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 دنــانان دیـد رخ جوانـاک تـر پــنظ"
 "نظر جز به صفا نتوان کرد نهییآکه در 

 حافظ شیرازی

 گفتارپیش

نزول در رابطه با  راخی یهاجاروجنجالبا توجه به 
ه بنفت، بار دیگر فرصتی گیر در قیمت جهانی چشم
بر چگونگی تحول  مختصر یآمد که با مرور دست

 دارراستی طلایهبه که  – تیپراهمتاریخی این بخش 
در  داریساختاری در مناسبات اخیر سرمایه دگرگونی

 میندازیببه این صنعت نظری  –ی جهان است پهنه



 7 گفتارپیش

 

 شمولجهانروند  ،و از تغییرات کیفی این بخش
 ی(اجتماع کلان، فراملی و یارابطهسرمایه )به معنای 

در فراسوی  آن رافراملی ت شانباحرکت  یندآفرو 
)طبیعی یا  ملتی-دولتی یا جغرافیای مرزهای

خی ، تحول تاریگریدعبارتبه؛ کنیم بررسی قراردادی(
در چارچوب ی آن گستردهنفت از ساختار بخش 

( تا ۲۷۱۱–۲۷۹۱: نفت المللیبینکارتل انحصاری )
در لوای تئوری ارزش دگردیسی متکامل و فراگیر 

آنان که خود را مارکسیست برای  حداقل –)مارکس( 

ه بحقایقی عینی و انکارناپذیر حاوی باید  –نامند می
مایه سر بالفعلهای حساب آید. حقایقی که هم نشانه

کارل  عبارت) – "دیوار چین دنیدرنورد"را مبتنی بر 
 هبالقوبه طریق سال پیش  ۲۵۱ زمارکس را که بیش ا

. در بطن خود دارد –به خاطر بیاوریم(  عنوان نموده
نمایش آن چیزی است که خود مارکس از  کمال این

در مراحل  – فعللبا نه –آن )البته به منظور پتانسیل 
ی محدود در آن و عرصهسرمایه ی انباشت ابتدای
جهان  مجموعهتسخیر " به عنوان زمان(
 ۲.کندیمیاد  "داریسرمایه
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ه )ب رستازهنهاد از اشاره به این مقصود مارکس 
، وگرنه بازار به معنای داریسرمایهسبک 

جارت ت تنهافراتاریخی از پیش وجود داشته است( 
مبادله در بازار جهانی نیست بل  یحوزهنی و اجه

دهد که روابط از نظامی خبر میبه طریق ضمنی 
است(  کنونتولیدی آن در آینده )که همین ا

در نتیجه و  خواهد شد شمولجهانجهانگشا و 
 یمناسبات مبادله، مرتبهپس از وصول به این 
عنی )ی صوریی از حیطه کالا را نیز در بازار جهانی

ید( تول یحوزهدر  یای جهانبدون داشتن پشتوانه
ه بو ارگانیک مبادلات جهانی  واقعیی به مرحله

؛ ددهمیو مطابق تولید فراملی ارتقا  روال
ی حوزه ،ی تولید فراملی، حوزهدیگرعبارتبه

 یازسدوبارهنیز املی خویش را مبادله و توزیع فر
با  ابقمط نوین ترتیب کیفیتیو بدین کندمی

. ردآویم به وجود ه اجتماعی در کلانباشت سرمای
 هلازم به تذکر است که انجام این کیفیت در وجو



 ۳ گفتارپیش

 

های در کل به فرم سرمایهحرکت  یگانهسه
 و مالی )یا پولی( ی، سرمایهییکالا یسرمایه
ی شده و در جامعه دگردیس تولیدی یسرمایه

فراگیر عمل و ی اجتماعی رابطه یمثابهبه
 زمان مارکسدر  "بازار جهانی"، نیبنابراکند. می

ای که نطفه –ی بازار جهانی اکنون است نطفه
را  "ندیوار چی"نیامده است تا بتواند  ایبه دنهنوز 
. این نطفه زمانی قادر درآوردتسخیر خویش به 

ی مشابه( را فرو دیوار )یا دیوارها خواهد بود این
؛ اشدفراملی داشته بای در تولید ریزد که پشتوانه

این پشتوانه تنها با قدم گذاشتن به دوران  و
 ترفزوناکیفیتی خود )که  ن سرمایهوگلوبالیزاسی
های زیر بغل استفاده از چوب ازبالاتر ای و مرحله
وده ب داریسرمایهپیشین  دوران ا کارتلیانحصار 
 استدوران تنها در این  ؛ ومیسر خواهد بود است(
با تکیه بر سه وجه  قادر استدر کل سرمایه که 

 هبانباشت  فراملیِ قلمرو ی خویش درشدهجهانی
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در اینجا و در این . زدپردابجهان تمامی تسخیر 
-مناسبات اجتماعیدوران سخن از سیر تکاملی 

یک ارگانروند مایه در یک سیاسی سر-صادیتاق
که  ی جهان استی مجموعهی جغرافیایدر حیطه

ی اطهراب یمثابهبهتسلسل سرمایه را  بازسازی و
 سازد.میهژمونیک مسجل و هموار و اجتماعی 

جهان یعنی  –، چنین جهانی دیگرعبارتبه
و  تنها تابع یک قانون عمومی –لیزه گلوبا
قانون "این همان و باشد تواند می شمولجهان
بازتاب از یک نیروی  یمثابهبهاست که  "ارزش
ها ترهتمام گس برو گسترده اجتماعی بالفعل عظیم 

 ،ی جهانییافنظیر قلمرو جغرا –یروهای جانبی نو 
 هایملت، انواع حیطه-قوانین برخاسته از دولت

 وهای سیاسی المللی، انواع پیمانحقوقی بین
تا آنجا که ممکن  و آنان را اندازدسایه می – رهیغ

 گیرد و یا در صورت تضاد واست در خدمت می
حاشیه به همچون عواملی ناکارساز ناهمگونی 



 ۴۴ گفتارپیش

 

 است کهفراگیری در روند چنین تحول . راندمی
 ساختار سیاسیماهیت مادی و مفهوم و باید به 
 یک واحد اجتماعی تابع یمثابهبهملت نیز -دولت

اجتماعی در حال دگرگونی -مناسبات اقتصادی
اه شده( نگیءش و زگونهیچ ایستا، یادهیپد)نه 
ری نیست که مارکس با تکیه به تئو سببیبکرد. 

اقعی و یبازدارنده": دهدیمبه ما هشدار ارزش 
 ۱"خود سرمایه است. هماناسرمایه تولید و انباشت 

ی رابطه ودگردیسی بخش نفت  ،گفتارپیشبا این 
 ساختاری جهانهای دگرگونیآن با ارگانیک 

های زیر سی قرار خواهد گرفت. در بخشربر مورد
نفت، از دوران  لتحومراحل با به ترتیب 

گلوبالیزاسیون و و  ییزداانحصاری تا کارتل
خرید و فروش  یالحظهی بازارهای توسعه

 فروششیپو  دیخرشیپ( و بازارهای "اتپاس")
م شد. هدف اصلی آشنا خواهی ( نفت،"فیوچرز")

شان دادن فروپاشی کارتل نفت و نبخش نخست 
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ه ب یند جهانیآدر فر تکامل شرایطی است که
 انجامد.در این سکتور میتئوری ارزش عملکرد 

در بخش بعدی تمرکز بر سقوط اخیر قیمت نفت 
زش تئوری ارآن از لحاظ  یافتن عینیتبه  هتوجو 

ت عینیتکیه بر ی از هدف غای، نیبنابرا. است
اکس پ-دوران پسا دارهیطلابه عنوان  ،دورانی نفت
گلوبالیزاسیون سرمایه  تأکید برامریکانا، 

، ضمناً. استیک رابطه اجتماعی(  یمثابهبه)
م در این بخش بسیار گر ییسرابازار توطئه اگرچه

 دست عناصر و عوامل توطئهدر عوض ، دینمایم
وله این مق .است "خرما بر نخیل"و  بسیار کوتاه

افزون بر این، را اندکی در زیر خواهیم شکافت. 
 کارتل نفت به رحمتدیر زمانی است که  ییجادر 

بند ناف سیاست خارجی آمریکا از  ،ایزدی پیوسته
 یبورژواینگرش نیز و  بریده "نفت کارتلی"
مستقیم به  "یاندازدست" و سراب "چیزگونه"

 ،هابسیاری )لیبرال ،نفتی یهانیسرزم



 ۴۹ گفتارپیش

 

( را به ها، حتا رادیکالهادمکراتالیسوس
خن سبرده و تشنه باز گردانیده است،  سرچشمه

در رابطه با نقش عربستان و نفت در  "توطئه"از 
 چوناست.  الفارقمعقیاسی  همانا وقایع اخیر

ی لاغری چه هاز پش که عقاب پر بریزد/ ییجا"
اتی نک یگردآوراین مقاله تلاشی است در  ".خیزد
ی نگارنده در سالههای چندینص از بررسیمشخ

ی فروپاشمورد بخش نفت، تئوری ارزش مارکس، 
ل وفالمللی پس از جنگ جهانی دوم، انظام بین

هم خوردن هتر از همه بو مهم هژمونی آمریکا
  کنونی. نی قدرت در دورانهزموا
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از  :بخش نفت مراحل دگردیسیِ

 تئوریِ چراغِ تا انحصار چماقِ

  ارزش



 ۴1 ارزش تئوریِ چراغِ تا انحصار چماقِ از: نفت بخش دگردیسیِ مراحل

 

استعمار و کنترل صاری: دوران نفت انح

 المللیبین

انه یامل صنعت نفت خاورمکن مرحله در تینخست

پیدایش عوامل و و دگرگونی نسبی مقارن با 

 داریسرمایهاست که در تاریخ تحول  یینهادها

در  .شودمیاد ی "انباشت اولیه"از آنان به عنوان 

که به چگونگی مالکیت منابع  صنعت نفت نیز

 یعتاً بطرتباط تنگاتنگ دارد، و زمین ا یالارضتحت

 برداری تابع آهنگ رشد و انکشافی بهرهنحوه

ایه داری سرمشرایطی است تا بتواند نقش طلایه

فراگیر اجتماعی( را بازی  ی)به معنی یک رابطه

کند و به اصطلاح جاده را جهت ورود به دوران 

بنابراین، از لحاظ ؛ آماده و صاف کند داریسرمایه

 ارکسیتئوریک )منظور کاربرد روش تحقیق م

در  داریسرمایهنظام وجود است(، در این دوره )
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در  یباًتقر داریسرمایهاندک مناطق و پیشا

در این منطقه(  یژهو بهروز،  آن جهانِ چهارپنجم

افزون بر  3قانون ارزش مارکس عملکردی ندارد.

ت یکمالمفهوم و موجودیت  کهچون –این 

 داریسرمایهخود معلول وجود ن یزم یخصوص

ر دمالکیت خصوصی زمین  –است و نه عامل آن 

ت یکانه اندک بود و اگر هم بود شامل مالیخاورم

ی دارانهسرمایهت یکالارض، از جمله مالتحت

بارزِ حق  ی، نبود. نمونهینیرزمیمنابع ز

تشاف، توسعه و کنفت شامل حق ا یبرداربهره

به ق تعل ،مشتقه و مواد یعید نفت، گاز طبیتول

 یعنی انحصارات استعماری، ازیامت یکنندهیافتدر

 یحقوق نظره است. از نقطهالمللی داشتنفتی بین

، حائز اهمیت است که کیز از لحاظ تئوریو ن

د به مدت چن مثلاًطولانی )م یتسلبدانیم عمل 
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 وجهیچهبهد یتشاف، توسعه و تولکحق ادهه( 

 ینعین منابع )یخودِ ا تیکمالم یتسل معادل

در خاورمیانه، آمریکای  نفتزیرزمینی  یرذخا

ار کمانیپ یهاتک( به شریرهو غلاتین، آفریقا، 

 4.یستن ینفت

( به concession) یبرداراصطلاح حق بهره

اشاره  ی( به قراردادleaseقرارداد اجاره ) یجا

 یخصوص یت حقوقیشخص کین یه بکدارد 

مود ن کی یعنیدولت ) کیت( و کشر کی یعنی)

شود. حقوق ی( منعقد میرخصوصیخودمختار غ

–۲۷۵۱نخست ) یاز نفت در مرحله یبرداربهره

 ۵ت:ر را داشیعام ز یهایژگی( و۲۷۱۲

ث بح مورد یهیالارض ناحتحت یباً تمامی. تقر۲

 د.گرفتنیا منطقه در بر میشور ک یکرا در 

ش از یو معمولاً ب یطولان این قراردادها. مدت ۱
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 سال بود. شصتا یپنجاه 

در  یکارتل یازامتصاحبان  یتعداد محدودوجود . 3

 استعماری آن روز.سراسر جهان 

ی این در مجموعه یبردارط حق بهرهی. شرا4

 کسان بود.یمناطق 

مالکانه(  ی)بهره ازیکسان حق امتی. پرداخت ۵

کارتل یعنی صاحبان امتیاز  یمال یاصل دتعه

 شد.یشمرده م

اخت و پرد دادن امتیاز بسیار اندک یط مالی. شرا۶

 ز بود.یاملاً ناچکت یسهم مالک

ط یدر ضوابط و شرااما نامحسوس  یراتیی. تغ۹

 رخ داد.نیز ن دوره یدر ا یبردارحقوق بهره

. در صورت اختلاف میان انحصارات و ۱

معلق و  ،مراجع قانونی یزخنفتکشورهای 

حل اختلاف اغلب با اعمال قدرت انحصارات 



 ۴۳ ارزش تئوریِ چراغِ تا انحصار چماقِ از: نفت بخش دگردیسیِ مراحل

 

اسی یس اقتصادی/ در معیت فشارهای نفتی

 ۶گرفت.کشورهای تابع آنان انجام می

شاف، تکدر بخش ا یگذارهیسرماترتیب، بدین

با دو نظام از همان آغاز د نفت یتوسعه و تول

 در سراسر جهان ینیرزمیمنابع ز یت ارضیکمال

ت: مالکیت عمومی و مالکیت در رابطه قرار گرف

در همان حال، از . یالارضتحتخصوصی منابع 

، در یدارهیامل مناسبات سرماکت یظر مرحلهن

 یافتگیارزش یف به سویش خفین مناطق گرایا

(valorizationمالک )یرذخا) یالارضت تحتی 

ار در یعتمام یافتگی( در مقابل ارزشینفت

در  یعنی یافتگید آمد. )ارزشیپد متحدهیالاتا

امل ه عیسرما یاقتصاد-یقلمرو مناسبات اجتماع

 یت ارضیککه در رابطه با مال د ارزش شدنیتول

انجامد.( یل رانت میکبه تش لزوماً یفیتیکن یچن
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 –ل که صنعت نفت در کل است ین دلیبه هم

در  یب نامنظم مناسبات گوناگون اجتماعیکتر

 (میمستق) کنترلق یست از طریبایم –جهان 

ازار ی و صوری بانحصاری و تکیه بر مفهوم ابتدای

در نتیجه،  .آمدیدرم اجرابه  داریسرمایه

 ای تقاض، حجم تولید در محدودهنهیمحاسبات هز

ی یهو بر پاواسطه یب یگذارمتیقو  )نه بیشتر(

ترل و ی کارتل کنترهنفت در گس شدهکنترلبازار 

 گونهبه همین دلیل، نگارنده هیچ .شدمیاداره 

 اینلکرد قانون ارزش در نقشی در رابطه با عم

( باید ۲زیرا چنین عملکردی )؛ بینددوره نمی

یند رقابت )یعنی عدم وجود انحصار( آهمراه با فر

( باید تطبیق ۱باشد، ) داریسرمایهدر بطن تولید 

گذاری بر اساس دقیق با نهادهای عینی قیمت

( 3و ) داشته باشد داریسرمایه "بازار"
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اساس  نفت بر یالارضتحتیافتگی مالکیت ارزش

ها مینای این سرزمقایسه ییکاراکمیت و کیفیت 

ی جهانی به یند رقابت و در گسترهآدر فر

. یا رانت نفت تبدیل شده باشد "ی تفاضلیاجاره"

 "قانون ارزش"در نتیجه، جهان نفت در لوای 

امل ک ییزداپیش از کارتل امکان نداشتمارکس 

ار رقابت سنتزورقابت )جایگزینی جهانی ، نفت

و گلوبالیزاسیون سرمایه در این بخش  ارکسی(م

 ۹صورت حقیقت پیدا کند.

ز انتقال: کارتل نفت و آغا دوران بینابینی

 های دگردیسیجوانه
صنعت نفت تاریخی  املکدوم ت یمرحله

مناسبات  یجیافتن تدری تینیانه عیخاورم

ه کبازار بود  یروهاینو نقش  داریسرمایه

سرانجام به  ۲۷۹3–۲۷۹4بحران  یواسطهبه
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ه واسطیب یگذارمتیق رها کردنو  ییزداارتلک

ن دوره ما یک نفت منجر شد. در ایو بوروکرات

در حال  یهاهیارها و روکسازو یستیزشاهد هم

ازار ب یروهاینی گسترش جغرافیای، یارتلکزوال 

ز پیش و اه به گسترش رقابت قمارگونه کم یهست

شده، نییتع شیپز دِ ایدر مقابل تول شدهکنترل

 شخصی یهاتوافق»نفت،  یاستعمار یقراردادها

 gentleman’s« )رانیمد شرافتبا قول و 

agreementsاز یدلبخواه حق امت ی(، محاسبه

(royaltiesو بهره )یارگذمتیمالکانه بنا به ق ی 

( posted pricesشده )ش اعلانیاز پ یساختگ

 ش بهیگرا، ضرورتاً، یانتقال یم. هر دورهیبود

 یندهیدر حال محو همراه با آ یگذشته یآغشتگ

 یتلارکنظام  یرا دارد. فروپاش یریگدر حال شکل

 فراتر از یاملکنِ تیراتِ معییامد تغینفت پ
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( دهشکنترل)ارتل و نظام ک یابتیص نیتخص

با مهارت در  یطولان یهاه مدتکبود  یحسابدار

ًا دتنخورده و قاعع، دستیوس یایسراسر جغراف

 یارتلکخ یشد. تاریار بسته مکد به یمنفعِل تول

 یر ازغمهم،  یمعنا کیبه  یالمللنینفت ب شدن

 ،ی آمریکای جغرافیایعملکرد کارتل در محدوده

انباشت " یدهندهانکو ت خراشدلداستان 

 .است "هیاول

ه گسترش کدهد ین نشان مین امر همچنیا

ا بق نفت نه تنها یاز طر یدارهیمناسبات سرما

ز یدهنده نتیبل سرا یند تضاد همراهی داشتهآفر

 یروزی، پیخیاز لحاظ تار همهن یبوده است. با ا

در بنیان ز یآن را ن یبذر نابود ،شدن یکارتل

 یهیورود سرمابرای مثال، اشت. کخویش 

وانه ج و د نفتیتشاف، توسعه و تولکا در یخارج
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از  یرایدر بس یدارهیسرما یدیتول مناسبات زدن

 یتالکم یافتگیتاً به ارزشینها ین مناطق نفتیا

 یدارهیسرما یطهیدر ح یالارضو تحت یارض

 ی بینابینی، با اکتشاف هردر این مرحلهد. یانجام

نظام  ،فارس خلیجی نفت در حوزهچه بیشتر 

در بدو کارتل منعقد گذاری یگانه )قیمت

در قصر اکناکری واقع در اسکاتلند در  المللیبین

خود  یانتقال ین مرحلهیپایان رسید. ا به( ۲۷۱۱

گذاری در دوگانگی اضطراری نظام قیمت شامل

 گذاری دوگانه. این قیمتاستی کارتل گستره

 ینحوه در جانبههمه یدنظریتجدباعث شد که 

 یشدهبخشبخش یندآدر فر قیمت یحسابدار

 ل،تحت کنترل کارت یجغرافیای مناطق بسیاری از

ابت ث مبدأنظام بر اساس  قبلاًیعنی مناطقی که 

(basing–point system ) خلیج مکزیک در
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شد، به وجود آورد. محاسبه می اکیآمر

شده اعلان گذارییمتقدِ ینظام جد ترتیب،بدین

مت یقتر از مراتب ارزانبه تعیین قیمتی  یعنی)

 نفت اکتشافی در برایک( یج مکزیخلنفت در 

اکی خود ح یتین وضعیچنقائل شد. ج فارس یخل

 عضو کارتل یهاتکشرحقیقت است که ن یااز 

با دستیابی به  فارس خلیجی در حوزه

نه تنها  ود در جهانجترین نفت موهزینهکم

نفت  یانحصار( شدهحساب)از پیش  یسودها

 یمالکانه کشورها یاز بهره یمیه سهم عظکبل

ب یبه جنیز را در این منطقه نفت  یصادرکننده

 بزنند.

 ینندهکمشخص یاهیپا یهایژگیاز و یبرخ

 از: اندعبارتن دوران یا

 یهاو رانت ینفت یم دلبخواه سودهایتقس. ۲
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 .آغاز شد ۵۱–۵۱م سود یه با تسهک ینفت

حمل و نقل آوردی  -در -من ینهیهز"حذف  .۱

 رغم مکانیک علیج مکزیاز مبدأ خل "نفت

 گذاریقیمت مبدأن ین دومیید و تعیتول

 ۱.ج فارسیدر خلکارتلی 

 "امپریالیزه"( و به دنبال آن ۲۷۵۲) کردنیمل. 3

 .رانیدر ا (۲۷۵4نفت ) کردن صنعت

فت ن ینندهکصادر یشورهاکل سازمان یکتش .4

 ۷.(ک)اوپ

 یاشو فروپ یمستقل نفت یهاتکشر پیدایش .۵

 نفت. المللیبینکارتل 

حجم د و یجدهای رهیذخشف کبا توجه به 

ج یخل یدر منطقهفراوان و کم هزینه نفت  عظیم

ا کیمرآ ین بازارهایگزین نفت نه تنها جایفارس، ا

 نوار یبازارها یعتاًطبه کدر غرب سوئز شد بل
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رد. کتسخیر نیز را  متحدهیالاتا یشرق یساحل

ا ر ب، مجاویامنطقه ینفت ی، بازارهاگونهنیبد

شدند.  نیفارس تأم جی، با نفت خلیغرب یرهکمین

خت تا ینفت را برانگ یالمللنیارتل بکن امر یا

 جیثابت خل مبدأتولید در  نفت بر اساس یمتق

نفت  ورودمانع از  تا بتواند کاهش دهدفارس را 

ن یو به ا شود متحدهیالاتابازار  در فارس خلیج

ل مندرج در صوا پیروی از ضمنق یطر

در منعقد  – "as is agreement" ینامهتوافق

ه به اصطلاح آب رفته را ب –( ۲۷۱۱ی )رکنااک

ظ ااین در حالی است که از لح. بازگرداندجوی 

ابت در ثکارتلی  مبدأبا  گذاریمتیقتاریخی نظام 

 یارکسازو قرار بود همانند جیهر دو خل

ع نفت خام درون یانتقال و توز جهت شدهکنترل

؛ کندارتل عمل ک یمرتبط جهان یهاهکشب
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 جیخل رد شدهاعلاممت یق کاهش تصنعین، یبنابرا

 هرا ب ارسخلیج فاز مبدأ نفت  هم جریان ،فارس

مقدار از و هم  اهش دادکسوی بازارهای آمریکا 

 نفت یصادرکننده یکشورهاه مالکان یهابهره

از قیمت  یدرصدکه خود در این منطقه )

چه از  –آمد( حساب می هکارتلی ب یشدهاعلام

ه( و چه از لحاظ کحسب بش )بر قیمتلحاظ 

 است.کمراتب به  – د و صدوریت تولیمک

ضد  وانقلابی  یکار وجهیچهبه کس اوپیتأس

 کاهشه کارتلی نبود، بل اعتراضی بود ب

ارتل ک خود یشدهاعلام یهامتیق یرویهیب

برای کنترل و جلوگیری جریان نفت به سوی 

مت ی. ق۲۷۵۱ یدر اواخر دههبازارهای آمریکا 

ل یلارس به دف جینفت در خل)کارتلی(  یشدهاعلام

سال  اقتصادی رکود رینظ – از عوامل شماری
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 ی،ه شوروید نفت روسی، گسترش تول۲۷۵۱

 یهیسهماعمال محدود نمودن ل تعرفه و یتحم

هاور زنی( توسط دولت آفارس خلیج نفت) یتداوار

ه ک ن عامل آخریاکاهش یافت.  – ۲۷۵۷در سال 

ان نندگکدیان تولیان بردن رقابت میاز م یبرا

ز ا متحدهایالات( نفت در یر کارتلیمستقل )غ

ر نفت از سوی دیگ المللیبینو کارتل سو یک

 "م خروسد  "قت ی، در حقبودشده دیده  کتدار

عناصر  یِاندرکاردستی زنهاور )و نحوهیآدولت 

وستر و آلن جان ف –دولتی، نظیر برادران دالس 

نفت در  یالمللبینکارتل  یکنندهیینتعو نقش  –

در ایران( در حمایت  ۲33۱مرداد  ۱۱کودتای 

ه بنفت را آشکارا  المللیبینکارتل از  پردهیب

شدت به گذارد. همان آیزنهاوری که نمایش می

مخالف دخالت  ظاهراًو  کار، پیرو بازارظهفمحا
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که  جمهورییسیردولت در امور بازرگانی بود؛ 

را برای  ی قدرتتشنهدست این دو برادر هار و 

سیاست  در چگونگی انجام کاملاًسال  ۱مدت 

زنهاوری یخارجی آمریکا باز گذاشته بود؛ همان آ

و اختناق داخلی در آمریکا، در که نیز در زمان ا

ه اوج ب "ایسمتیکارمک"بگیر و ببندهای  تیئه

نین، کودتاهای گواتمالا خود رسیده بود. همچ

علیه  – ۲۷۶۱علیه آربنز( و کنگو ) – ۲۷۵4)

لومومبا( نیز هر دو با دست برادران دالس و با 

 .استزنهاور به انجام رسیده یتأیید آ

که از  طورهمان نفت؛ یبه مقوله یمبرگرد

مستفاد این بررسی مشهود است، پشتیبانی دولت 

ان یهم به زنفت  المللیبینزنهاور از کارتل یآ

و شهروندان  یعنی) ینندگان داخلکمصرف

کا( و هم به ضرر یآمر ردکنندگان مصرف
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 یمنطقهدر نفت  ذخایر ران و صاحبانیبگاجاره

اما بسیار حائز اهمیت ؛ بوده استفارس  جیخل

بدانیم که چنین عمل مغایر با منافع است 

زمان زنهاور همیشهروندان آمریکا توسط دولت آ

ی ر نیز همراه بود. کاربرد زیرکانهبا ترفندی دیگ

 ا ابداعهمانآمریکا  توسط دولت این ترفند سیاسی

انی و درنتیجه لاپوش "یمل یتامن"ی زیرکانه لفظ

این دولت در رابطه با همیاری  یرقانونیغعملکرد 

نفت )که خود شامل  المللیبینبا کارتل 

بود( یی نیز من انحصارات نفتی آمریکایتریبزرگ

سو عملیات اقتصادی که این خود از یک است

را به طریق فراقانونی مشروعیت نفت کارتلی 

ی افکار عموم دیدیم به بعداً کهچنانبخشد )و می

پ رادیکال را نیز ریشخند ریق چو از این ط قنهح

سیاسی و  هایکند( و از سوی دیگر اهرممی
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در خدمت  دربستکارتل نفت را  ئولوژیکدای

ا دهد. بست )تعرضی( خارجی آمریکا قرار میسیا

خواندن نفت  "استراتژیک"یعنی  –این نیرنگ 

کاران سیاست خارجی اندردست –انحصاری 

ستند گریبان خود را از چنگال واحد نآمریکا توا

 ا بر سر نقضکیآمر یضدتراست وزارت دادگستر

 (۲۱۷۱مصوب سال ) "شرمن"قانون ضدتراست 

)که  ۲۷۲۲قانون ضدتراست سال همچنین و 

به تقسیم اجباری کارتل عظیم  منجر

 راکفلر گردید( رها کنند.دیجان

 "کینفت استراتژ" یبهانه، دیگرعبارتبه

گانگی برخورد دولت آمریکا در رابطه با هم به دو

عملکرد انحصاری، به نفع روش انحصاری، خاتمه 

مدعیان را در دهان  "تخم لق"داد و هم این 

، از چپِ چپ تا و عناصر سیاسی "شناسنفت"
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راستِ راست، شکست که حتا همین امروز، پس 

از گذشت چندین دهه هنوز که هنوز است طیف 

 "هایمارکسیست"حتا گرایان )وسیعی از چپ

فرستاده  "نخود سیاه"دنبال به را  خودخوانده(

است. در نتیجه، در مواقعی که به نقش نفت و 

رسیم، بسیاری از چگونگی تحول آن می

ما با پافشاری و استناد به نیرنگ  گرایانِچپ

و تکرار ترفند قدیمی دولت آمریکا  "امنیت ملی"

رکت و با ش نام نهاده "استراتژیک" ییکالا نفت را

ناخواسته در این بازی ابلهانه در حقیقت به تبلیغ 

و شرکت در توجیه عبارتی  گرایاننظری راست

ا بو تجاهل به تعبیر نابجای آن در رابطه  پایهیب

ه ن این عناصراند. پرداخته نفت در دوران کنونی،

درکی تئوریک از مفهوم رقابت مارکسی و 

 زداییکارتل پس از –آن با قانون ارزش  یرابطه
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دارند و نه دریافتی  –شدن بخش نفت و جهانی

دقیق از تاریخ تحلیلی و دگرگونی اقتصادی نفت 

ام پاکس امریکانا از در رابطه با فراز و فرود نظ

دهند. امروزه، تراژدی بسیاری از خود نشان می

گرایان بیشتر در عدم وجود استقلال تئوریک چپ

ایان در گرتقلید کورکورانه از مبانی نظری راستو 

 رابطه با نفت است.

 و ییزداحصارگلوبالیزاسیون نفت: ان

 عملکرد قانون ارزش
سه تحول عمده رخ داد  ۲۷۶۱ یدر اواخر دهه

فع صنعت نفت را به ن یارتلکان یبن یکسرهه ک

بازار، همراه با  ینیبالنده و ع یروهاین

بر اساس عرضه و  نفت یروزانه یگذارمتیق

( در spot oil pricesبازار ) یالحظه یتقاضا

رات ییرد. نخست، تغکف یتضع ،سطح جهان
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ا ب کاوپ یاقتصاد کلان در رابطه یدگرگشتار

ن ینفت اثرات خود را نشان داد؛ ا یالمللنیارتل بک

و  یامل درونکبود که در ت یراتییبازتاب تغ امر

 یشورهاک یک و بالقوهیرگانادغام ا

ت بخش نف ینفت در اقتصاد جهان ینندهکصادر

 یهایمپانکبهره نگذاشته بودند. دوم، یز بیرا ن

ن خود یه اکاد گذاشتند یمستقل رو به ازد ینفت

ش یو فرسا یاز اغتشاش درون ییایگو ینشانه

( ۲۷۱۱–۲۷۹۱) یرکنااک یارتلکقدرت در نظام 

 یهانهیدر هز یریش چشمگیبود. سرانجام، افزا

ا، کیآمر ید نفت داخلیتشاف، توسعه و تولکا

 در جهان، هم بر ینفت یهادانین میترنهیپرهز

مقدار مطلق آن  یازاه و هم به کحسب بش

ن مورد آخر یا ینهیش هزید آمد. افزایها، پدنهیهز

د یلتو یجار ینهیر هزیش چشمگیز موجب افزاین
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 ین زمان، بازرسی. در اشدکا ینفت در داخل آمر

 الات متحد نشان داد:یا ینفت هایدانیق میدق

ر ی( چشمگfragmentation) یندگکپرا. ۲

در رابطه  ید نفتیجد یهای تحت اجارهزمین

 ؛کایآمر یداخل یتشافکا یهاتیبا فعال

ت زمین مالکینسبتاً قابل ملاحظه در  یندگکپرا. ۱

تِ یکمال یندگکپرا یعنی) نیمیزیرز ذخایرو 

ر زی ینفت هایمیداندر  یژهو به، از(یحق امت

آنان  ی بازدهیگسترش دامنه هک تولید

زیر نظر یک )ادغام تکنیکی به ازمند ین

ات یعمل یریارگکو به (مدیریت واحد

 ؛اندافت نفت بودهیشرفته بازیپ

کا یدر آمر ینفت یهاافتهیآهنگ  یسقوط واقع. 3

 یهاشده بر حسب چاهافزوده یهارهی)ذخ

( به دنبال از سر گذراندن اوج یاکتشاف
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 ؛۲۷۹۱ن منطقه در ید در ایتول یکیتکن

 یهایگذارهیسرما ینهیر هزیش چشمگیافزا. 4

درجه دوم و سوم در  یهاافتیدر باز یدرپیپ

 به) متحدهایالات یمیقد ینفت هایدانیم

اد اصول اقتص کتاب ویژهبه نگارنده،  کارهای

 (.، رجوع کنیدبحران نفت

، ۲۷۹۱ یل دههیان، در اوایمن یدر ا

است کنترل یس« زاسگآهن تون راهیسیمک»

بازار  یتناسب تقاضا یزیرعرضه بر اساس برنامه

 و دان پریشف مکرا پس از چهار دهه از زمان 

جان  هکنار گذاشت. چنانک یزاس شرقگمان تیپ

ند، کید میکتأ یدرستبه ( ۲۷۹۶، کنترل نفتبلِر )

اضا جهت تناسب تق یزیربرنامه یاست تگزاسیس

 اطیاحت»است یا آنچه سی) ۲۷3۱با عرضه از سال 

 ینامهصدا با موافقتنام گرفته(، هم« در مصرف
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ردن ک یکی در مقابل بدیلی یمثابهبه، یرکنااک

ار گرفته کبه شرفته( یپ یابیاربرد بازک)و  هامیدان

 ه نفتِ کاردها بشیلیم از دست رفتنه عملاً به ک شد

، در ۲۷۹۱ یهید. در اول ژانویانجام افتهیباز

 اصطلاح کاهشبه کردن  نهیهز یهیکا، سهمیآمر

 ۵/۱۹از  یاتیت مالیمنظور معافبه نفت  یهاچاه

، ۲۷۹۲اوت  ۲۵افت. در یل یدرصد تقل ۱/۱۱به 

ها متیق کنترلن مرحله از یسون نخستکیدولت ن

مت ینترل قک، ۲۷۹3 یهیژانو ۲۲رد. در کرا آغاز 

اوت  ۲۹ل شد. در ینترل داوطلبانه تبدکبه  یاجبار

را  یاهیمت دولایسون سقف قکی، دولت ن۲۷۹3

 یمیرد: نفت قدکل یتحم یبر نفت داخل

ا یموجود  یهاچاه از ۲۷۹۱دشده در سطوح ی)تول

 ۲۷۹3مارس  یهامتید به قیتر( بانییپا

 دیشد؛ نفت جدیسنت فروخته م 3۵ یاضافهبه
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 یهااز چاه ۲۷۹۱دشده در بالاتر از سطوح ی)تول

شد. در ینترل نمکد( یجد یهاموجود و از چاه

واردات  یبندهیسهم یی، قانون کذا۲۷۹۱سال 

ی مکارانهاست یکه محصول س – ۲۷۵۷ ینفت

ا با در قبال کارتل نفت بوده ام دولت آیزنهاور

ده ش حقنه یبه افکار عموم "یمل یتامن" ترفند

؛ ۲۷۹۶ ،کنترل نفت، بلِرجان لغو شد ) –بود 

همان  یبندهین سهمی(. ا۲۱۶–۲۵۱صفحات 

 درپییپل یستن و تقلکه موجب شکاست  یعامل

 جینفت در خل یاهیپا مبدأدر  شدهاعلاممت یق

د. یانجام کل اوپیکبه تش یفارس شد و به زود

 ۲۷۹۲ا ابتدا در دسامبر کیسرانجام، ارزش دلار آمر

 ۵/۱ب ی، به ترت۲۷۹3 یهیو به دنبال آن در فور

ز ا یشپها نیا یافت. تمامیاهش کدرصد،  ۲۱و 

 ۲۶پک در اوط توس شدهاعلاممت یبالا بردن ق
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 ۲۷۹4 یهیل ژانواتفاق افتاد. در او ۲۷۹3تبر کا

ود نفت خ یشدهاعلاممت یگر قیک بار دی کاوپ

 یالمللنی، آژانس ب۲۷۹4نوامبر  ۲۵را بالا برد. در 

 ل شد.یکپک تشاو( به منظور مقابله با IEA) یانرژ

 داستانی ،وجود آمدن این آژانسبه دلیل اصلی 

طولانی دارد، اما با توجه به بحران  نسبتاً

گلوبالیزاسیون بخش نفت و عینیت یافتن )و 

د ند تولییآتفاضلی در فر ی( اجارهشمولیِجهان

به  اوپک را نیز ضمناًسراسری در جهان )که 

(، درآوردای و پوشش حاشیه یزورکاتالعنوان 

 نمایشگرایجاد چنین سازمانی، قبل از هر چیز، 

ویژه به امور در آمریکا ) درک نازل اولیای

سی سیاعناصری مانند کیسینجر و ...( و بلاهت 

ر نیز د بعداً .استآنان در تشخیص تحول نفت 

 تلاین جههم "پاکس امریکانا" یند فروپاشیآفر
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با تکیه بر  احتمالاً ) جهاندرک تحول در 

گویانه در روابط های توخالی خودهمانتئوری

بینی عناصر خودبزرگ همراه با (،المللیبین

ربه توان تجمیرا  یردولتیغدولتی و  یبلندپایه

ی تیزهوش با نگاهی اندک به خوانندهکرد. 

چگونگی ایجاد همین آژانس به اصطلاح 

 ،هدفتواند به پوشالی بودن می المللیبین

ولت )و دو خلاصه استیصال سیاسی  "بندیخالی"

( اندرکاردست زنانِمردان و دولتبسیاری از دولت

 ۲۱دوران پی ببرد.این آمریکا در 

در  یرکنااک یارتلکبزرگ  یهکتاً، شبینها

 دهیج از هم پاشیتدربه گذار  ین دورهیان ایجر

و  یک سرّیبوروکرات ینامهموافقتن یشد. ا

 یروهایخود را به ن یسرانجام جا خوارجهان

رل بر نتکبازار داد. نبودِ  یختهیگسو عنان شفاف
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 یهکشِ نفت خارج از شبیدر حال افزا حجمِ

 یرویعملکرد ن یمطلوب را برا یجهینت یارتلک

ساختار رو به  یسرکش بازار فراهم کرد. توسعه

 ینندهکصادر یشورهاکدر  یدارهیرشد سرما

ت یکمال یبالقوه یافتگینفت منجر به ارزش

درن رانت در حوزه اقتصاد م یو تبلور مقوله یارض

را  کت اوپیخود ماه ینوبهبهز ین نینفت شد. ا

 یهاسال یتروا یهارغِم حضور اسبیعل –

( که هنوز Pax Americanaگذشته ) ییطلا

به دنبال  کاوپی شدهسازمان دگردیسیدرون 

 هاینادیر داد. مییتغ –گشتند یانه میم یموضع

د یبر اساس تحولات جد متحدهایالات ینفت

ت از نف یافتند؛ صنعت جهانیو بهبود  یبازساز

دست شد؛ کیو  دهیسازمانق بحران از نو یطر

مت یبه ق متحدهایالاتد نفت یمت تولیو ق
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در  صنعتن یل اک ید برایتول ینندهکمیتنظ

 یهافتیلد. نفت تحویل گردیسراسر جهان تبد

 کسانینواخت و کی یهامتیپس از بحران با ق

م و بالاخره تلاط نفت یجهان یبازار، رانت تفاضل

قدم  شدنیبازار به عصر جهان یانتهایبرقابتی و 

 کارهایتوان در بحث کامل این نکات را مینهاد )

رج در ویژه در سه کتاب مندبه نگارنده، 

 (.ها، ملاحظه نمودپانوشت

)یعنی بحران  ۲۷۹3–۲۷۹4 هایسال بحران

 ینهید چون آیرا باگلوبالیزاسیون بخش نفت( 

 رد:ک یتلق تریگسترده و چندجانبه یهایدگرگون

از  –صنعت نفت  یدست شدن جهانکی .۲

تحت  – نهین ساختار هزین تا بالاتریترنییپا

 ۲۲رقابتی؛ یگذارمتیو نهاد ق قاعده کی

 شدن یفراملبالقوه و ملازم با آن  کردنملی .۱



 مارکس جهانِ در نفت جهانِ ۱۱

 

ط وسنفت ت یالمللنیارتل بکنفت در مقابل 

 ،ینفت بگیررانت یهادولت

 یو بازساز متحدهایالاتنفت  ییزداارتلک .3

 ؛شورکصنعت نفت آن 

 ینفت ذخایرت یکمال یعموم یافتگیارزش .4

 یرقابت یریگلکجهان و ش یالارضتحت

 ؛در جهان نفت یرانت تفاضل

 کیبه  ینیر جنیبگرانت کیاز  کاوپ یدگرگون .۵

 ؛دهیاملاً بالکن کجمعرانت

فت، ن یو جهان یرقابت ید بازارهار و تعدیثکت. ۶

 یاهمتیو استقرار ق "شدهاعلان یمتق"لغو 

 ؛نفت "اسپات" یجهان

، (یکیزیواسطه )فیب یاندازعدم لزوم دست .۹

 و ییفاکخود یال اتوپیخاساس بودن یب

مورد بودن استناد یشدن و ب اثریببالاخره 
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به خاص ) ینفت یمنطقه کیبه  یوابستگ

ن نفت: ماشیکتاب  یژهو بهمقالات نگارنده، 

 (.، رجوع کنیدزمان

ا ی) دوگانهعصر ، ۲۷۹۱دهه  نیمه اولدر 

؛ دیسر رسبه ( نفت ارزان و نفت گران یچندگانه

م، در قاموس یکه تجربه کرد یطوراما همان

 تیامن"مزه یب یت شوخیو در مع کیپولترئال

و  یوابستگتئوری  یمسخره یادعا، "یمل

و چیزگونه  ی متداول، منحطاندیشه

(fetishism )مه یم به نفت در نیمستق یابیدست

منجر به مکالمات ناهنجار و  احت ۲۷۹۱م دهه دو

 – شاه محمدرضاه یعل یجد یدهایتهد

و  ۲۷۵3ی ی مطیع کودتای آمریکایسرسپرده

 "اناکیپاکس امر"ر یزهو سرب پروردهدستفرزند 

 ن که سخن ازآناشد.  کیسینجر یتوسط هنر –
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گرایانه در های راستهنجار و درستی تئوری

نگاه )و علوم سیاسی  المللیبینروابط  رابطه با

از مطالب و  کنید به نشریات آراسته اما خالی

در جمهوری  "طلباناصلاح" حقایق ماهوی

 گرانِ ستایشوار و بَه بَه و چَه َچه دریوزهاسلامی 

با ادا  و دهندسر می غیره( و فوکویاما، هانتینگتون

یر نظ ،های بورژوازیتئوریسینو اطوار سیاسی 

 گرایانخ چپر به را  کیسینجر یا برژنسکی

 دقت به سخنانبا کشند، بهتر است اندکی می

سیاسی وی در تشخیص کیسینجر و واکنش 

ن از ایو  یندازندب یظرن کوتاهی تحول این دوره

 دگرگونی ازدرک قلت اندیشه و  رهگذر نقصان

 .تماشا کنندتاریخی این دوره را به وضوح 

دولت  یما شاهد دستپاچگ، نیز در این دوره

 ع جهتیسر یضربت یرویجاد نیکارتر و طرح ا
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 یپس از دهه ۲۱م.یارس بودف جیخل به لیگس

 کیژئوپولت یلیاصطلاح تحلبه  ی، در جبهه۲۷۹۱

 رمحوخته بر یگر نفت، اغلب مباحثات جسته

د، مصرف و واردات یتول یو دغدغه ۲3هژمونی

 سؤال اصلیافت. یتمرکز  متحدهایالاتنفت در 

 نای برای هیئت حاکمه در آمریکا این بود که در

دام ک جهان به ینکهاماجرا آمریکا باید چه کند، نه 

 همهینا ،دیدیم کهچناندوران قدم گذاشته است. 

 ،"ییتقاضا-عرضه" اییهحاش یهابحث

 ی اینبرههدر  کنندهگمراهو  گویانهخودهمان

 به ینه تنها کمکساز تحول ساختاری و دوران

 یاریبل بس ،نکرد ماهوی تغییراین روشن شدن 

کال و چپ را یگران و اقتصاددانان راداز پژوهش

)و  یگ نگ اغتشاشات نظر یراههیز با خود به بین

 (درون صحنهگرایان تبعیت تئوریک از راست
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د یشکطول  دهه کیبًا یسوق داد. سرانجام، تقر

ادند ص دیان تشخیغل پرو جهان  ککا، اوپیتا آمر

یا  د.رنیناپذساز و برگشتدوران ،تحولاتن یه اک

 "دهند.گر نستانی به ستم می"ن خودمانی، به زبا

ن یانکار ارقابلیگر همگان به وجود غیاکنون د

وز هن متأسفانهاذعان دارند، اما  یریناپذشتبرگ

ن یکه ا یقتیک حقیستماتیاز درک س ،بسیاریهم 

را به وجود آورده است عاجزند.  یریناپذبازگشت

سف ز تأیت یلبه ان تأسف به کنار، امیا یدامنه

و  کالیراد گرانِپژوهش همتوجشتر ینگارنده ب

در است که هنوز که هنوز است گرچپ یانعمد

 یده و قالبیپوس یهاینفت از تئور بررسی

  کنند.یه میتغذ گرایانراست



 ۱۳ توطئه گرم بازار و قدرت یموازنه لغو گلوبالیزاسیون،

 

 
 
 
 
 
 

 یلغو موازنه، ونیزاسیگلوبال

  توطئهبازار گرم و  قدرت
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نقد تئوری  و سقوط اخیر قیمت نفت

 توطئه
 خیِ بندی تاریدر دوره برشمردهتحولات به با توجه 

و گلوبالیزاسیون  انحصارزداییبخش نفت، 

های شدن انرژیری نفت )نه تنها جهانیسراس

نرژی( در های افسیلی بل گلوبالیزاسیون تمام فرم

و  شمولجهانعینیتی  ۲۷۹۱هه یند بحران دآفر

معمول دوران  یهایبازاستیساز  امبر باًیتقر

بار آورد. این عینیت به انحصار برای این بخش 

سو به تولید تنگاتنگ رقابتی )انحصارشکن از یک

 یهانیسراسر سرزممفهوم مارکسی آن( در و به 

از  .نفتی در فراسوی مرزهای ملی مربوط است

ارتباط این خود حاوی نمایش سوی دیگر 

 لید و در بازار( میان تمامارگانیک )در تو

ترین تا از نازل –های جهانی نفت ذخیره
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)بر  ارزش واحدتعیین  که است –ترین گران

در این بخش میسر را اساس قانون ارزش( 

 یندآست که در این فرسازد. به همین جهت امی

ا دید و کدخدا ر"توان، برای مثال، نمی تاریخی

دیگر در دست  "هدِ"، این اولاً رایز "ده را چاپید،

یدن یک چاپ اًیثاننفت نیست؛  المللیبینانحصار 

در سراسر جهان  "دهات"به تمام  لزوماً "هدِ"

ی این کند و ناگهان دامنهسرایت مینفت 

در خود آمریکا  ،های نفتیدر سرزمین "سرایت"

را با بروز خساراتی  "بچه گریبان صاحب"

خواهد گرفت. وانگهی، لزوم  ینیبشیپرقابلیغ

 چماق سیاسی یمثابهبهاز آن و استفاده  حصاران

ود حاوی حقیقتی است که و اهرم اقتصادی، خ

 یاستی سبازیچه ،بهره از عینیت کافینفت را بی

 کهچناندهد. و در معرض توطئه قرار می خارجی
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د وخ ،تجربه نشان داده است، وجود هر نوع کارتل

 سازلهیوستواند بیانگر ذهنیتی است که اغلب می

آمیز باشد. به همین خاطر، آنان که عملیات توطئه

ورزند، وزه به وجود انحصار نفت اصرار میامر

خن از وجود توطئه در هنوز بر حسب عادت س

 ی تعیین عرضه وگذاری و یا نحوهیند قیمتآفر

اما حقیقت این است که ؛ کنندتقاضای نفت می

در این دوران عملکرد قانون ارزش دیگر نه به 

دهد نه به هیچ قدرت جهانی اجازه نمی یکا وآمر

که مانند گذشته بساط سیاست خارجی خود را 

پهن کند؛ و یا )به روش افاضات کنار نفت 

 مثلاً  ،مرسوم( برای دستیابی به نفت ییانهانمچپ

به عراق یا لیبی لشکرکشی کنند. پس باید از نگاه 

 ی اینپرهیز نمود و چرای سطحی )و مکانیکی(

ا که ، چرنداختینها را به گردن نفت شیلشکرک
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تر مراتب بزرگبه نگرش خود از خطایی  گونهنیا

لیت کچگونگی در فهم تحول و  تر()و نابخشودنی

پاکس امریکانا( -نی )پساتضادهای دوران کنو

 کند.حکایت می

از  – آن درپیپیافول قیمت نفت و سقوط 

یی عمام – تاکنون( ۱۱۲4سط تابستان گذشته )اوا

های عرضه و است که تنها با رجوع به نوسان

نیروی  هتقاضا قابل حل نیست. چرا که با توسل ب

 نبانجسلسلهی بازار یا ی محرکهبازار )یعنی قوه

توان به چگونگی عملکرد عرضه و تقاضا( نمی

 نفت مدتکوتاهاین نیرو بر عرضه و تقاضای 

 را "سوژه"علمی یک  اثبات رای؛ زدست یافت

 پایان در همان حال باو  آنتوان از کانال آغاز نمی

ن بیان نوسا در همین رابطه،؛ به انجام رسانید آن

 خود اینو ( ییکالاقیمت نفت )و یا قیمت هر 
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؛ گویانه استبیانی خودهمان ،تغییرات

توان با را نمیقیمت ، دلیل نوسانات دیگرعبارتبه

اب از نبرای اجت پسوسانات بیان کرد. نخود این 

لازم است که ما چگونگی این  گوییخودهمان

 این یکنندهمیتنظمبدأ  نوسانات را در رابطه با

ا را بر م ضمناًجو وبیان کنیم. این جستنوسانات 

 چرا نوسانات بازار،"دارد که از خود بپرسیم: آن می

ه ، بمدتی بسیار زیاد در کوتاهدر صورت عرضه

چرا  یا "انجامد؟نمیسقوط آزاد قیمت در لحظه 

)سیستمی که  داریسرمایهو چگونه در نظام 

 مدتاهکوتکالا  تقاضاکنندگانکنندگان و عرضه

پراکندگی ( با وجود خبرندبی یکدیگراز 

عدم  و در نتیجه تقاضاکنندگانو  کنندگانعرضه

 تلاقی نمودار منطقاً)که  یالحظهامکان اشتراک 

 کند(می رممکنیغرا ای عرضه و تقاضای لحظه
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 ۲4.ودشمیاز بازار ترخیص به آسانی قیمت کالاها 

 یرمنطقیغ( ابداع ۲) :پاسخ به این پرسش

( auctioneer)مانند نیاز به  – "خارجی"عامل 

مغایر  کاملاً – مبادلهحل و فصل مأمور مداخله در 

 با گی آنتنگاتنتولید و  یافتگیِمفهوم عینیتبا 

قیمت  نکهیا( دلیل ۱است؛ ) داریسرمایهبازار 

ی، غیبکنترل ، در نبود یک مرکز بازار ایلحظه

کند وجود مرکز ثقلی است که نمی سقوط

ای های دورهبحرانبروز  سوای – مبدأ یمثابهبه

(business cycles) –  در قیمت کالا را

این مرکز ثقل ( 3کند؛ )تعیین میمدت طولانی

 ،قانون ارزش ست که بر اساسا ارزش کالاهمان

در کالا  "مرده"و کار  "زنده"حاوی نیروی کار 

 شامل اولویت ( تئوری کامل قیمت4؛ )است

جه در نتی، است یالحظهقیمت  قیمت طولانی بر
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 اربا مکانیسم بازار  در رابطه قانون ارزشعملکرد 

( تساوی عرضه و تقاضای ۵؛ )داردهمراه به 

صادفی امری ت داریسرمایهای در بازار لحظه

ن از عرضه و تقاضای کالا به سخ بنابراین،است، 

 این ؛ وفاحش است گوییخودهمانی یک تنهای

 تراژیک و وضعیت یرعلمیغجایگاه  کاملاًخود 

اقتصاد نئولیبرال گذاری در نظام قیمت

 ۲۵.کندترسیم میخوبی به را )نئوکلاسیک( 

 هکچنانقیمت نفت.  ه نوساناتبرگردیم ب

دانیم سیر نزولی قیمت نفت از سال گذشته می

از قیمت نفت شروع شد و در عرض چند ماه 

دلار رسید. ملاک  4۵دلار به زیر  ۲۲۵ یابشکه

 "بِرِنت"قیمت البته بر اساس دو بازار جهانی 

 تاس)نیویورک(  "نیویورک اکسچنج")لندن( و 

 دّ حکه به دو نوع نفت )نفت دریای شمال و نفت 
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های دیگر و نفت ختصاص دارد.گزاس( اوسط ت

 جملهمنتولیدکنندگان آن در جهان، 

یز با با این دو بازار و ننیز  "اوپک،"تولیدکنندگان 

گی آهنارتباط تنگاتنگ رقابتی و هم یکدیگر

سقوط روزافزون نفت در این  لیدلاارگانیک دارند. 

 برهه به شرح زیر است:

 یعرضه توجهقابلد اقتصادی و نزول رکو. ۲

عمومی، شامل کاهش طولانی در مصرف 

 نفت در جهان؛

ی هاانواع انرژیتکنولوژیک در تولید  لتحو. ۱

و  ( مانند انرژی بادیدیتجدقابلفسیلی ) غیر

ز تخصیص یارانه جهت ایجاد خورشیدی و نی

 ؛سوی این منابعبه مصرف  ی انتقالانگیزه

شگرف تکنولوژیک در صنایع اکتشاف  لتحو. 3

بلند  هایطبیعی، نظیر کاربرد متهفت و گاز ن
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ی بسیاری از افقی جهت عبور و معاینه

( و shaleگاز طبیعی ) رمتعارفیغهای ذخیره

(، با hydraulic fracturing) "فِرَکینگ"

ها از آن منابعی که استفاده قابلیت دستیابی به

 نبوده است؛ ریپذامکاندر گذشته 

ه نفت و گاز طبیعی در آمریکا ب توجهقابلتولید . 4

های طریق فِرَکینگ، روشی که با هزینه

محیط زیست  وبال ،کنندهرانیو هنگفت

ا نبود( قوانین یخاطر کمبود )به ؛ اما است

ها )برای ظت محیط زیست در این ایالتحفا

داکوتا(  اس، اکلاهما، نورتتگز مثال:

گذاری این تولید در قیمتواقعی ی هزینه

 .شودمی برآوردکم  ،منابع

 باو بی چفت و بست ) رمتعارفیغتولید . ۵

به محیط زیست و بهداشت های بسیار زیان
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نابع مپوستان در ایالت آلبرتا( از عمومی سرخ

کانادا با  ( درtar sands) "قیری یهاسنگ"

ی کاربرد تکنولوژ یلهیوسبهاِشِلی عظیم و 

 جهتحفاری عمیق و استفاده از آب فراوان 

ای که شستشوی ماسه و جدا کردن ماده

 بهای آذخیرهنیاز به و  نفت استبه شبیه 

ه با کشیدن لول اکنونهمفراوان. دولت کانادا 

صادر کردن این  درصدداین کشور به غرب 

 تولیدات به چین است.

قرارداد چهارصد میلیارد دلاری میان دولت . ۶

در  ۱۱۲4روسیه و دولت چین در تابستان 

ا مرز تبا کشیدن لوله به شرق روسیه  رابطه

و صدور گاز طبیعی از سیبری به چین. چین 

این قرارداد ده ساله متعاقب کودتای نافرجام 

ا به امضدو دولت توسط آمریکا در اکرائین 
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نیز باید پاسخی ضمنی از جانب که  رسید

 .ولادیمیر پوتین به دولت اوباما تلقی شود

رداد اثری بدیهی است که توشیح این قرا

نفت در  یعرضهحجم ازدیاد در  توجهقابل

 گذارد.آینده می

در  برشمردهبا توجه به اثرات توأمان عوامل 

ر بسیار د یعرضهبالا، به علت تقاضای اندک و 

وسانات قیمت در ن، فروششیپو  بازارهای روزانه

بازار جهانی نفت برای مدتی زیر قیمت طولانی 

ر دت قرار گرفته است. قیمت طولانی نفت فن

های نفت در ی ذخیرهجهان نیز بر مقیاس هزینه

نفت  نیرتنهیپرهزینی آمریکا )یعنی ایالت پای 4۱

بع رقابت فراگیر که این خود تا در جهان( قرار دارد

در  زیخنفتهای نفت در همگی مناطق ذخیره

متساوی . در این رابطه، نرخ سود استجهان 
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 شده در تمامهای هزینهبتی( به انواع سرمایه)رقا

دم ع ی تولید، بدون توجه به مرغوبیت یاعرصه

)شامل منابع گاز طبیعی(  نفتی ذخایرمرغوبیت 

 ،رد همین رقابت فراگینیآاما در فر؛ گیردتعلق می

ی هنیز با تطابق با درج ذخایراین  مرغوبیت نسبی

. شودمیهای تفاضلی تبدیل آنان به اجاره ییکارا

 ( و ملاکmagnitudeترتیب، مقیاس )بدین

ستی دربه )همان ارزشی که مارکس  ارزش نفت

بر اساس  شمارد(آن را مقدم بر قیمت بازار می

تی های نفمیدان نیترنهیپرهزی تولید در عرصه

)قیمت مرکز ثقل  یمثابهبهو  تعیینجهان 

 بدأمی قیمت بازار را نوسانات روزانهطولانی نفت( 

ی ئلهمس ،این تفصیل و در این دوران با .بخشدیم

و تیز  رّع مثلاً –در رابطه با نفت  "توطئه"

 فروششیپ)ببخشید!( عربستان سعودی در 
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ا ی "یوچرزف"و  "اسپات"نفت زیر قیمت کردن 

لزوم نشخوار همیشگی دولت آمریکا در 

کان ر امی انرژی یا تصمیم دولت اوباما دخودکفای

ر ی اکرائین دنشاندهفروش نفت به دولت دست

همه و همه حکم  –ستیزه با ولادیمیر پوتین 

روغن "در رابطه با  را "نذری امامزاده"پرداخت 

هر  پرآشوبدارد. البته در این جهان  "ریخته

اما ؛ توطئه باشد دربند تواندیمکسی )یا دولتی( 

 هک بگذارید به این پرسش ساده پاسخ دهیم

 –ندارد  اجرا( که ضامن ییهاتوطئهای )یا توطئه

 تومانی هفت صنّار تفاوت ،یعنی با عینیت موجود

یا آ .تواند باشدای میونه توطئهگچ –دارد معامله 

 غکلاچهل-کلاغیک طرز وبدینسخن از توطئه 

خود  ارتباطات جمعی بلندگوهایکردن آن در 

ی نهنشاگسترش تحمیق همگانی و در  ایتوطئه
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 نیست؟ یخبریب

 سرمایه ر اختیارنفت: شمشیر دو دَمِ د
ی نفت و جایگزینی آن در پهنه المللیبینانحصار 

دو جنگ جهانی از جمله عواملی است  نیبجهان

یند گسترش خود به چگونگی و تبلور آکه در فر

طلوع نظام پس از جنگ جهانی دوم، معروف به 

ی تنگاتنگ (، گره۲۷4۵–۲۷۹۷پاکس امریکانا )

و تاریخی خورده است. این گره البته با تحول 

های آن با چالشی وز و رابطهر آن جهانِ

های تحت ستم استعمار کهن توده روزافزون

لیس انگ یامپراتور)برای مثال، وضعیت اسفناک 

ی و از سوی دیگر عینیت سورا مجسم کنید(، از یک

دار به را وا "استعمار نو"که چندی بعد  ریانکارناپذ

زدودن این نحوه از استعمار نمود، بسیار مرتبط 

تواند همچون رتباط میاست. تا آنجا که این ا
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 اپرماجرهای این عصر نما دگرگونیای تمامآینه

ای از و پس از آن نیز شمه منعکس نمودهرا 

تاریخی نظام -اقتصادی-ی سیاسیکارنامه

ای هکند. کارنام ارائها به جهانیان نا رپاکس امریکا

که پس از گذشت سالیان دراز پس از فروپاشی 

کارتل و نیز خودِ نظام )پاکس امریکانا( هنوز در 

، ردیگعبارتبه؛ عوام به قوت خود باقی است ذهن

ی( و یزداحتا با نابودی کارتل نفت )کارتل

یعنی پاکس امریکانا  –فروپاشی نظام حامل آن 

پر مخافت این مردگان در  وز ارواح خبیث وهن –

 .اندماندهباور بسیاری از جهانیان پابرجا 

از همه سو  ۲۷۹۱ یپس از دهه ینفت جهان

و عدم  (volatility) یثباتیان، بیدر معرض غل

 universal) ینان در عرصه جهانیاطم

uncertainty ) ع ینش سرکنبودِ وا است.بوده
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( excess demandتقاضا ) یشافزا یرسمت به یق

( شرط لازِم ۲)بغرنج است:  یاز دو مسئله یناش

د در مقابل یجد یتیجاد ظرفیا یدرازمدت برا

نامطمئن  یبازار و سمت و سو یثباتیب

ات رییم تغیتنظ ی( تنگنا۱)نده و یآ یهامتیق

ن به روال بازار، بدو ییگوپاسخد در یتول یتظرف

از  یه ناشکرا  یریچشمگ یاقتصاد ینهیه هزکآن

ر یبه ذخا یو صدمات احتمال یفن ییکارافقدان 

 یت در مورد عرضهیعن وضیاست متحمل شد. ا

، ینفت هایدانیثر مکتر است. در ااد مشکلیز

ه طور ش بیشاپیموجود پ یدیت تولیسطوح ظرف

مشخص شده  ینفت هایدانیشتر میدر ب یعاد

را  دیتول یمت جهانیه قک ییهااست، از جمله آن

ننده کمیتنظ ینفتهای نداین مینند. اکیم میتنظ

اهش کژه در حالت یبه وی ارزش( )ملاک و اندازه
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ن یرند. در ایگیقرار م یها تحت فشار جدمتیق

ار یان بسکام کینفت  یهاحالت بستن چاه

ته ها بسچاه کهیهنگام همهن ینه است. با ایپرهز

 یبراها نفت موجود در آن یرهیشوند، ذخیم

 اجتناب از صدمه یرود. برایشه از دست میهم

 یگر همانا ادامهیان دکام کیر، یزدن به ذخا

 نبهتر شدد به یها و امدانیم گونهیناد در یتول

 ۲۶.نده استیبازار در آ یهامتیق

 یندهنکمیمت تنظیه قکل است ین دلیبه هم

د یه تولکنیابد، مگر اییاهش نمکد بلافاصله یتول

مدت روبرو یاد و طولانیز یاضافه عرضه کیبا 

ان یسک و قبول زیه در آن صورت سطوح رک شود

ار یبس یننندگاکدین تولید چنیارِ تولک یادامه یبرا

 قتین است در حقکت ممین وضعیا ۲۹اد است.یز

ه وقوع آن منجر کبه وجود آورد  یبحران نفت کی



 37 توطئه گرم بازار و قدرت یموازنه لغو گلوبالیزاسیون،

 

ن بخش یه در ایسرما ساختاری یبه بازساز

 کی، همراه با لزوماً، ین بازسازیاخواهد شد. 

رات ییغت زیو ن دید تولیجد ینندهکمیمت تنظیق

بازار حول محور آن، خود را در چارچوب  یمتق

گونه نینفت منعکس خواهد کرد. به ا یجهان

د از درون یرا با ییهان بحرانینشان چنسرشت

 یدرون یهاشیگاه پویاز جا یعنیح داد، یتوض

بنا به اوضاع و احوال برآمده از و نه  صنعت نفت

  .یخارج یرخدادها
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  ملاحظات پایانی



 3۳ پایانی ملاحظات

 

 توضیح داده شد، عینیت لیتفصبه کهچنان

ن به عملکرد قانو ماًیمستقگذاری در نفت قیمت

ن این شدجهانیو ارزش در دوران پساکارتلی 

ین ا در سطح وسیع جهانی نیزمرتبط است. بخش 

 فراز و فرود یاخطارکننده یمثابهبهعینیت 

–۲۷۹۷پاکس امریکانا ) المللیبینتاریخی نظام 

 یدههدر اوایل  ،افول هژمونی آمریکا و (۲۷4۵

 خود ،شمولجهانو  یند بحرانیآفریک در ، ۲۷۹۱

، نیابنابربه صورت بالفعل نمایان کرده است. را 

اگر نفت کارتلی را بتوان با فراز پاکس امریکانا و 

سو دانست، نفت گلوبالیزه را آمریکا همهژمونی 

 باید با فرود پاکس امریکانا، فرود هژمونی آمریکا

قطع بند ناف سیاست خارجی این دولت از نیز و 

ر تغیی ،این تحولی کلی نتیجهنفت رقم زد. 

ویژه در به قدرت در تمام جهان، ی موازنه
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این خود به ما  ؛ واستمیانه ی خاورمنطقه

دوران در این  "توطئه" هرگونهآموزد که می

ر و چه بسا د داشته باشدب رد چندانی  تواندیمن

فت ن خود تبدیل شود. دّبه ضتواند میمقاطعی نیز 

دار گلوبالیزاسیون سرمایه در چنین طلایههم

 جهان است.

ن اینفت در قیمت  روزافزوند کاهش نیآدر فر

یکا در آمرنفت  دکنندگانیتولبسیاری از  ،برهه

در تگزاس، اکلاهما،  shaleهای نفت )میدان

سنگ  یهادانیمنورت داکوتا و ...( و کانادا )

پس از چندین در ایالت آلبرتا(  tar sandsقیری 

 حاصله از یضررهاتحمل  ییبایشکماه صبر و 

نیاورده و تعطیل شماری از  نزول قیمت را

های تولیدی را در دستور کار گذاشتند. این میدان

ر این د یتوجهقابلبیکاری  اکنون باعثتصمیم 



 7۴ یپایان ملاحظات

 

شماری از ها شده است. در کانادا نیز ایالت

 های قیری متوقف شدهاج سنگعملیات استخر

که پسامد آن ازدیاد بیکاری در این صنعت است. 

نین فشار مالی چکاهش قیمت نفت هم

ی کشورهای بر بودجه یاملاحظهقابل

لا، ن، ونزوئنفت، نظیر روسیه، ایرا یصادرکننده

حسب  که اثر آن بر وارد کرده بستان و ...عر

ای هر کشور متفاوت نفت بر درآمدی نیاز به درجه

های فشار تحریم با توجه بهاست. در ایران 

–3۱ اینفت بشکه ،شکن موجودو دندانسنگین 

رده تر کتنگنای تنگ اقتصادی را تنگدلار  4۱

کاهش قیمت در این برهه، است. خلاصه کنم: 

های خود را بر تمام عرصهگوناگون نفت تأثیرات 

، تحمیل میرمستقیغطور مستقیم یا به اقتصادی، 

 است. نموده
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اجازه اکنون ؛ شدحافظ آغاز با این نوشتار 

م که گفتی. بدهید آن را با شکسپیر پایان دهیم

دوران ا بدر رابطه  ،داری بخش نفتطلایه

خود آغازی است که پایانی را  وبالیزاسیون،گل

این پایان افول ی نتیجهو  کرده استاعلام 

 یدر موازنهشگرف و دگرگونی  هژمونی آمریکا

ی در منطقه ژهیو به –قدرت سیاسی در جهان 

در این افول را کِشِش  آنچهاما ؛ است –خاورمیانه 

همانا  دهدقرار می شکسپیرهای تراژدیتراز 

اتی ذو این افول  در پذیرشآمریکا درنگ 

نی که جهابر  "رهبری"( این intrinsic)انگاشتن 

موجودیت پیدا کرده و  "رهبری آمریکا"با نفی 

در این پایان . در حال فرم گرفتن استاکنون 

 مانندهنیز  ، مدعیان رهبری در آمریکازیانگغم

 با خود دامم ینگراندلبا دلواپسی و  "مکبث"
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و  حرکت نکند بیرنامجنگل تا "کنند: زمزمه می

 شکست ]آمریکا[نرسد  نیی دانسینابه تپه

زمانی است  دیر نکهیاو حال  "نخواهد خورد.

 در حرکتسوی واشنگتن به  "جنگل بیرنام"

یک جنگل یا حرکت پیامبرانه عبارت است. 

 عکس به –انحصار با رقابت  جاییجابه سرانجام

اشاره و  – شودمیآنچه نخست به ذهن متبادر 

که  ریذناپاجتناباست  ییهاتینیعنشانی از وقوع 

اریخ که تبه همین علت است . آشکارند نادر نطفه 

ا نخستین ر یدایناپهای را باید زیست اما اشاره

ه با این سخنان البت .نیز باید به درستی دریافت

 "هاپسامدرنیست"های بسیاری از یپرگوی

 اخواسته ی ،اندیشان. این تهیمغایرت کامل دارد

 ردخ یت تا رواکنند ناخواسته تاریخ را مثله مثله می

ه ب بافته جداای خود را بسان تافته "کوچک"و 
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ت بفروشند. تاریخ نف آلودهخوابمشتریان خسته و 

ی اصل عینیت بخشیدن، تسویه و تصفیهحاما 

حقیر  یکه در قالب روایت است ییهاتیذهن

نفت عینیتی است  دیگرعبارتبه؛ گنجدنمی

، ای اجتماعیرابطه یمثابهبهدر نتیجه،  .مشخص

ر این د ؛ ویکایک ماست یناگفتهنفت خود روایت 

 نفت یامعمبا پی بردن به  توانیم ست کهراستا

 تراژدی آمریکاو  خودستیزیعمای به گشایش م

 .آمدنیز نائل 

 15۴1اه مه م ۴1

  ، آمریکاسوتانهیم
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 پانوشت

 
1 “The Conquest of Mode of 

Production” 

۹ Karl Marx, Capital, vol. 3: 358: “The 

true barrier to capitalist production is 
capital itself” 

 روابط و دوران مارکس ارزش قانون 3
 و کندیم انیب را یدارهیسرما در یاجتماع

 هاهدور تمام به یخیفراتار را آن توانینم
 .داد ربط

 اصول" کتاب در بار نینخست کهچنان 4
 نیهم ام،داده نشان "نفت بحران اقتصاد
 اداقتص یهامکتب از یاریبس دست مقوله
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 مکتب "خروس مدُ" ژهیو به برال،ینئول
 یرهگ مفهوم با رابطه در را "کینئوکلاس"
 ولح مثال، یبرا. کندیم برملا "نفت رانت"
 به یاریبس انتقادات نگارنده مطلب نیهم

 استاد) دلمنیا سیمور پروفسور یکارها
 که است نموده( یت.یآ.ام در اقتصاد
 در یو نظر ینادرست آن نیترمهم

 قیطر به نفت ینیرزمیز ریذخا برشمردن
. است "انبار در دشدهیتول یکالا یموجود"

 رکد یبرا کیتئور اشتباه نیا صیتشخ
 یارض تیمالک زیتما و "رانت"
("inventory" )یهاکردنیمل بستر در 

 و مبرم اریبس 1۲۹۱ یدهه در نفت
 .است یضرور

 یفتن یبرداربهره حقوق به مربوط نیقوان 5
 بر حاکم[ یاستعمار یقراردادها یعنی]
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 شامل جهان، یسلطه تحت ینفت مناطق
 یقراردادها با متفاوت کاملاً انه،یخاورم
 حاکم متحدهالاتیا در که است یااجاره
 مشخصات که داشت توجه دیبا. است
 متحدهالاتیا یااجاره یقراردادها یاساس
 است زین ینیرزمیز منابع بر تیمالک شامل
 نیزم تیمالک از یبخش عنوان به که

 نقانو تیرعا لیدل به. است شده گنجانده
 متحده،الاتیا در( rule of capture) تصرف
 اردد تعلق نیزم صاحب به ینیرزمیز منابع

: ورکیوین ،نفت بحران اقتصاد اصول نا،یب)
 (.۹۹ صفحه ،1۲۹5 ن،یمارت سنت

 ردنکیمل به مربوط عیوقا به نمونه یبرا 6
 یاصل علت و مصدق محمد زمان در نفت
 مرداد ۹۹ یسیانگل/ ییکایآمر یکودتا
 .دیکن رجوع 133۹
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 دگاهید از رقابت مفهوم از یآگاه جهت ۹
 ،فلسفه فقر ترجمه به مارکس کارل

 انتشار، مکان بدون ،(4) اهکلیس انتشارات
. دیکن رجوع 15۹–154 صفحات ،1355
 به است، ترقیدق آنکه یسیانگل ینسخه
 :است ریز شرح

The Poverty of Philosophy, Moscow: 
Progress Publishers, 1973, pp. 130–

132. 

 دارد ییآشنا یسیانگل زبان با که یاخواننده
 تابک در نگارنده اثر سوم فصل به تواندیم

 هیعل ییهاچالش: رقابت لیبد یهایتئور
 نفت ،سنتزوار رقابت" ،کینئوکلاس اقتصاد
 رجوع "انحصارباوران یفرقه و زهیگلوبال
 ریز شرح به کتاب یسیانگل عنوان. کند
 :است
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Cyrus Bina, “Synthetic Competition, 
Global Oil, and the Cult of Monopoly,” 
in Alternative Theories of Competition: 
Challenges to the Orthodoxy, pp. 55–
85, (eds.) Moudud, Bina, and Mason, 

London: Routledge, 2013. 

 یللالمنیب یهشبک در هیاول ثابت مبدأ ۹
 د،ش تیتثب کیمکز جیخل در که کارتل
 در نفت دیتول ینهیهز بر متمرکز

 هک ثابت مبدأ نظام نیا. بود متحدهالاتیا
 در) متحدهالاتیا در نفت متیق یهیپا بر
 عنوان به بود، شده بنا( کیمکز جیخل

 و یسرانگشت قیطر به) یهمگان یخطچوب
 ره در نفت یگذارمتیق یبرا( یحسابدار
 قرار استفاده مورد جهان از یامنطقه
 بر یمبتن یالیخ نقل و حمل ینهیهز. گرفت
 از نفت حمل ینهیهز بیعج یمحاسبه

 جهان، در یمقصد هر به کیمکز جیخل
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 ،یریبارگ محل و دیتول محل به توجه بدون
 رجوع ریز منبع به شتریب یآگاه جهت. بود
 :دیکن

John Blair, Control of Oil, New York: 

Pantheon, 1976. 

 نفت یصادرکننده یکشورها سازمان ۲
. شد لیتشک 1۲6۱ سال در( اوپک)
 عراق، ران،یا آن یهیاول گذارانانیبن
. ندبود ونزوئلا و یسعود عربستان ت،یکو
 ت یتثب به لیتما به توجه با دوره، نیا یّط
 جیلخ در ثابت مبدأ حسب بر نفت مت یق

 زین متحدهالاتیا یداخل نفت ک،یمکز
 ،1۲۹6 ،نفت کنترل بل ر، جان) شد کنترل

 (.۹۱3–1۹1 صفحات

 است یانرژ یالمللنیب آژانس همان نیا 1۱
 ادداشتی در آن قیدق فیتوص و دهیا که
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 مطرح 1۲64 سال در انگلستان-کایآمر
 "ینیبشیپ در دقت" نیا قضا، از. بود شده

 کایآمر یخارج استیس یمتحجرانه یژگیو
 یکارتل نامهموافقت با دست به دست را

–1۲۹۲) کانایامر پاکس دوران در یاکناکر

 ترشیب یآگاه یبرا. سازدیم آشکار( 1۲45
 دوم، چاپ ،زمان نیماش: نفت کتاب به

 .دیکن رجوع چهارم فصل ،۹۱1۹

 مراحل در رقابت مفهوم مقاله نیا در 11
 در (یکنون دوران رینظ) یدارهیسرما یبالا

 نچهآ مانند فشرده تراکم و تمرکز با رابطه
 حساب به دهینام سنتزوار رقابت مارکس
 در یمارکس رقابت. است آمده
 ادیازد با میمستق یارابطه یدارهیسرما
 آنچه با و دارد هیسرما تمرکز و تراکم

 رقابت نگیلفردیه ای و نیلن هابسون،
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 یبرا. است تضاد در کاملاً  نامندیم
 گرید و مارکس نزد در رقابت صیتشخ
 بر علاوه سم،یالیامپر مفهوم به راجع نکات
 پانوشت در مندرج( ۹۱13) ریاخ کتاب
 یساعته ۹ سخنان یسر به ،11 شماره
 گروه سامانه در( بخش 6 در) نگارنده
. دیکن رجوع "پروسه بونیتر" ،پروسه

 ریز شرح به سامانه نیا یسیانگل نکیل
 :است

www.processgroup.org 

 در را کانایامر پاکس دوران نگارنده 1۹
 کندیم یتلق افتهیانیپا 1۲۹۱ یدهه اواخر

 از سخن نظام، نیا یفروپاش با زمانهم و
 به زین را متحدهالاتیا آن رهبر یهژمون

 به دیکن رجوع شمارد؛یم مردود یکل
 عمناب ژهیو به نگارنده، یهاکتاب و مقالات

 



 8۹ پانوشت

 

 

 :ریز

The Economics of the Oil Crisis, New 
York: St. Martin’s, 1985 

Oil: A Time Machine, Second Edition, 
New York: Linus, 2012 

A Prelude to the Foundation of Political 
Economy: Oil, War, and Global Polity, 
New York and London: Palgrave 

Macmillan, 2013. 

 کی را نیا سندگانینو از یبرخ 13
 ریعبت متحدهالاتیا یبرا موقت ینینشعقب

 یمونهژ) یبرامل مونیس مثال یبرا. کنندیم
 صفحات ،1۲۲1 ،یجهان نفت و کایآمر
 نیچن که است یانیگراچپ از( ۹۱۹–۹۱5
 و نظر نیا از یآگاه یبرا. کندیم ییادعا
 هب نگرش نیا بودن مردود در نگارنده نظر
 :دیکن رجوع ریز منابع

Simon Bromley, American Hegemony 
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and World Oil, University Park: 
Pennsylvania State University Press, 
1991 

Cyrus Bina, Oil: A Time Machine, 
Second Edition, New York: Linus, 2012 

Cyrus Bina, A Prelude to the 
Foundation of Political Economy: Oil, 
War, and Global Polity, New York and 

London: Palgrave Macmillan, 2013. 

 مکتب ،یدانشگاه یدرس یهاکتاب 14
 ،انهیناش یترفند با و غلط به بازار مسلط
 را مدتکوتاه یتقاضا و عرضه نمودار
 نیا یاصل پرسش. دهدیم نشان متقاطع
 همهنیا مدتکوتاه در چگونه که است

 به دقادرن کنندگانعرضه و تقاضاکنندگان
 اب کهیدرحال برسند بازار در یواحد متیق

 عیوزت و دیتول یپراکنده عتیطب به توجه
 نناممک "یتقاطع" نیچن ستمیس نیا در
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 یهاکلاس در. محال فرض با مگر است،
 تقاطع نیا نگارنده کا،یآمر در خود یدرس
 که دکنیم هیتشب یبیغ فرمان به را یذهن

 لالد" یتصنع دخالت به اریبس یشباهت
 والرا ونیل)!(  بازار در "حراج یبرگزار

 کیاسنئوکل مکتب گذارانیبن ،(یسییسو)
 چندان کودکانه "ابتکار" نیا. دارد

 مبدأ" یتئور اثبات در تلاش به شباهتیب
 کردعمل به هیتک با نیدارو "انواع شیدایپ
 مارکس ارزش یتئور درک. ستین "خدا"
. پرورالیخ "انیگشاراه" نیا قدم شکشیپ

 تاح امروز به تا مکتب نیا روانیپ و رهبران
 و کیکلاس اقتصاددانان ستمیس درک از

 یاظهلح متیق بر یطولان متیق تیالو لزوم
 .اندمانده عاجز زین بازار،

 اساس بر نفت بخش یبررس جهت 15
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 هب نگارنده، مقالات به مارکس ارزش یتئور
 اهنگ ها،پانوشت در مندرج کتاب سه ژهیو
 .دیکن

 یشوخ ،1۲۹۱ یدهه اواسط بحران در 16
 ایآ": بود تگزاس مردم زبان ردو  ،ریز
 یصندل نه بنز مرسدس امسال چرا دیدانیم

 هاینفت چون": بود نیا پاسخ "رُل؟ نه دارد
 و اندداده دست از را شیخو منینش
 ور طرف کدام و که به دانندینم طورنیهم

 از یاریبس زمان آن در ".کنند
 را دیتول کایآمر در نفت دکنندگانیتول

 و بستند را هاچاه از یسرشمار و متوقف
. دندش کاریب ینفت مناطق در یریکث جمع
 swing) "یهوس-هوا دیتول" ترفند ن،یهمچن

production )هب یسعود عربستان توسط 
. شد لیتبد خودکشنده و خودشکن یاپروژه
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 شیگنجا از فراتر دیتول) عمل نیا سوکی از
 باعث( یاسیس یزهیانگ با دیتول یکیتکن

 حال در نفت یهادانیم یبازده کاهش
 از. شد عربستان در مدتانیم در دیتول
 ،عراق و رانیا جنگ ندیآفر در گر،ید یسو

 با( گانیر  رونالد دولت فشار با) عربستان
 محدود یزمان یبرا فقط که) بازار اشباع
 و خود یرانت یدرآمدها کل( بود ممکن

 داد؛ کاهش متیق قیطر از را گرانید
 و یرمنطقیغ رفتار نیچن گر،یدعبارتبه
 لیتقل چنانآن را کشور نیا درآمد آورانیز

 دچار دولت نیا خود بعد یچند که داد
 به که آنان. شد بودجه یکسر

 عربستان، دولت یتوخال یهایرجزخوان
 پادگان کنار در) "کایآمر پادگان" یعنی
 نیا بر دهندیم بها ،(لیاسرائ-کایآمر گرید
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( 1) که اندبسته فرو چشم آشکار قتیحق
 یرمف گرید دوران نیا در زهیگلوبال نفت
 هن یاسیس انداختن تخته و شلنگ جهت
 انگماشتگ یبرا نه و( ارباب) کایآمر یبرا

( ۹) و نگذاشته یباق آن جانمهین و فرتوت
 ژهیو به) جهان در یاسیس قدرت یموازنه

 سپاک نظام یفروپاش زمان از( انهیخاورم در
 شهیهم یبرا( 1۲45–1۲۹۲) کانایامر
 خیتار نایپا البته خود نیا. است کرده رییتغ

 انیپا و است؛ کرده اعلام کانایامر پاکس
 سیفرانس قاًیدق که است خیتار نیهم

 در وا یدئولوژیا وزگانیدر لیخ و) امایفوکو
 یجمهور رنگارنگ "طلباناصلاح" انیم

 فرق بر( زدهخجالت و) وارونه را( یاسلام
 امایفوکو "خیتار انیپا". نشاندیم خود سر
 نیا زود که بود کودکانه یخواب
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تب خواب از را "استیس" یپنبهپهلوان
 .کرد داریب ینئوکان آلود

 افهاض حالت در نفت، دیتول کند کاهش 1۹
 کینئوکلاس هیفرض روال به بازار، در عرضه

 نیا ،برعکس کند؛ینم عمل "بازار قدرت"
. است نفت دیتول خود یژگیو از یناش امدیپ

 نگارنده شیپ هاسال که – نظر نیا یدرست
 کاهش در توانیم را – کرده عنوان را آن

 آهنگ با همراه نفت، متیق روزافزون
 شتهگذ تابستان از د،یتول کاهش یآهسته
 به ،نیهمچن. کرد ملاحظه کایآمر در تاکنون

 جهت رییتغ کانادا، و کایآمر در ژهیو
 رد بود قرار که ییهاهیسرما) یگذارهیسرما

 نیگزیجا نفت بخش در کینزد یندهیآ
 .کرد مشاهده یخوب به توانیم را( شوند
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