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                                                                                  ایپم سیاهکل
 

 سرمقاهل 

 
 

 گی  اریان سلطه گاه  و نقش نفت رد  روند  تحت جای 

 اهی مقیم اریان جمهوری اسالمی و افغان 

 (مقسمت شش )ی انحصاری  شدن سرماهی یالملل  نیب 

 

ی مسجد سلیمان  هنگامی که اولین چاه نفت ایران در منطقه 7092می  82برابر با  7821داد از روز پنجم خر

اوراق تاریخ معاصر ایران به بوی نفت آغشته گردید و به خاطر غارت نفت، این اوراق با خون مالکین  ،فوران کرد

ملی بودند و قاعدتن باید از  های محرومی که مالکین اصلی این ثروت خون توده. اصلی این منبع ملی نگاشته شد

پیوست که مناسبات اقتصادی و سیاسی  ها به این دلیل به وقوع می ی این اما چنین نشد و همه. شدند مند می آن بهره

  2ی  صفحه ادامه در                  .کرد چنین اقتضاء می این –المللی  ی بین ی ملی و چه در عرصه چه در عرصه –حاکم 

 

  

 حاکمان. اند نموده آغاز را رانیا میمقی ها افغان به تعرض ازی ا تازه دوری اسالمی جمهور میرژ مدارانسرد   

 درک از رای عموم اذهان تا اند آن بر و اند افزودهی پراکن نفرتی  دامنه بر ناحق به وی رانسانیغی ا وهیش به رانیا

 تاکنون و است ظالمی  طبقه تیخاص و شگرد نیا. سازند منحرف رانیای  جامعه بر موجود مصائبی اصل علل

 نیقوان صدها بیتصو با و است گذاشته تمام سنگ نهیزم نیا در همی اسالمی جمهور میرژ و است بوده نیچن

. دیافزا یم رانیا دری افغانی ها توده به نسبت ها ینیبدب و ها تیمحدودی  گستره بر دارد درشت و زیری ارتجاع

 لیتبدی اسالمی جمهور میرژ سردمدارانی  هیرو به "باالتر و برتر" نژاد و رنگ دنیکش رخ به و نیتوه و ریتحق

                                                                                                                                      5ی  ادامه در صفحه                                                                                                                                      .است گشته

 
  

مدیدی از  های که مدت _متحده دولتی به ویژه در مورد ایاالت -المللی در مورد هر ملت در بحث رقابت بین

المللی، تا وقتی  فرض بر این است که رقابت بین _هانی برخوردار بوده استهژمونی اقتصادی بالمنازعی در اقتصاد ج

. کند گی تداوم پیدا می رد، به سادهیگ قرار می و تضعیف ی انحصار در آن کشور مورد حمله که تمرکز صنعتی و درجه

ی حاصله از  نتیجه ی آن تضعیف الیگاپُلی مستحکم خودروسازان آمریکائی در دیترویت به عنوان ترین نمونه معروف

 7ی  ادامه در صفحه                                                                         .باشد های ژاپنی می تهاجم خارجی، به خصوص شرکت

                                                                                                 

 

 7907 تیر                                  بهمن 70تئوریک سازمان   –نشریه سیاسی                              77سال دوم، شماره                  

 گی ایران سلطه تحت گاه و نقش نفت در روند جای

رانیا میمقی ها افغان وی اسالمی جمهور  

:مطالب این شماره  

 (مقسمت شش)یانحصاریشدنسرمایهالمللیبین

  
7911تیر     2:  تاریخ شهادت  



 

 
 !ست ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی باد مبارزه زنده
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های صنعتی در  ی جهانی، سرمایه در عرصهدر آن مقطع، 

های مالی انحصاری  های مالی ادغام شده و سرمایه سرمایه

شده در  درصدد بلعیدن تمام جهان بودند و بالطبع، نفت کشف

ی  توانست توسط پدیده ایران یکی از بهترین منابعی بود که می

 .ر گیردنوظهور امپریالیسم مورد غارت و چپاول قرا

شان توسط  های ملی که منافع ی داخلی نیز سرمایه در عرصه

های امپریالیستی مورد مخاطره قرار گرفته بود  نفوذ سرمایه

در قالب جنبش مشروطه درصدد محدودساختن قدرت 

شدن در قدرت سیاسی بودند و چون به خاطر  استبداد و سهیم

لی را به ضعف تاریخی خود قادر نبودند که این منبع عظیم م

اکتشاف،  –کنترل خویش دربیاورند، تمام امور مربوط به نفت 

های  ضرورتن از یک سو در اختیار سرمایه –استخراج و انتقال 

ها مجهز به تکنولوژی  زیرا که آن -گیرند  امپریالیستی قرار می

 در اختیار دستگاه دولت و از سوی دیگر، -این کار هستند 

ی  چون طبقه -، شود اده مید بومی قرار ی نشانده دست

و از همین جا  -دار بومی قادر به این کار نیست  سرمایه

های امپریالیستی  گی دستگاه دولت به سرمایه ی وابسته شالوده

ها هم البته در چارچوب یک سیستم  ی این شود و همه ریخته می

 .شد پذیر می داری امکان اقتصادی سرمایه

دار  ی سرمایه اری ابتداء طبقهد اگر در جوامع کالسیک سرمایه

ی نوظهور قدرت سیاسی را در  یابد و سپس این طبقه تکوین می

ها و دستگاه  فئودال ابتدا اما در ایران، ،گیرد دست می

های امپریالیستی درآمده و  گی سرمایه شان به وابسته دولتی

شده جهت بقاء خویش  های بومی ورشکسته سپس سرمایه

ی  ی نهند و بدین ترتیب و به تدریج طبقهگی م گردن به وابسته

دار وابسته به  دار کمپرادور و یا سرمایه  جدیدی به نام سرمایه

گیرد که با برخورداری از حمایت  امپریالیسم شکل می

 ی غارت ی تنظیم پروسه های متروپل وظیفه ی دولت جانبه همه

های نفتی  نفت توسط شرکت منابع و ذخائر طبیعی به خصوص

 .گیرد یالیستی را به عهده میامپر

شمسی برابر  1521 امتیاز استخراج نفت ایران اولین بار در سال

توسط ناصرالدین شاه قاجار به بارون ژولیوس میالدی  1785 با

یکی از اتباع انگستان داده ( Baron Julius de Reuter)دو رویتر 

 .گردد شدن این امتیاز لغو می ولی قبل از عملی ،شود می

امتیاز اکتشاف و میالدی   1011 مطابق با 1571 دها در سالبع

استخراج نفت در تمام ایران، به جز پنج ایاالت شمالی توسط 

 William)ی ویلیام ناکس دارسی  ، نماینده(Marriott)ماریوت 

Knox Darcy )- از  -ی انگلستان  یک استرالیائی تبعه

 .شود مظفرالدین شاه قاجار گرفته می

مینان از وجود منابع سرشار نفت در ایران، دولت پس از اط

مندترین  انگلستان به عنوان نمایندگان سیاسی قدرت

پردازد و با دارسی  های امپریالیستی جهان به مداخله می سرمایه

 Anglo- Persian Oil Company)ایران  -شرکت نفت انگلیس

- APOC)  این شرکت . کند تاسیس می 1010را در سال

گی غارت ثروت ملی مردم  گونه تنظیم و اجراء چهمسئولیت 

دولت انگلستان با خرید  1011در سال  .ایران را به عهده دارد

گیرد و به  سهام این شرکت را به دست می% 21سهام دارسی 

 .شود گیرنده در امور نفت ایران تبدیل می تنها تصمیم

گردد مناطق  نقش حیاتی نفت در جنگ جهانی اول باعث می

 های متروپل قرار خیز خاورمیانه مورد توجه خاص دولت نفت

های  بهتر طرحبرد  دولت انگلستان در راستای پیش. گیرند

اش را  نشانده رژیم سیاسی دست 1052اش، در سال  امپریالیستی

 .سازد توسط رضاخان میرپنج در ایران حاکم می

داری وابسته به  وچرای سرمایه چون حال، با حاکمیت سیاسی بی

گونه منافع ملی نیست،  امپریالیسم که ملزم به دفاع از هیچ

که ارتباطی  بورژوائی ی دمکراسی طبیعی است که مقوله

داری کالسیک دارد  ی تکامل سرمایه ناگسستنی با تکوین پروسه

 لزومن و شکل دستگاه دولتی غیرعملی و بی ربط گشتهنیز 

ی  سلطه شکل دیکتاتوری عریان به خود بگیرد وتا زمانی که

های نفتی  ی شرکت های امپریالیستی و به خصوص سلطه سرمایه

 زمانی که حاکمیت سیاسی در ایران در ایران برقرار است و تا

 گی ایران سلطه گاه و نقش نفت در روند تحت جای
 7ی  ادامه از صفحه



 

 

 !آورد وجود به را واقعی پیشرو تواند می نظامی سیاسی ی مبارزه یک تنها امپریالیستی، دیکتاتوری شرایط در
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از نوع دیکتاتوری وابسته به امپریالیسم است، برقراری 

نیافتنی  به رویائی دست اش، بورژوائیدر شکل  ادمکراسی حت

 .تبدیل شده است

نفت  ی غارت از مدتی جهت تسهیل پروسهدولت انگلستان پس 

، قرارداد دارسی را چپاولایران و مشروعیت بخشیدن به این 

اش ملغی ساخته و قرارداد جدیدی را  نشانده توسط رژیم دست

 .سازد گزین آن می جای 1011در سال 

های نفتی آمریکائی نیز خواستار  اواخر جنگ دوم جهانی شرکت

شوند و به همین دلیل دولت  میامتیاز نفت در شمال ایران 

به  شود و اتحاد جماهیر شوروی هم وارد این کشمکش می

ولی دکتر  ،گردد خواستار امتیاز نفت در شمال ایران می اشتباه

 .کند محمد مصدق با اعطاء هر گونه امتیاز نفت مخالفت می

ها  داری ملی ایران که پس از سال ی سرمایه اما بقایای طبقه

ی ملی ایران  بودند خود را در تشکیالت جبهه تالش توانسته

هائی را در دستگاه قدرت دولتی به  دهی کنند و اهرم سازمان

کنند با استفاده از دستگاه قدرت دولتی  دست آورند، سعی می

مانع از غارت نفت ایران توسط دولت انگلستان بشوند و کنترل 

 .نفت ایران را خود به دست بگیرند

دولت ایران برای انجام اکتشاف  1017ل در این روند درسا

ی قرارداد شرکت نفت ایران وانگلیس،  درخارج از حوضه

اخره درسال  دهد و بل شرکت سهامی نفت ایران را تشکیل می

دولت دکتر محمد مصدق صنعت نفت ایران را ملی  1021

اعالم کرده و قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران را ملغی 

ل نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران را کند و برای کنتر می

 .کند تأسیس می

شدن نفت ایران، خرید نفت ایران از سوی  در مقابله با ملی

ولی دولت دکتر مصدق  .شود های نفتی بایکوت می شرکت

ی نفتی را از بندر  اولین محموله 1021شود در سال  موفق می

د اما چند ماه بعد دولت ملی دکتر محم. آبادان صادر کند

شود و  مصدق توسط دولت امپریالیستی آمریکا سرنگون می

های نفتی  وکمال در دست شرکت کنترل نفت ایران تمام

 .گیرد آمریکا و انگلیس قرار می

گردد که بر اساس آن  قراردادی منعقد می 1021اکتبر  50در 

دار تنظیم غارت نفت ایران توسط  شرکت ملی نفت ایران عهده

شکیل یک کنسرسیومی را داده بودند، هشت شرکت نفتی که ت

نفت ایران را به ترتیب زیر  ،های نفتی خارجی شرکتو  شود می

 :کنند میان خود تقسیم می

 پنج شرکت آمریکائی که در واقع شرکت واحدی بودند

 %04مجموعن

 (Exxon)استاندارد اویل نیوجرسی یا اکسون 

 (Chevron) شوروناستاندارد اویل کالیفرنیا یا 

 (Mobil)اندارد اویل نیویورک یا موبیل است

 (Gulf)گلف 

 (Texaco)تگزاکو 

پترولیوم  شرکت انگلیسی نفت انگلیس و ایران؛ بعدها بریتیش

British Petroleum Company - BP)) 04 % 

 40% (Shell)هلندی شل  –شرکت انگلیسی 

 Compagnie Française) شرکت فرانسوی فرانسوا دو پترول

de Pétroles) 6%   

 (Agip)شرکت نفتی ایتالیائی آجیپ  1028بعدها در ماه اوت 

 .گردد نیز به این غارتگران نفت ایران اضافه می

های شامل این کنسرسیوم از  تعداد شرکت 1081ی  تا اوائل دهه

یابد و این امر با منافع  شرکت افزایش می 57شرکت به  7

همین خاطر  به. گیرد انحصارات بزرگ نفتی در تضاد قرار می

ی شاه جهت حفظ منافع انحصارات بزرگ  رژیم دست نشانده

ملغا  1081نفتی، قرارداد منعقده با کنسرسیوم را در ماه ژوئیه 

 .کند اعالم می

های  توسط رژیمقیمت نفت  1081بالفاصله در ماه اکتبر 

اما . افزایش می یابد مقدار زیادی به ی عضو اوپک نشانده دست

ای بود که در چارچوب  ایش قیمت نفت توطئهدر واقع این افز

. گرفت تضاد میان محافل مختلف امپریالیستی صورت می

ای بود که از سوی محافل امپریالیستی آمریکا که  ضربه

بودند به  نفت کشورهای عضو اوپکی  خریداران عمده

یعنی ژاپن و اروپا  ،ی نفت کننده کشورهای بزرگ صنعتی مصرف

 ظاهرَن دیگر با این که افزایش قیمت نفت از سوی. شد وارد می

ولی دولت ایران  ،گردد باعث افزایش درآمد دولت ایران می

دست  که از افزایش قیمت نفت به بخش اعظم درآمدهائی

غیرتسلیحاتی  و بزرگ تسلیحاتیاز طریق خریدهای  را آورد می

به  مجددنداری  دادن وام و اعتبار به کشورهای سرمایه و

 .گرداند میی متروپل بازها سرمایه



 

 

 !دارد نقشی حال هر به که خارجی عامل یک چون نه گرفت، نظر در تبیین و تحلیل هرگونه ی زمینه مثابه به و ارگانیک طور به باید را امپریالیسم ی سلطه ی مسئله
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یکی از  - "اکسون"با این افزایش قیمت نفت، سود شرکت 

ترین  بیشتر از منافع بزرگ -های هفت خواهران نفتی  شرکت

 .گردد می "جنرال موتورز"شرکت سودآور آمریکائی، یعنی 

روند غارت نفت ایران توسط انحصارات بزرگ نفتی به طور 

ادامه  1080ای تا قیام سال  وقفه گونه ای و بدون هیچ فزاینده

ها علیه  ی گسترش مبارزات توده یابد، تا این که در نتیجه می

صادرات نفت ایران قطع  1087دسامبر  52رژیم شاه روز 

ادامه  1080مارس  2شود و این قطع صدور نفت تا روز  می

 .یابد می

ی کوتاه در غارت نفت ایران خساراتی را به  هر چند این وقفه

های  سازد، ولی دولت های نفتی وارد می فع شرکتمنا

گزینی رژیم جمهوری اسالمی به جای رژیم  امپریالیستی با جای

شان،  نشانده های خونین توسط رژیم دست شاه و انجام سرکوب

ستم ایران  های تحت انتقام این خسارات وارده را از توده

 .گیرند می

آن چنان  های نفتی دارای غارت نفت ایران توسط شرکت

حتی اهمیتی است که در طی جنگ امپریالیستی ایران و عراق 

 .گردد مییک روز نیز صادرات نفت ایران قطع ن

های نفتی،  های امپریالیستی در قالب سود شرکت طمع سرمایه

دهد که سهم  میزان تولید نفت در ایران را آن چنان افزایش می

د در آغاز درص 5نفت در درآمدهای عمومی ایران از حدود 

امروز . رسد می 1171ی  درصد در دهه 71تولید به حدود 

نفت  ذخائراز نظر میزان منابع گاز، دومین کشور و میزان ایران 

 .شود می محسوب پنجمین کشور جهان

بنابراین با توجه به سهم نفت در میزان درآمدهای عمومی 

بر  توان دریافت که مناسبات اقتصادی حاکم ایران، به راحتی می

ی یک اقتصاد تک محصولی سازمان داده شده   ایران بر پایه

است که این خود یکی از مشخصات یک اقتصاد وابسته به 

 .باشد امپریالیسم می

 :شود ها فروخته می نفت ایران به این شرکت 5111در سال 

به طور میانگین  "نیپون اویل"و  "شووا شل"دو شرکت ژاپنی 

  .هزار بشکه در روز 110هزار و  110به ترتیب 

 112روزانه  "اس کى کروپ"و  "هیوندایى"اى  دو شرکت کره

 .هزار بشکه

 .هزار بشکه در روز 550 "ژون رونگ"شرکت چینی 

 .هزار بشکه 71 "سى پى سى"کت تایوانی رش

 .هزار بشکه 150روزانه  "توتال"شرکت نفتى فرانسوى 

 .هزار بشکه در روز 111ترکیه  "توپراس"شرکت 

 .هزار بشکه 11 "بى پى"ت انگلیس شرک

 .هزار بشکه 58 "انى"شرکت ایتالیائی 

 .هزار بشکه 71 "شل"شرکت هلندی 

های  ها خود شعبه ولی باید توجه داشت که اکثر این شرکت

های  های بزرگ نفتی و به خصوص شرکت کوچکتری از شرکت

 .آمریکائی هستند

 فهدحاضر در این جا ذکر این نکته ضروری است که در حال 

و همچنین دولت آمریکا آمریکا های امپریالیستی  شرکتنهائی 

که به تنهائی کنترل جریان  دهد تشکیل میبیشتر این موضوع را 

آن چنان که . نفت را در تمام مناطق نفتی به دست خود بگیرند

ست که این ا فوری ما این ی وظیفه": کند میاعالم  برژینسکی

ها  از دولت ای و یا مجموعه دولتامر را قطعی کنیم که هیچ 

د آورد که بتوانند ندست نخواهه قدر ظرفیت و توانائی ب آن

رانند و یا حتی نقش بیوروآسیا به بیرون  ی را از منطقه مریکاآ

 ".دنببر را از میان آن ی کننده تعین

در پایان الزم به قید است که تصور نادرستی وجوود دارد مبنوی   

قدر مورد توجه و طمع  داشت، این فت نمیبر این که اگر ایران ن

در حوالی کوه در نظوام    . گرفت کشورهای امپریالیستی قرار نمی

المللوی آن، بسویاری    امپریالیستی حاکم بر جهان و تقسیم کار بین

ئی نیز وجود دارند که یا به  از کشورهای فاقد چنین منبع انرژی

ا بدون چنین خاطر داشتن نوعی دیگر از منابع خام طبیعی و یا حت

مثابه جوامع مصرفی و دارای نیروی کار ارزان  منابعی، صرفن به

ی کشوورهای متروپول قورار     جانبوه  ی همه مورد تجاوز و سلطه

 هوا را رقوم   روزی تووده  که سویه  نیستبنابراین، این نفت . دارند

تور   که قووی  استبلکه مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه  زند، می

ی مسویر تحوووالت   کننوده  واره تعیوین از هور عامول دیگوری، هموو   

 .باشود  موی  هوا  روزی تووده  روزی یا سویه  و در نهایت به اجتماعی

هماننوود بسوویاری منووابع و ذخووائر طبیعووی دیگوور، نفووت تنهووا در  

چووارچوب یووک نظووام واقعوون دموکراتیووک بووا مناسووبات انسووانی  

روزی هور چوه    تواند عواملی بورای بوه    سوسیالیستی است که می

 .اشدها ب تر توده بیش
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 و "ینوژاد "ی هوا  جنو   نموودن  ور شعله و تنش جادیا که البته

 دسوت  نیچنو  هوم  و داردی طووالئ ی ا سوابهه  رانیا در "یقوم"

 جامعوه  اقشوار  نیتر محروم و ها تیقوم نمودن قلمدادی چندم

 رانیو ا میمهو ی افغوان ی  دهیو د ستمی ها توده به فهط و فهط هم

ی انوداز  راهی  نمونوه  ر،نوابراب ی ایو دن نیا در. گردد ینم خالصه

 متأسواانه  و اراندیبسو  رهیغ وی سن و عهیش عنوان تحت ها جن 

 که است نیمع. است گرفته بر در رای بشر  جوامعی تمام دامان

 خوورده  گره دار هیسرمای  طبهه منافع بای استیس نیچنی ریگ یپ

ی گ چندگانه و تشنج جادیا به ازین ،یدیترد نیکمتر بدون و است

 هودف . دارد هوا  خلو   و دهیو د سوتم ی هوا  توده نیماب تارقه و

 میو رژ که است واضح پر و هاست علتی ا شهیر فهم ازی گمراه

 بیتصوو  از هم اش، تیماه و رسالت به بنا همی اسالمی جمهور

 ران،یو ا در دهیگزی سکنی افغانی ها تودهی  هیعلی ارتجاع نیقوان

ی خوارج  فرهنو  "ی  اشواعه  وی عمووم  افکوار  کیتحر در هم و

 الیخ به. است نداده خرج به خود ازی ا یکوتاه نیکمتر "یزیست

 را خوود  بوه  نسوبت ی مردمو  تناور  ریمس موقتاً خواهد یم خود

ی اقتصواد  مشکالت هزارانی  شهیر بهی گوئ پاسخ از و برگرداند

 دارد کوه  ستین هم لیدل یب. رود طاره سازش دستی اسیس –

 پردازد یمی ستیالیمپرای ها نظام انیقربان جرائمیی نما بزرگ به

 را جامعه بر حاکم موجود مصائب تا است تالش در اکارانهیر ای و

ی هوا  تووده  دوش بوه  باشود،  یم انهیاستثمارگرا نظام حاصل که

 .اندازدیب رانیا میمهی افغان

 که دیورز دیتاک امر نیا بر توان یم درست به و گریدی انیب به

 ه،یسرما استیسی  هیپا که لیدل نیا به است، شدهی جهان فهر

 ختهیر محرومان و کشان زحمت کارگران، استثمار و اجحاف بر

 که لیدل نیا به ست، یا فرامنطهه ریتحه و نیتوه است؛ شده

 شدهی همگان جرائم کاراند؛ سر بر طلب مناعت و زورگو حاکمان

 شکاف که لیدل نیا به شناسد، ینم نژاد و پوست و رن  و است

ی  سلطه تحت که مسلماً. است شده شتریب و شتریبی طبهات

 و ریتحه ،یپراکن نارت ابعاد ،یناسالم مناسبات نیچن

 نیا در نظام، انیقربان شتریب چه هری ها یناامن و ها یساز اخراج

 خواهد خود بهی تر گستردهی  دامنه جامعه، آن ای و جامعه

 .گرفت

 آحاد تیاکثری برا حاکمان که ست ییایدن چه نیای راست به

 ند؛ینما یم نییتع را آنانی زندگ مکان دارند و اند ساخته جامعه

 منیُ به عوض در و لیقل و اندکی ا عده که ست ییایدن چه نیا

 ندینما یم تر پهن و پهن را شان یارتجاع بساط دارند سالح و زور

 آواره را آنان و کشند یم آتش به را محرومانی  خانه دارند و

 .سازند یم

ی  هیاول وی عیطب ح ی زندگ مکان و کار ل،یتحص پوشش، انتخاب

 صالح و توان ینم و ندارد آن و نیای  کتهید به ازین. هاست انسان

 انتخاب از را ها انسان نژاد، و رن  و تیجنس لیدل به تا ستین

 و مرام چیه ای وی نظام و دولت چیه. داشت باز شان یدرون

 و دولت چیه. ندارد را گرانید به فیتکل و نییتع ح ی مسلک

 و ندارد را ها پوست و ها رن  گرید بهی پراکن نارت ح ی میرژ

 وی انسان ریغ ،یاستیس نیچن انتخابی دیترد نیکمتر بدون

ی  همه کهی کار است، محرومی  توده اردهایلیم آرمان خالف

ی جمهور میرژ سردمداران جمله از وی ستیالیامپری ها نظام

 به ریتحه و نیتوه ابعاد رانیا حاکمان. اند آنی پ دری اسالم

 چیه در را آن که اند رساندهی حد به را رانیا میمهی ها افغان

ی ا کارانه تیجنا استیس. داد حیتوض توان ینمی انسانی  مهوله

ی  جامعه بر حاکم انیجان فرهن  و قاموس در فهط و فهط که

 کند باور تواند یم که ست یکس چه. ست یبررس قابل رانیا

ی افغانی ها توده اقامت تیممنوع از جدای اسالمی هورجم میرژ

 ،یغرب جانیآذربا ،یشرق جانیآذربا جمله از[  کشور استان 41 در

 و چهارمحال لرستان، الم،یا کرمانشاه، کردستان، زنجان، ل،یاردب

 و ستانیس مازندران، الن،یگ راحمد،یبو و هیویکهگ ،یاریبخت

 هم آن و – ها یافغان ورود  مانع ، ]همدان و هرمزگان بلوچستان،

 پارک به - مردم شیآسا و تیامن حاطی  مسخرهی  بهانه به

 .است دهیگرد اصاهان در صاهی کوهستان

ی ها افغان ح  دری ا کارانه تیجنا اعمال نیچن ارتکاب متآساانه

 که ست یاستیس نیچن تداوم در و ستین دوی کی رانیا میمه

 و - فارسی استاندار اجرانمه و اتباع ریمد« یغالم غالمرضا»

 اعالم – رداریواگی ها یماریب وعیش ازی ریجلوگی  بهانه به هم آن

 مواد کهی مراکز و ها سوپرمارکت ها، یینانوا": که دینما یم

 و پلمپ طرح، نیا تیرعا عدم صورت در فروشند، یمی غذائ

 ."شد خواهند مهیجر

های مقیم ایران جمهوری اسالمی و افغان  
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ی غذائ موادی ها فروشگاه که ندیگو یم دارند تمام وقاحت با

 را مجوز بدونی ها افغان بهی زندگی  هیاولی ازهاین فروش ح 

ی ها استیسی اجرا عدم صورت در آن صاحبان و باشند ینم دارا

 !!شد خواهند مجازاتی اسالمی جمهور میرژی رانسانیغ

 وی ارتجاع تیغا بهی ها استیس دست نیا از که البته

 23ی  ناسنامهش و تیهو صدور عدم نیچن هم و زیآم نیتوه

 اتباع بای رانیا دختران ای و زنان ازدواج حاصل که کودک هزار

 و حهوق چیه از و هستندی افغان پدران از اغلب که "گانهیب"

 منط  چیه با را باشند ینم برخورداری رفاه وی لیتحصی ایمزا

 داد؟ حیتوض توان ینمی انسان

 ونیلیم 2 از شیبی اسالمی جمهور میرژ سرانی  گاته به بنا

 099 به انیم نیا از که اند شده ریسراز رانیا بهی افغانی  توده

 3 از شیب و است شده داده اقامتی  اجازه آنان از نار هزار

ی کارها بهی مجوز و امکانات نیکمتر بدون آن گرید نار ونیلیم

 زیناچ اریبسی درآمدها با هم آن و فرسا طاقت و شاق

ی افغان محروم انسان ها ونیلیمی زندگان ریتصو نیا. اند مشغول

 تیوضع نیچنی اصل عامل شک یب و باشد یم رانیا در

 بنای روز. ست یاسالمی جمهور میرژ سران گردن بهی بار تأسف

 کهیی ها آواره": که میشنو یمی نیخم زبان ازی مناعت و مصالح به

. دارندی ادیز مشکالت و هستند رانیا در آالن افغانستان از

 ستین طور نیا لکن. امور همه در کند یم کمکی لیخ ملت البته

 امور نیا متکمل که است دولت. باشدی کاف ملت کمک که

 کهیی ها همانیم طور نیهم و است امور نیا مسئول و است

 دیکن فرض ای هستند مسلمان. هستندی افغانستان خوب. میدار

. کردند دور شان ی ها خانه از را ها چارهیب ای هستندی عراق که

 چه دیبا خوب. جا نیا فرستادند را خودشان بردند، را شان مال

 ها آن م،یمسلمان ما کرد؟ی رائیپذ را ها نیا دینبا ها؟ نیا با کرد

 به میکن خدمت م،یکنی رائیپذ ها آن از دیبا ما. اند مسلمان هم

ی روز و ،"کند یم کارها نیا دارد که است دولت نیا و ها آن

ت یامن حاظی  بهانه بهی اسالمی جمهور میرژ سردمداران گرید

 پارک به رانیا میمهی ها یافغان ورود  مانع مردم، شیآسا و

 امروزه و بندند یم آنانی رو بر را کشور استان 41 در و شوند یم

 بهی رانسانیغ وی ارتجاع تیغا بهی ها استیس اتخاذ با

 که ندینما یم اعالمی غذائ موادی ها فروشگاه و ها سوپرمارکت

 در و ندارند را مجوز بدونی ها افغان بهی غذائ مواد فروش ح 

 را زدی در محرومی ها افغانی ها خانه گر،یدی  افتهی سازمان طرح

 !!! بکاهند جرائمی  از دامنه خود الیخ به تا کشند یم آتش به

 حاظ از و حهوق و ح  از دارندیی ها نظام روزها نیا متأساانه

 که آورند یم انیم به سخن "یخود" مردم شیآسا و تیامن

 کارگران وکُشتار کُشت وی ریدستگ در و چپاول در شان ی پرونده

. است آور تهوع و قطور اریبس و اریبس کودکان و کشان زحمت و

 نیای  سلطه ریز دری ناامن وی ندار وی مسکن یب و فهر و فحشاء

 فهدان لیدل به دارند نار هزاران و کند یم دادیب دارد انیجان

 ارانیبس و دهند یم دست از را شان جان ،یزندگی  هیاول حتاجیما

 سردمداران حال همان در و اند یجیتدر مرگ صف در گرید

 صدد در طرف کی از دروغ به توسل بای اسالمی جمهور میرژ

 اند"مردم آساش و تیامن حاظ" ازی پاسدار فرهن ی  اشاعه

 .اند یپراکن نارت استیسی پ در گرید طرف از و

ی کشورها از محرومان شدن ریسراز که ستین آن دری شک

 رن  و است شدهی همگان ،یاقتصاد –ی اسیس ناامن و زده جن 

 و ریتحه آن موازات به و است نموده رو و ریز را ایدن و جامعه هر

 استیس وی ذات جزء به همی رخودیغی ها"تیمل" به نیتوه

 گشته لیدتبی دار هیسرما جهان بر حاکمی ها دولت نیروت

ی کاریبی آمارها اعالن و است گرفته فرا را جا همه بحران. است

 از دارد روزانه که گوناگونی کشورها در متااوت جرائم و

ی ایگو خودی  نوبه به گردد یم اعالم شان یغاتیتبلی بلندگوها

 جوامع در موجودی ها یسامان نابه علل که است هتیحه نیا

 وی ستیالیامپری ها نظام نایقربان حضور لیدل به نهی بشر

 حاکمی  ظالمانانه مناسبات و ستمیس در بلکه ناامن و زده جن 

 .باشد یم نهاته کشورها بر

 دارد وجود کار کودک ونیلیم 4 از شیب رانیا در مثال عنوان به

 مخدر مواد بهی ندار و فهر لیدل به جامعه آحاد از درصد 44 و

 هزار 229 حهوقِ با رنددا کارگر ها ونیلیم و اند آوردهی رو

 خودی  گاته به بنا – که یحال در کنند یمی زندگی تومان

 399 و ونیلیم 4 فهر خط -ی اسالمی جمهور میرژ سردمداران

ی مناسبات نیچن که است نیمع. باشد یم رانیا در تومان هزار

 دری شک. ست یاجتماع –ی اقتصادی ایبال هزارانی  کننده دیتول

 دیبا و خورند ینم مردم درد به ها میرژ نیا که ستین آن

 سوزاندهی لباس و رن  هر با هم آن و ها آنی  همهی  شهیر

 شان فرزندان و کش زحمت انسان اردهایلیمی ایدن نیا. شود

 و است شدهی طبهات ها پوست رن  آن، در کهیی ایدن. ستین

 لیتحص از تیجنس لیدل به را ها انسان دارند آن در کهیی ایدن

 مکان انتخابی  اجازه ها انسان کهیی ایدن در و دارند یم باز

 نگاه، نیا. باشدی انسانی ایدن تواند ینم ندارند، را خودی زندگ
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ی جمهور میرژ سردمداران نگاهِ و طلب مناعت طبهات نگاهِ

 که است نیمع. ست یانسانی  مهوله و ایدن به نسبتی اسالم

 ریز در وی ستیالیامپری ها نظام در محرومی ها انسان سرنوشت

 توأم نیتوه و ریتحه ،یاسالمی جمهوری  وابسته میرژی  سلطه

 .باشد یم ادیانه و سرکوب با

 بر حاکم روابط که نمود اعالم توان یم صراحت به و کالم کی در

 و ها انسانی جدائ و متااوت جرائم مولدی کنون جهان

 هجمل از و ها نظام نیا که  یزمان تا و هاست، یتااوت یب

 ن،یتوه ابعاد کاراند سر بری اسالمی جمهور میرژ سردمداران

 ژهیو به و کشان زحمت و کارگران شتیمع به تعرض و ریتحه

 خود بهی تر گسترده ابعاد رانیا میمهی افغان محرومی ها توده

 و استثماری  هیپا بر ها دولت استیس که چرا گرفت؛ خواهد

 انیقربان نیمابیف تنش دیتشد بر وی گوئ دروغ و محرومان چپاول

 ن،یا از فراتری انتظار. است شده ختهیری ستیالیامپری ها نظام

ی ها نظام کامل محو وی نابود با تنها و ستین ها نظام نیا از

 میرژ جمله از و آنان به وابستهی ها دولت وی ستیالیامپر

 استیس حذف شاهد ایدن که ست یاسالمی جمهور

 که ست ییایدن آن نیا. ست ینژاد وی رنگ وی پراکن نارت

 که ست ییایدن آن نیا و اند آنی پ در کشان زحمت و کارگران

 و تیامن با توأمی زندگ و پوشش و لیتحص ح  از ها انسان آن در

 .بود خواهند برخوردار شیآسا

 شباهن  راد

 
 

 

 

 

 

 

 

 اثر مشترک

 جمیل جونا. چسنی و آر جان بلیمی فاستر، رابرت دبلیو مک 

 (مقسمت شش)یری                    پویان کب: ترجمه

شده این است که این  تر به رسمیت شناخته چه که غالبن کم آن با این حال،

المللی  تضعیف بخشی از تغییر جهت به سمت تجمع و تمرکز تولید در سطحی بین

، توسط 29و  19های  های آمریکائی در رقابت دهه طور که کمپانی همان". بود

 (Galambos)گاالمبوس ،"های فرعی در صنایع مختلف سقوط کردند ایستگاه

مشاهده نمود که  7004در سال  "پیروزی انحصارچندجانبه"ی  در نوشته

... ی جهانی جدیدی شروع به پدیدارشدن نمود الیگاپُلی یا انحصارچندجانبه"

زیاد رسد به احتمال بسیار  ی این رقابت، شکلی که به نظر می نظر از نتیجه صرف

  89 ".ی جهانی است به ظهور برسد انحصار چندجانبه

( جنرال موتورز و فورد)ها  درحقیقت، پنج شرکت چندملیتی، که دوتای آن

آمریکائی هستند، در حال حاضر تقریبن نیمی از تولید خودرو جهان را در 

درصد از تولید جهان را در 19شرکت کنترل  79اختیار دارند ، در حالی که 

بنابراین در حال حاضر الیگاپُلی تولید خودرو در مقیاسی جهانی . رنددست دا

  87 .های اصلی آن نیز در سطحی جهانی فعال هستند وجود دارد و تمام شرکت

انسداد فکری دوم ما، تعیین رایج روابط اقتصادی از نظر نیروهای انتزاعی 

آسا  های غول گرفتن نقش شرکت اقتصادی و جریان بازار و درعین حال نادیده

مفهوم بازار آزاد در تئوری اقتصاد . باشد ی اقتصادی می در شکل دادن به زمینه

امروزین معنای واقعی کمی دارد، به جز این واقعیت که صراحتن دولت را جدا 

ی مالحظات نهادهای قدرت در درون اقتصاد یعنی  کرده و به طور ضمنی همه

 88 .کند شود را مستثنا می میپیکر بازی  های غول نقشی که توسط شرکت

سوم، مانع جدی در تفکر ما نسبت به این موضوع را بایستی در ابهامات موجود 

این از یک سو، معمولن در علم اقتصاد و از . پیرامون مفهوم رقابت پیدا نمود

. گردد درک می( از جمله کسب و کار)ای  تر محاوره ی بیش سوی دیگر از جنبه

رقابت به مفهوم کامل آن مبتنی بر وجود تعداد زیادی از در تئوری اقتصادی، 

ها نیز قدرتی برای کنترل بازار را  یک از آن های کوچک است که هیچ شرکت

 .رقبای دیگر گرچه وجود دارند، اما اساسن ناشناس هستند. ندارند

. ها در حداقل یا در سطحی بسیار نازل است بنابراین، رقابت مستقیم بین شرکت 

گونه که اقتصاددانان بسیاری، از جمله  به آن از این نقطه نظر، هماننگاه 

اند، رقابت شدید که   ، اشاره کرده(Milton Friedman)میلتون فریدمن 

ی بازارهای الیگاپلیستیک یعنی به انحصار درآمده است، از نظر  اغلب مشخصه

همراه با  تر است تا رقابت، امروز رقابت تقریبن اقتصادی به انحصار نزدیک

  84  ."ابهام در رقابت است"از این رو،   89. باشد انحصار می

که اغلب با رقابت )ی دیالکتیکی چنین رقابت الیگاپلیستیکی  در واقع، قرینه

ویژه جائی که تهدید  ست، به گرایش به سوی تبانی( شود ساده اشتباه گرفته می

منطق این روند توسط پال . باشد ها مطرح می ها بین غول به رقابت مخرب قیمت

ی  در سرمایه (Paul Sweezy)و پال سوئیزی  (Paul Baran)باران 

 : انحصاری به خوبی شرح داده شده است

ست که کاال تولید  یکی از چندین شرکتی... پیکر ی معمول شرکت غول نمونه

 .گزین مناسبی برای یکدیگرند کنند و  هریک کم و بیش جای می

 

ی انحصاری شدن سرمایه المللی بین  
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 :ها زیرنویس

پیروزی انحصار "، (Louis Galambos)لوئیس گاالمبوس -89

ی اقتصادی در آمریکا توسط توماس  انداز توسعه ، در چشم"چندجانبه

، (Donald Schaefer)و دونالد شیفر( Thomas Weiss)وایس

 .818ی  ، صفحه7004انتشارات دانشگاه پرینستون، : پرینستون

 

 خبرنگاران سازمان یبررس ،8990 سال در جهان خودرو دیتول -87

 .http://oica.net  ،(OICA) دوگانه ریغ

 

، (James K. Galbraith)گالبریت. نگاه کنید به جیمز ک -88

تا  70، صفحات (8992مطبوعات آزاد، سال : نیویورک)دولت درنده 

84. 

 

زادی ، سرمایه داری و آ( Milton Friedman)میلتون فریدمن -89

 .789و 770، صفحات (7028انتشارات دانشگاه شیکاگو، : شیکاگو)

 

( Jonna)و جونا(McChesney)چسنی ، مک(Foster)فاستر -84

 .70 تا 79، صفحات "انحصار و رقابت در قرن بیست و یکم"

 

 

 ی بعد ادامه در شماره

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بگیرید تماس زیر های آدرس با ما، با ارتباط برای

Post: Postbus 10492 
1001 EL Amsterdam, Nederland 

TEL.: +31 624 797 133 
pouyan@19bahman.netE_Mail:  

http://www.19bahman.netWeb site:  

 

 

 !گرامی رفقای

 نشریه تر بیش غنای در را ما خود، مطالب و مقاالت ارسال با

 خواهند منتشر نشریه در مطالبی است، بدیهی .رسانید یاری

 70  سازمان مبارزاتی وظائف و اهداف راستای در که شد

 مطالب انشائی و امالئی اصالح از .باشند داشته قرار بهمن

 .باشیم می معذور رسیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فردریک  گرد درگذشتمین سالیکصدوهفد به مناسبت

ند بزرگ پرولتاریای جهاناندیشم انگلس  

میالدی 7201 اوت 1برابر با شمسی  7814مرداد  74  

  .باشند می نشریه شورای سوی از امضاء بدون مقاالت 
 

 

 و انتقاد نظر، ال،ؤس هرگونه ی ارائه و خود یمال یها کمک با

 .دیرسان یاری مان وظائف انجام در را ما شنهاد،یپ
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