
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Economic اقتصادی

  
  ارسالی گروه پروسه

 بينا سيروس
  ٢٠١۵ نومبر ٢٩

  مارکس جھانِ  در نفت جھانِ 
 نفت طاليه داریِ  و دگرديسی

  مارکس جھان نمایِ  آيينۀ در
١ 

 پيشگفتار

 که آمد دست به فرصتی ديگر بار نفت، جھانی قيمت در چشمگير نزول با رابطه در اخير جاروجنجالھای به توجه با

 در ساختاری دگرگونی دار طاليه راستی به که – پراھميت بخش اين تاريخی تحول چگونگی بر مختصر مروری با

 روند بخش، اين کيفی تغييرات از و بيندازيم نظری صنعت اين به – است جھان ۀپھن در داری سرمايه اخير مناسبات

 فراسوی در را آن فراملی انباشت حرکت فرآيند و )اجتماعی و فراملی کالن، ای رابطه معنای به(ايهسرم جھانشمول

 از نفت بخش تاريخی تحول ديگر، عبارت به کنيم؛ بررسی  )قراردادی يا طبيعی(ملتی-دولت يا یئجغرافيا مرزھای

 فراگير و متکامل دگرديسی تا) ٢٧١١ – ٢٧٩١ :نفت المللی بين کارتل(انحصاری چارچوب در آن ۀگسترد ساختار

 و عينی حقايقی حاوی بايد – نامند می مارکسيست را خود که آنان برای حداقل - )مارکس(ارزش تئوری لوای در

 عبارت( – "چين ديوار درنورديدن" بر مبتنی را سرمايه بالفعل ھای نشانه ھم که حقايقی .آيد حساب به انکارناپذير

 .دارد خود بطن در – )بياوريم خاطر به نموده عنوان بالقوه طريق به پيش سال ٢۵١ از بيش که را مارکس کارل

 یئابتدا مراحل در – بالفعل نه – پتانسيل منظور به البته(آن از مارکس خود که است چيزی آن نمايش اين کمال

 ٢ .کند می ياد "داری سرمايه جھان ۀمجموع تسخير" عنوان به )زمان آن در محدود ۀعرص و سرمايه انباشت

 پيش از فراتاريخی معنای به بازار وگرنه داری، سرمايه سبک به( رس تازه نھاد اين به اشاره از مارکس مقصود

 می خبر نظامی از ضمنی طريق به بل نيست جھانی بازار در مبادله ۀحوز و جھانی تجارت تنھا  )است داشته وجود

 وصول از پس نتيجه در و شد خواھد جھانشمول و جھانگشا) است نوناک ھمين که(آينده در آن توليدی روابط که دھد

 جھانی ھای هپشتوان داشتن بدون يعنی(یصور ۀحيط از جھانی بازار در نيز را کاال ۀ مبادل مناسبات مرتبه، اين به

 به ھد؛د می ارتقا فراملی توليد مطابق و روال به جھانی مبادالت ارگانيک و واقعیۀ مرحل به )توليد ۀحوز در

 بدينترتيب و کند می سازی دوباره نيز را خويش فراملی توزيع و مبادلهۀ حوز فراملی، توليد ۀحوز ديگر، عبارت

 .آورد می وجود به کل در اجتماعی ۀسرماي انباشت با مطابق نوين کيفيتی

 ۀسرماي ی،ئکاال ۀمايسر فرمھای به کل در سرمايه حرکت ۀگان سه وجوه در کيفيت اين انجام که است تذکر به الزم

. کند می عمل فراگير و اجتماعی ۀرابط ۀمثاب به جامعه در و شده دگرديسی توليدی ۀسرماي و) پولی يا(مالی
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 تا است نيامده دنيا به ھنوز که ای نطفه – است اکنون جھانی بازار ۀنطف مارکس زمان در "جھانی بازار"بنابراين،

 را) مشابه ديوارھای يا(ديوار اين بود خواھد قادر زمانی نطفه اين .درآورد خويش تسخير به را "چين ديوار" بتواند

 گلوباليزاسيون دوران به گذاشتن قدم با تنھا پشتوانه اين و باشد؛ داشته فراملی توليد در ای پشتوانه که ريزد فرو

 پيشين دوران کارتل يا حصاران بغل زير چوبھای از استفاده از باالتر ای مرحله و افزونتر کيفيتی خود که(سرمايه

 سه بر تکيه با است قادر کل در سرمايه که است دوران اين در تنھا و بود؛ خواھد ميسر ) است بوده داری سرمايه

 از سخن دوران اين در و اينجا در .بپردازد جھان تمامی تسخير به انباشت فراملیِ  قلمرو در خويش ۀشد جھانی وجه

 جھانۀ مجموع یئجغرافيا ۀحيط در ارگانيک روند يک در سرمايه سياسی-اقتصادی -اجتماعی مناسبات تکاملی سير

 .سازد می ھموار و مسجل ھژمونيک و اجتماعی ای رابطه ۀمثاب به را سرمايه تسلسل و بازسازی که است

 و باشد تواند می جھانشمول و عمومی قانون يک تابع تنھا – گلوباليزه جھان يعنی – جھانی چنين ديگر، عبارت به

 گستره تمام بر گسترده و اجتماعی بالفعل عظيم نيروی يک از بازتاب ۀمثابه بھ که است "ارزش قانون " ھمان اين

 بين حقوقی ھای حيطه انواع ملت،-دولت از برخاسته قوانين جھانی، جغرافيای قلمرو نظير – جانبی نيروھای و ھا

 در يا و گيرد می خدمت در است ممکن که آنجا تا را آنان و اندازد می سايه – غيره و سياسی پيمانھای انواع المللی،

 بايد که است فراگيری تحول چنين روند در .راند می حاشيه به ناکارساز عواملی ھمچون ناھمگونی و تضاد صورت

 مناسبات تابع اجتماعی واحد يکۀ مثاب به نيز ملت-دولت سياسی ساختار و مادی ماھيت و مفھوم به

 مارکس که نيست سبب بی .کرد نگاه )شیءشده و چيزگونه ايستا، ای پديده نه(دگرگونی حال در اجتماعی-اقتصادی

 ١ ".است سرمايه خود ھمانا سرمايه انباشت و توليد واقعی ۀبازدارند" :دھد می ھشدار ما به ارزش تئوری به تکيه با

 قرار بررسی مورد جھان ساختاری دگرگونيھای با نآ ارگانيکۀ رابط و نفت بخش دگرديسی پيشگفتار، اين با

 گلوباليزاسيون و یئکارتلزدا تا انحصاری دوران از نفت، تحول مراحل با ترتيب به زير بخشھای در .گرفت خواھد

 آشنا نفت، )"فيوچرز"(پيشفروش و پيشخريد بازارھای و )"اسپات"(فروش و خريد ای لحظه بازارھای ۀتوسع و

 به جھانی فرآيند در که است شرايطی تکامل و نفت کارتل فروپاشی دادن نشان نخست بخش اصلی ھدف .شد خواھيم

 .انجامد می سکتور اين در ارزش تئوری عملکرد

 بنابراين، .است ارزش تئوری لحاظ از آن يافتن عينيت به توجه و نفت قيمت اخير سقوط بر تمرکز بعدی بخش در

 گلوباليزاسيون بر تأکيد امريکانا، پاکس-پسا دوران دار طاليه عنوان به نفت، دورانی عينيت بر تکيه از یئغا ھدف

 نمايد، می گرم بسيار بخش اين در یئسرا توطئه بازار اگرچه ضمناً، .است )اجتماعی ۀرابط يک ۀمثاب به(سرمايه

 خواھيم زير در یاندک را مقوله اين .است "نخيل بر خرما" و کوتاه بسيار توطئه عوامل و عناصر دست عوض در

 خارجی سياست ناف بند پيوسته، ايزدی رحمت به نفت کارتل است زمانی دير که یئجا در اين، بر افزون .شکافت

 سرزمينھای به مستقيم "اندازی دست" سراب و "چيزگونه"یئبورژوا نگرش نيز و بريده "کارتلی نفت"از مريکاا

  از سخن است، گردانيده باز تشنه و برده سرچشمه به را )اديکالھار حتا سوسيالدمکراتھا، ليبرالھا،( بسياری نفتی،

 پر عقاب که یئجا"چون .است الفارق مع قياسی ھمانا اخير وقايع در نفت و عربستان نقش با رابطه در "توطئه"

 ۀسال چندين بررسيھای از مشخص نکاتی گردآوری در است تالشی مقاله اين ".خيزد چه الغری ۀپش از /بريزد

 افول دوم، جھانی جنگ از پس المللی بين نظام فروپاشی مارکس، ارزش تئوری نفت، بخش مورد در گارندهن

 .کنونی دوران در قدرت ۀموازن خوردن ھم به ھمه از مھمتر و مريکاا ھژمونی

 ادامه دارد


