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  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  دسمبر٠۴

  مارکس جھانِ  در نفت جھانِ 
 نفت طاليه داریِ  و دگرديسی

  مارکس جھان نمایِ  نۀئيآ در
٢ 

  

 تئورِی ارزش چراغِ  تا انحصار از چماقِ  : نفت بخش دگرديسیِ  مراحل

  بين المللیکنترول و استعمار دوران : انحصاری  فتن

 در که است و نھادھائی عوامل پيدايش و نسبی دگرگونی با خاورميانه مقارن نفت صنعت تکامل در مرحله نخستين

 مالکيت چگونگی به که نيز نفت در صنعت .می شود ياد "اوليه انباشت" عنوان به آنان سرمايه داری از تحول تاريخ

 انکشاف شرايطی و رشد آھنگ تابع بھره برداری طبيعتاً نحوۀ دارد، تنگاتنگ ارتباط زمين و تحت االرضیمنابع 

 را جاده اصطالح به و بازی کند را اجتماعی فراگير رابطۀ يک معنی سرمايه به طاليه داری نقش بتواند تا است

 تحقيق روش کاربرد منظور(اظ تئوريک لح از بنابراين، کند؛ صاف و آماده دوران سرمايه داری به ورود جھت

 در چھارپنجم تقريباً  پيشاسرمايه داری و مناطق در اندک سرمايه داری نظام وجود) دوره اين در مارکسی است،

 و مفھوم چون که – بر اين افزون 3 .ندارد عملکردی مارکس ارزش منطقه قانون اين در ويژه به روز، آن جھانِ 

 زمين خصوصی مالکيت – آن عامل نه و سرمايه داری است وجود معلول خود نزمي مالکيت خصوصی موجوديت

 زيرزمينی، سرمايه دارانۀ منابع مالکيت جمله از مالکيت تحت االرض، شامل بود ھم اگر و بود اندک در خاورميانه

به  تعلق مشتقه، ادمو و طبيعی گاز نفت، و توليد توسعه اکتشاف، حق شامل نفت برداری حق بھره بارزِ   نمونۀ .نبود

 لحاظ از نيز حقوقی و نظرۀ نقط از .است داشته المللی بين استعماری نفتی انحصارات يعنی امتياز،ۀ کنند دريافت

 ھيچ به توليد و توسعه اکتشاف، حق چند دھه مدت به مثالً (طوالنی تسليم عمل که بدانيم است اھميت حائز تئوريک،

 غيره و فريقا،ا مريکای التين،ا خاورميانه، در نفت زيرزمينی يعنی ذخاير(منابع اين خودِ  مالکيت تسليم وجه معادل

 4 .نيست پيمانکار نفتی شرکتھای به

 concession ( برداری بھره حق اصطالح  lease ) اجاره قرارداد به جای   يک بين که اشاره دارد قراردادی به 

 می منعقد غيرخصوصی نمود خودمختار يک يعنی( دولت يک و شرکت يک يعنیی خصوص حقوقی شخصيت

 ۵ :داشت را زير ويژگيھای عام  ٢٧١٢– ٢٧۵١ ( نخست ۀمرحل در نفت از برداری حقوق بھره .شود
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 .گرفتند می بر در منطقه يا کشور يک در بحث را مورد ۀناحي االرض تحت تمامی تقريباً  .١

 .بود سال شصت يا از پنجاه بيش معموالً  و طوالنی قراردادھا اين مدت .٢

 .روز آن استعماری جھان درسراسر کارتلی امتياز صاحبان محدودی تعداد وجود .٣

 .بود سان يک اين مناطق ۀمجموع در برداری بھره حق شرايط .۴

 .شد می امتياز شمرده صاحبان يعنی کارتل مالی اصلی مالکانه تعھد ۀبھر امتياز حق سان يک پرداخت .۵

 .بود ناچيز کامالً  مالکيت پرداخت سھم و اندک بسيار امتياز دادن مالی شرايط .۶

 .داد رخ نيز دوره اين در برداری بھره شرايط حقوق و ضوابط در اما نامحسوس يراتیيتغ .٩

 اعمال با اغلب اختالف و حل معلق قانونی، مراجع نفتخيز و کشورھای انحصارات ميان اختالف صورت در .١

 ۶ .گرفت می انجام آنان تابع سياسی کشورھای /اقتصادی رھایفشا معيت در انحصارات نفتی قدرت

 منابع ارضی نظام مالکيت دو با آغاز ھمان از نفت توليد و اکتشاف، توسعه بخش در گذاری سرمايه بدينترتيب،

 در .االرضی تحت منابع مالکيت خصوصی و عمومی مالکيت  :گرفت قرار رابطه جھان در سراسر در زيرزمينی

 يافتگی ارزش سوی به خفيف گرايش مناطق در اين داری، سرمايه مناسبات تکامل ۀمرحل از نظر حال، ھمان

 valorizationآمد پديد متحده در اياالت عيار تمام ارزشيافتگی مقابل در ذخايرنفتی(تحتاالرضی مالکيت(. 

 مالکيت با رابطه در که شدن ارزش عامل توليد سرمايه اقتصادی-اجتماعی مناسبات در قلمرو يعنی ارزشيافتگی

 .انجامد می رانت تشکيل به لزوماً  کيفيتی ارضی چنين

 از بايست می – درجھان اجتماعی گوناگون مناسبات نامنظم ترکيب– کل در نفت صنعت که است دليل ھمين به

 در .آمد درمیء اجرا به داری سرمايه بازار صوری و ابتدائی مفھوم بر تکيه و انحصاری مستقيم( کنترول طريق

ۀ شد کنترول بازار ۀپاي بر و واسطه بی قيمتگذاری و بيشتر نه تقاضا ۀمحدود در توليد حجم ھزينه، محاسبات نتيجه،

 قانون عملکرد با رابطه در نقشی گونه ھيچ نگارنده دليل، ھمين به .شد می اداره و کنترول کارتل ۀگستر در نفت

 در انحصار وجود عدم يعنی)  رقابت فرآيند با ھمراه بايد ٢ ( کردیعمل چنين زيرا بيند؛ نمی دوره اين در ارزش

 داری سرمايه "بازار"اساس بر قيمتگذاری عينی نھادھای با تطبيق دقيق بايد ١ ( باشد، داری سرمايه توليد بطن

 مينھاسرز اين ی ئمقايسه کارائی کيفيت و اساس کميت بر نفت االرضی تحت مالکيت ارزشيافتگی) ٣و باشد داشته

 .باشد شده تبديل نفت رانت يا "تفاضلی ۀاجار"به جھانی ۀگستر در و رقابت فرآيند در

 جايگزينی نفت، کامل کارتلزدائی از پيش نداشت امکان مارکس "ارزش قانون" لوای در نفت جھان نتيجه، در

  __٧ .کند پيدا تحقيق صورت بخش اين در سرمايه گلوباليزاسيون و مارکسی سنتزوار رقابت( رقابت جھانی

  

 دگرديسی ھای جوانه آغاز و نفت کارتل :انتقال بينابينی دوران

 نيروھای نقش و داری مناسبات سرمايه تدريجی يافتن عينيت نفت خاورميانه صنعت تاريخی تکامل دوم ۀمرحل

 طه وبيواس قيمتگذاری کردن رھا و به کارتلزدائی سرانجام  ١٩٧۴- ١٩٧٣بحران ۀواسطی که ب بود بازار

 کارتلی، حال زوال در ھای رويه و سازوکارھا ھمزيستی ما شاھد دوره اين در .شد منجر نفت بوروکراتيک

 از توليدِ  مقابل در شده پيش کنترول از و قمارگونه رقابت گسترش به که بازار ھستيم نيروھای جغرافيائی گسترش

 gentleman’s »مديران شرافت قول با شخصی و توافقھای« نفت، استعماری شده، قراردادھای ينيتع پيش

agreements ، امتياز حق دلبخواه ۀمحاسب royalties  اعالنشده پيش از قيمتگذاری ساختگی به بنا مالکانه ۀبھر و 
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posted prices )  (حال  درۀآيند با ھمراه محو حال در ۀگذشت به آغشتگی گرايش ضرورتاً، انتقالی، ۀدور ھر .بوديم 

 نظام و کارتل نيابتی از تخصيص فراتر تکاملی معينِ  يراتِ يتغ پيامد کارتلی نفت نظام فروپاشی .اردد را شکلگيری

قاعدتاً  و نخورده دست وسيع، جغرافيای درسراسر مھارت با طوالنی مدتھای که بود  حسابداری)شده کنترول(

 در کارتل عملکرد از غير مھم، معنای کي به المللی بين نفت کارتلی شدن تاريخ .شد می بسته کار به توليد منفعلِ 

 .است "انباشت اوليه" ۀ تکاندھند و دلخراش مريکا، داستانا جغرافيائی ۀمحدود

 ھمراھی تضاد با فرآيند تنھا نه نفت طريق از داری سرمايه گسترش مناسبات که دھد می نشان ھمچنين امر اين

 در نيز را آن نابودی بذر شدن، پيروزی کارتلی تاريخی، حاظل از ھمه اين با .است نيز بوده دھنده سرايت بل داشته

 مناسبات جوانه زدن و نفت توليد و توسعه اکتشاف، در  خارجیۀسرماي ورود مثال، برای .کاشت خويش بنيان

 ۀحيط در االرضی تحت و مالکيت ارضی ارزشيافتگی به نھايتاً  نفتی مناطق از اين بسياری در داری سرمايه توليدی

نظام قيمت  فارس، خليج ۀحوز در نفت بيشتر ھر چه اکتشاف با بينابينی، ۀمرحل اين در .داری انجاميد يهسرما

 .رسيد پايان به  )١٩٢٨در اسکاتلند در واقع اکناکری قصر در المللی کارتل بين بدو در منعقد(يگانه گذاری

دوگانه  قيمتگذاری اين .است کارتل ۀدر گستر قيمتگذاری نظام اضطراری دوگانگی خود شامل انتقالیۀ مرحل اين

 مناطق از بخششدھی بسياری بخش فرآيند در قيمت  حسابداریۀنحو در جانبه ھمه تجديدنظری که شد باعث

  خليج  basing–point system ثابت مبدأ نظام اساس بر قبالً  که مناطقی کارتل، يعنی کنترول تحت جغرافيائی

 قيمتی ينيتع يعنی (شده اعالن قيمتگذاری جديدِ  نظام  بدينترتيب،.آورد وجود به شد، می محاسبه مريکاادر مکزيک

 خود وضعيتی چنين .شد قائل فارس در خليج اکتشافی نفت برای)  مکزيک خليج در قيمت نفت از ارزانتر مراتب به

 موجود نفت ترين ھزينه به کم دستيابی با فارس خليج ۀحوز کارتل در عضو شرکتھای که است حقيقت اين حاکی از

 ۀکشورھای صادرکنند مالکانه ۀبھر از عظيمی سھم نفت بلکه انحصاری حسابشده پيش از( تنھا سودھای نه جھان در

 .جيب بزنند به نيز را منطقه اين در نفت

 :از عبارتاند دوران  اينۀکنند مشخص ی ئپايه ويژگيھای از برخی

 .شد آغاز ۵٠ – ۵٠ سود تسھيم با که  نفتیرانتھای و نفتی سودھای دلبخواه تقسيم .١

 مبدأ دومين تعئين و مکان توليد عليرغم مکزيک خليج مبدأ از "نقل نفت و حمل آوردی -در -من ۀھزين" حذف .٢

 ١ .فارس خليج در قيمتگذاری کارتلی

 .ايران در)١٩۵۴(نفت صنعت کردن "امپرياليزه" آن دنبال به و)١٩۵١ ( مليکردن .٣

  ٩ .)اوپک(نفت صادرکنندھی کشورھای زمانسا تشکيل .۴

 .نفت المللی بين فروپاشی کارتل و نفتی مستقل شرکتھای پيدايش .۵

 تنھا نه نفت اين خليج فارس، ۀمنطق در ھزينه کم و فراوان نفت حجم عظيم و جديد ھای ذخيره کشف به توجه با

 تسخير نيز را متحده اياالت شرقی نوار ساحلی یبازارھا طبيعتاً  بلکه شد سوئز غرب مريکا درا بازارھای جايگزين

 .کرد

 .شدند تأمين فارس خليج نفت با غربی، ۀبا نيمکر مجاور ی، ئمنطقه نفتی بازارھای بدينگونه،

 تا دھد کاھش را خليج فارس ثابت مبدأ در توليد اساس بر نفت تا قيمت برانگيخت را نفت المللی بين کارتل امر اين

 در مندرج اصول از پيروی ضمن اين طريق به و شود متحده اياالت بازار در فارس نفت خليج ودور از مانع بتواند
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 اين .بازگرداند به جوی را رفته آب اصطالح به –  )١٩٢٨(در اکناکری منعقد – " as is agreement " ۀتوافقنام

 ھمانند بود قرار خليج دو در ھر ثابت کارتلی مبدأ با گذاری قيمت نظام لحاظ تاريخی از که است حالی در

 کند؛ بنابراين، عمل کارتل جھانی مرتبط ھای درون شبکه خام نفت توزيع و انتقال جھت شده سازوکاری کنترول

 مريکاا بازارھای به سوی را فارس خليج مبدأ از نفت جريان ھم خليج فارس، در شده اعالم قيمت تصنعی کاھش

قيمت  از درصدی خود که( منطقه اين نفت در ۀصادرکنند کشورھای ۀانمالک ھای مقدار بھره از ھم و داد کاھش

 به – صدور و توليد لحاظ کميت از چه و )بشکه حسب بر(قيمت از لحاظ چه– )آمد می حساب به کارتلی ۀاعالمشد

 .کاست مراتب

 ۀاعالمشد متھایقي ۀکاھش بيروي به بود اعتراضی بل نبود، ضد کارتلی و انقالبی کاری وجه ھيچ به اوپک تأسيس

 ۀقيمت اعالمشد . ١٩۵٠ ۀدھ اواخر در مريکاا سوی بازارھای به نفت جريان جلوگيری و کنترول کارتل برای خود

 نفت توليد گسترش ، ١٩۵٨سال اقتصادی رکود نظير – عوامل از دليل شماری به فارس خليج در نفت )کارتلی(

 آيزنھاور در دولت توسط فارس خليج نفت(  وارداتیۀميسھ نمودن محدود اعمال و تعرفه شوروی، تحميل روسيه

 نفت کارتلی غير( توليدکنندگان مستقل ميان رقابت بردن ميان از که برای آخر عامل اين .يافت کاھش – ١٩۵٩ سال

 "خروس دم " حقيقت در بود، شده ديده ديگر تدارک سوی از نفت المللی بين کارتل و از يکسو متحده اياالت در

 نقش و -آلن و فوستر جان – دالس برادران نظير عناصر دولتی، اندرکاریِ  دست ۀنحو و( يزنھاورآ دولت

 المللی بين کارتل از پرده حمايت بی در )ايران در ١٣٣٢ مرداد ٢٨ در کودتای نفت بينالمللی کارتل تعئينکنندھی

دخالت  مخالف ظاھراً  و بازار پيرو ،کار شدت محافظه به که آيزنھاوری ھمان .ميگذارد به نمايش آشکارا را نفت

 کامالً  سال ٨ برای مدت را قدرت ۀتشن و ھار برادر دو اين که دست جمھوری رئيس بود؛ بازرگانی امور در دولت

 در داخلی اختناق او زمان در نيز آيزنھاوری که ھمان بود؛ گذاشته باز مريکاا سياست خارجی انجام چگونگی در

 (گواتماال کودتاھای ھمچنين، .بود رسيده اوج خود به "کارتيايسم مک" ببندھای و بگير تھيأدر  مريکا،ا

 انجام به آيزنھاور تأئيد با و دالس برادران دست با دو ھر نيز)  عليه لومومبا – ١٩۶٠ ( کنگو  و) آربنز عليه١٩۵۴

 .است رسيده

 بين کارتل از دولت آيزنھاور شتيبانیپ است، مشھود بررسی اين از مستفاد که ھمانطور نفت؛ ۀمقول به برگرديم

ضرر اجاره  به ھم و)  مريکاا در کنندگان و مصرف شھروندان يعنی( داخلی زيان مصرفکنندگان به ھم نفت المللی

 عمل چنين که بدانيم اھميت است حائز بسيار اما است؛ بوده فارس  خليجۀمنطق در نفت ذخاير صاحبان و بگيران

 اينۀ زيرکان کاربرد  .بود ھمراه نيز ديگر ترفندی ھمزمان با آيزنھاور دولت توسط مريکاا نمنافع شھروندا با مغاير

 اين غيرقانونی عملکرد الپوشانی درنتيجه و "ملیامنيت " ۀ زيرکان ابداع لفظ ھمانا مريکاا دولت توسط سياسی ترفند

 می نيز مريکائیا نفتی انحصارات ترينشامل بزرگ خود که( نفت المللی بين کارتل ھمياری با با رابطه در دولت

 چنان و( بخشد مشروعيت می فراقانونی طريق به را کارتلی اقتصادی نفت عمليات يکسو از خود اين که  است،بود

 اھرمھای ديگر سوی از و کند  می ريشخند نيز را راديکال چپ طريق اين از و عمومی حقنه افکار به ديديم بعداً  که

 با اين .دھد می مريکاقرارا خارجی)  تعرضی( خدمت سياست در دربست را نفت کارتل و ايدئولوژيک سياسی

 گريبان توانستند مريکا اخارجی سياست اندرکاران دست – نفت انحصاری خواندن "ژيکيسترات" يعنی – نيرنگ

 سال بمصو( "شرمن" ضدتراست نقض قانون سر بر مريکاا دادگستری وزارت واحد ضدتراست چنگال از را خود
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 )گرديد راکفلر دی عظيم جان کارتل اجباری تقسيم به که منجر( ١٩١١ سال ضدتراست قانون ھمچنين و) ١٩٨٠

 .کنند رھا

 انحصاری، عملکرد با رابطه در مريکاا دولت برخورد دوگانگی به ھم "ژيکيسترات نفت" ۀ بھان ديگر، عبارت به

 چپِ  از سياسی، عناصر و "نفتشناس"مدعيان دھان در را "لق تخم" اين ھم و داد خاتمه انحصاری، روش نفع به

 از وسيعی طيف است ھنوز که ھنوز دھه چندين گذشت از پس امروز، ھمين حتا که شکست راست، راستِ  تا چپ

 به که مواقعی در نتيجه، در .است فرستاده "سياه نخود" دنبال به را )خودخوانده "مارکسيستھای" حتا( چپگرايان

 و "ملی امنيت"نيرنگ به استناد و پافشاری با ما چپگرايانِ  از بسياری رسيم، می آن تحول چگونگی و نفت نقش

 در ابلھانه بازی اين در ناخواسته شرکت با و نھاده نام "ژيکيسترات"کاالئی را نفت مريکاا دولت قديمی ترفند تکرار

 نفت با رابطه در آن نابجای تعبير به تجاھل و هپاي بی عبارتی توجيه در شرکت و راستگرايان نظری تبليغ به حقيقت

 ارزش قانون با آن ۀو رابط مارکسی رقابت مفھوم از تئوريک نه درکی عناصر اين .اند پرداخته کنونی، دوران در

 اقتصادی دگرگونی و تحليلی تاريخ از دريافتی دقيق نه و دارند – نفت بخش شدن جھانی زدائی و کارتل از پس –

 ازچپگرايان بسياری دیيتراژ امروزه، .دھند می نشان از خود امريکانا پاکس نظام فرود و فراز با طهراب نفت در

 __.است نفت با در رابطه راستگرايان نظری مبانی از کورکورانه تقليد تئوريک و استقالل وجود عدم در بيشتر
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