدم امکان  -1/3/2

 حکومت مالکیت فردی بر روابط اجتماعی

همه  قدرت سازماندهیعالوه بر  هاساختارپس بحث از ساختارها امری اساسی محسوب می شود در واقع 

های عینی جامعه نیست که مستقل از ساختارهای جامعه  نیواهیچ عنوانی از عن و دهستنبستر تعریف  موضوعات،

 ؛ کندمی وابسته به ساختارهایی است که او را معرفی هم خصوصی در عینیت مالکیت تعریف  .داشته باشدحضور 

ول مالکیت سل -2 (مالکیت حقیقی)مالکیت افراد  -1 و شاملت غیر از مالکیت افراد اس کهاجتماعی  یساختارهای 

مالکیت فردی تابعی از روابط  لذا است. (ساختار ارگانیزه سرمایه)مالکیت ارگانیزه  -3 (ساختار سلولی سرمایه)

 حائز شود. متغیر اصلی سیستم رامنزلت  و روابط اجتماعی حکومت داشته باشد تواند بر که نمی ماعی استاجت

در مالکیت « سرمایه، گسترش، اداره»نای محدودیت تفاوت عملیات فردی و عملیات سازمانی بمع -2/3/2

 حقیقی و عدم محدودیت این عناصر در مالکیت حقوقی

. مطرح می شودبین عملیات فردی با عملیات سازمانی و گسترش پذیری عملیات سازمانی  ، تفاوتشرکتدر  ولی

گسترش و هم از نظر اداره، از نظر هم از نظر سرمایه و هم  شود، صوصی در قالب مالکیت حقیقی ذکر مالکیت خاگر 

چون  ایجاد کند تواند در تمام کشور مرتبا ً شبکه می یک شرکت که در این صورت و در مقابل،  محدودیت دارد

امکان  نی شدن را دارد یعنیامکان ساختاری شدن و سازما ،ای امکان رشد سرمایه و  تواند پول جذب کند می

باید قدرت  ،ساختار اجتماعی در قالب مالکیت حقوقی ،شرکت با ایجاد پس.  دارد شدن فعالیت خود را اجتماعی

  را برای آن فراهم کند.ها  مدیریت امکان استخدام  و افزایش سرمایه  امکان گسترش فعالیت و ،جلب سرمایه

و  «مجموعه ساختارهای مالکیت خصوصی»ترین قسمت در به اصلی« امکان مالکیت حقوقی»معرفی  -4/3/2

 «گری سرمایه بر انسانبستر پیدایش سلطه»

شود  اعطاء می وقتی شخصیت حقوقی به آن چون ن ها حتی از سرمایه هم مهمتر استمالکیت حقوقی از همه ایالبته 

 را در خود ی روابط اجتماعی ، کلیه ( )خود بانک هم یک مالکیت حقوقی است رود بانک جلو می ی و تا مرحله
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 در واقع فراهم می کند. را برای سرمایه امکان استیال و تسلط اجتماعی ،زم مالکیت حقوقیکند. یعنی لوا منحل می

وابستگی تعاریف عینی  که این بمعنای  سلطه گری سرمایه بر انسان است یعنی امکان مالکیت حقوقی، بستر پیدایش

 .  ی ساختارهای مالکیت خصوصی است به مجموعه

 «ار و خصلت نظامتعریف آن به خصلت ساخت»به « خصوصیت ساختاری شدن مالکی»معرفی  -5/3/2

ساختاری شدن  با توجه به اینکه کند معه بازگشت به نظام خصوصی میساختاری شدن مالکیت در کل جا بنابراین

 .دوتعریف ش  به خصلت نظام -2خصلت ساختار  -1بمعنای این است که مالکیت خصوصی به 

 

 




