
                                                            

مجموعًا

ا ه رکت ش يچ که ی خص یمش رددم گ ر شه نعتبخ ص تقل مس

رکت اش ه رمایه نعتیس ينص هاول دگيشمرحل ازن دادب ادیتع زی

ترش ت،گس یاف رمایه اهیس هکارگ رونک ق رصرف نظ

رد يوهعملک دش رمایهتولي ازس شآغ انپيدایش اقییکس دهب تنمان اس
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  فصل ششمفصل ششم
  

  سرمایه داری انحصاریسرمایه داری انحصاری
 
 
  

.     داری از           

   در ١٨،١٧،١٦ از  داری   در    

  :تاریخ سرمایه داری صنعتی به معنی دقيق کلمه، دو مرحله را می توان تشخيص داد

  .١٨٨٠ تا دهه ی ١٧٦٠ رقابت آزاد، از انقالب صنعتی  مرحله ی-   

  . تا به امروز١٨٨٠ امپریاليسم، از دهه ی -  

  
   از رقابت آزاد تا تفاهم سرمایه داران-١

ی    داری  در       از       

           از آن .    - در   از -

 می کوشيد هر کدام از آنها به اميد فروش کاالهایش         . نمی توانست بر بازار مسلط شود     

  .تا قيمت ها را پایين بياورد

 بخش های  این وضع زمانی دگرگون شد که تراکم و تمرکز سرمایه در یک سری از            

رآورده  ٨٠ تا ٦٠ که  بين شرکت هاصنعتی فقط به تعداد کمی از    ا   در صد ف  ه

 توانستند، توسعه   شرکت هااز آن پس، این . را توليد می کردند، اجازه ادامه حيات داد  

ازار مسلط شوند و از سقوط قيمت فروش بوسيله ی تقسيم                          ر ب ا ب یابند و کوشيدند ت

  .بازار بر حسب قدرت نسبی خود در هر زمان، جلوگيری کنند
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نده بس دگان لدهن ارمنفع د،رفت ینکنن هصرفًایعن عب رهجم رمایهبه انس اش

ا رت ددیگ همانن ی دم ده ن ارای هانحص اب انآنه امک ار داختي دارن

عمًال

ان دهم راکمرون زت رمایهتمرک هس نعتک ریص ورتتراب تص گرف

ه هک روهب دیرانگ لم تقاللعام دهاس ش رکت اش ه ت امتراس ادغ

ل ندیکاکارت کس هصنعتبخشی رک ده دیواح رکتتولي دهش کنن

د هسرمایهيازمن ياراولي هنسبتبيشتریبس تهب ایرش ه ه ک ل يمياییاتومبي ش

نایع رق،ص ائلب ی،وس نایعبرق ت،ص نایعنف ص ری کتراب نایعی دص جدی

ی ایاحتراق ایبج ارموتوره وانبخ عبعن رژیاصلیمنب تهان ایرش صنعته

ی همهم انک امهم هنگ رمایه تس ارقاب البب وژیکانق تکنول

 
 

 ٧٠

ی   در    زوال  داری  آزاد    

ردن موتورهای برقی و                 . بوقوع پيوست تسهيل شد    ایگزین ک ا ج ن انقالب صنعتی ب ای

        در    و  

           -  رده از    

            ن- و 

  .و این از همان ابتدا تعداد رقبای بالقوه را محدود کرد. قدیمی صنعت بودند

  :اشکال عمده ی توافق بين سرمایه داران عبارتند از

  و  در     در آن        -

  ی کند،استقالل خود را حفظ م

  در آن      داده        و  -

  است، 

داد کمی از سرمایه داران نظارت                    گروه مالی و شرکت سهامی مرکزی، که در آن تع

وقی مستقل از                     ه از نظر حق بر مؤسسات زیادی را در بسياری از رشته های صنعتی ک

  .یکدیگر هستند، در اختيار دارند

  

   و سرمایه مالی  و سرمایه مالی بانک هابانک ها تراکم  تراکم --٢٢
       و    در  و    در 

ا  در پایان این تحول، تعداد کمی از        . داری نيز بوقوع پيوست    بانک ر     بانک ه يم ب ی عظ

  .زندگی مالی کشورهای سرمایه داری چيره شدند

ه شرکت هاست       در نظام سرمایه داری      بانک ها نقش اصلی    ار دادن ب هنگامی  . اعتب

داران  انحصار اعتبار     که تمرکز بانکی بسيار پيشرفته باشد، تعداد اندکی از بانک         

    وام           . دادن را در   

          آوری     

  .نکرده و به انتظار رسيدن موعد دریافت وامی که پرداخته اند ننشينند
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ی، وئی،وبيش و،ميتس وميتومو،ایت س م ن،مه ژاپ روه اگ ه ده دگردی ان

ه دند،تجزی عش روض ينب والهم تمن تاس اتراس ارهه هدوب ادگیب يسس         تأس

اهرًا ظ

ر لب اتک لطاقتصادیحي تس ره غي ک ابان امریک ت، روهدوپان ون،گ روهمل گ

ر، کفل ان، مورگ روه اگ ه ا خصوص االت دهای روهمتح الیگ ولم رغ پيک

درت ادیق ورهایاقتص کش رم ااه ه ه هفرانس کلي ل فامي ا امریک

مش ل فامي روه زرگسرمایهشماریانگشتگ ب ار داختي دارن

الی م روه اگ ه رمایه اراتیس انحص درت ق

رای تب بدس ار ودانحص رخ هيالتب ارتس اعتب ک ابان ه ين ق،هم طری

راکم زت تمرک اه لگ تحمي ر ریعام تس ک ابان ه ابراین بن وگيری دجل کنن

زل رختن يلهسودن تبوس دیدرقاب ش ل دمای کان ک ابان ه ن ای د دارن اشرکت ه

 
 

 

 

٧١ 

ه     بانک ها در حقيقت،    ا    که ب ا مشابه            شرکت ه وع ی ایی از یک ن ه فعاليت ه ه ب یی ک

ار       د اعتب د   اشتغال دارن ن                    می دهن امی ای الی تم ار و رونق م ه ک ه ادام ادی ب ه زی ، عالق

ه از            .   

   و   - و   - در       .   

  .می کنندصنعتی دخالت 

از . می گيرند  ابتکار بوجود آوردن تراست های بزرگ را بدست          بانک ها با این کار،    

ی   آوردن   از            

د ، استفاده می دهندی بزرگ در ازای اعتباری که  شرکت ها سهمی در سرمایه     . می کنن

 یعنی سرمایه ی بانکی که در صنعت راه یافته و قادر است که              -سرمایه مالی بدینگونه  

  .می کند رشد -در دایره سرمایه صنعتی برای خود موقعيت غالبی بدست آورد

رم  در د         ی  وران  داری،  از در رأس ه

ا    که در عين حال       می رویند  الی        بانک ه ثال   (، سایر مؤسسات م ا   م ه  شرکت ه ، )ی بيم

تراست های بزرگ صنعتی و حمل و نقل و فروشگاههای بزرگ زنجيره ای و غيره را     

هور در "  ٦٠"    دار  . در  

ی      در   "  ٢٠٠" و 

  .امپریاليستی را در دست دارند

در بلژیک حدود ده گروه مالی، همراه با چند گروه خارجی بخش های کليدی اقتصاد               

  .را در اختيار دارند

 ی  را   (در          

     ) و "  "    

ه ژیباتسوهای          . دارند م ک ن ه انی دوم            ) تراست (در ژاپ د از جنگ جه دیمی  بع ق

       و      

    و  ی  در  ميتس .  

  .ماروبری، هستند
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ک مال ی ودم ش ارات، دتًاانحص اطرعم ودافزونهبخ اریس هانحص انک عایدش

يشبحدی رودپ هب یک ازارحت انیب جه ی دم توان ا راکمام سرمایهت اقيمت ه

ی اتبعض اوق ق اهشطری تآ امقيم ده،تم اش قی غطری رهتبلي غي

وًال معم معموًال

ه شک ایبخ ه رکت اش ه ی رخیعن ودن اس االترآنه تب رخاس ودن س

دمی کنن ت دریاف ه انحصاریافزون ه لب ف،دلي ایتراستال زرگه سودب

ی هحت نب ای یانحصارات انبمعن تنمي نيستسرمایهرف

 
 

 ٧٢

  

   سرمایه داری انحصاری و سرمایه داری رقابت آزاد سرمایه داری انحصاری و سرمایه داری رقابت آزاد--٣٣
دایش   از   رقابت  داری       . پي

ر از   . معنی هم نيست که در هر رشته از صنعت یک شرکت کامال چيره شده است               مهمت

  : است که در بخش های انحصاری شدههمه به این معنی

  ، نمی گيرد رقابت دیگر به گونه ای عادی با کاهش قيمت ها انجام -الف

،      و        -ب

 یی  در          از     

  .انحصاری هستندغير

  :این مالحظات رقابت ادامه دارداز غيره ب

  انحصاری اقتصاد آه تعدادشان زیاد است؛غير بخش های در -الف

 از   ( ميان انحصارات،  به آمك تكنيك هایی جز آاهش قيمت فروش            -ب

و   از راه  )       از   و       

رده    ، به خصوص هنگا "قيمت ها جنگ  " ر آ ا تغيي می آه روابط نيروها ميان تراست ه

   توازن قدرت جدید مطرح است؛ براساسو مساله تقسيم جدید بازارها 

   جنگ "، "طبيعی "از طریق  " در بازار جهانی، اساسا   " ملی" ميان انحصارات    -ج

      در       ".  

 منجر به ایجاد   می تواندت تنها بازماندگان رشته ای از صنعت باشند و این      چندین شرک 

  . شود که بازارهای فروش را ميان خود تقسيم کنندکارتل های بين المللی

  

   صدور سرمایه صدور سرمایه--٤٤
ابرآن انباشت سرمایه،                 د، و بن می  انحصارات،  تنها بوسيله محدود کردن رشد تولي

ين     تسلط خود را بر بازارهای     توانند  انحصاری شده حفظ کنند، اما از سویی دیگر، هم

             ،  
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مستقيمًا

ی ورهایول تعمرهکش نمس ارتای نظ ی وندم ش ت اندهدس ارجنش دخ ان

تقيم تمس اس ن ارتای ورهاینظ بهکش تعمرهش همس هب گون د دارن

ه ارتاستقرارب ینظ وددائم رخ هکشورهاییب اک ذاریسرمایهآنه ردهگ د،ک ان

س پ اسال ه ا تنه ی شودم هسرمایهحاليکه کک گسرمایهکشوری

د داکثربای رفح دظ اهچن تم ود،پرداخ ش ی ودم ش ت االییقيم هک هک فروخت

ا نب های رویهم امیني راینظ انب تنمي دهابرداش س روی امیني نداشتنظ

ه دانیعالق هچن تحب اطقف دمن اجدی هتوسلب ب رد ک م ه واداولي ذائیم لغ عم

 
 

 

 

٧٣ 

پس خصوصيت ویژه دوران سرمایه داری امپریاليستی،        . سرمایه های فراوانی هستند   

دنبا             ه، ب ل پدیده ی سرمایه افزونه است در دست انحصارات کشورهای امپریاليستی ک

از این رو صدور سرمایه مشخصه اساسی        . می گردند سرمایه گذاری    زمينه های جدید  

  .دوران امپریاليسم است

د سود بيشتری از سود متوسط       می شود این سرمایه به کشورهایی صادر   ه بتوان  ک

ا  بخش های رقيب کشورهای امپریاليستی بدست آورد، و بتواند محرک            در یی فعاليت ه

رای رشد            . ی کشور مادراند  ت ها فعاليباشد که مکمل     چنين سرمایه ای در درجه اول ب

اده                دنی در کشورهای عقب افت ا و امریکای       (توليد مواد اوليه گياهی و مع آسيا، افریق

  .می شودبکار گرفته ) التين

واد                   د م تا زمانيکه سرمایه داری در بازار جهانی فقط برای فروش کاالهایش و خری

،          ی  و    

      از    در   (   

رار       ورد استفاده ق ا م ل ورود کااله ه توسط       -می گرفت  مقاب اک ک ثال جنگ های تری  م

ک از هند انگلستان جهت مجبور کردن امپراطوری چين برای لغو ممنوعيت ورود تریا      

ه محض اینکه صدور سرمایه اهميت             ). که مستعمره بریتانيا بود صورت گرفت       ا ب ام

  .سرمایه داری بدست آورد، این وضع تغيير کرد زیادی در عمليات بين المللی

        در         

    از    ذاری   ای  در    

ه      . گرددی  سرمایه گذاری باز م    ا   از این روست ک درت ه ادی       ق ه زی ی امپریاليستی عالق

        در       

 - غير  در      ای    . 

یی که در ظاهر مستقل هستند ولی در واقع         دولت ها مستعمره از طریق    کشورهای شبه   

 در        .       اداره   

ادر است                –مستقيم است     یعنی از طریق دستگاه اداری که  وابسته به کشور م
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صرفًا

د، هکردن ردمحاليک اطقم بهمن تعمرهش امس تعمرهی رایمس دفیب ره قب ح

ه ال هی علي سياسی ان آرم واد ام،م رایخ رلب رکنت اب هبازاره راین کب ی

درت اق ه تی يلهامپریاليس دوس هبودن قک طری گ اجن ه له سلس

ه، د،فرانس کهلن بلژی ت اامپریاليس ه لط ایتس ر،بریتاني درتکبي تق اهمي

ب ال اس ه وص ينبخص ب ن يمای دیتقس یبن معين

 
 

 ٧٤

ایی      . می شود اعمال   بنابراین عصر امپریاليسم با گرایش تقسيم جهان به امپراطوری ه

  .می شودی بزرگ امپریاليستی مشخص قدرت هامستعمرانی و مناطق تحت نفوذ 

ه  ) ١٩٠٥ -١٨٨٠ی      (   در دوره     

ود از    این توازن قدرت عب    : مثابه ی عملکرد توازن موقتی نيروها صورت گرفت        ارت ب

ی   و  و       و   

  .آلمان، ایاالت متحده، ایتاليا و ژاپن": جوان"ی امپریاليستی و قدرت هاضعف نسبی 

ی  ی   ای   از  آن     

ه      کوشيدند با ا" جوان"امپریاليستی   ان را ب ا، تقسيم جه وازن نيروه ستفاده از تغيير ت

انی اول،         : نفع خود تغيير دهند    ن، جنگ جه جنگ امریکا و اسپانيا، جنگ روس و ژاپ

  .جنگ جهانی دوم

ابع              جنگ ها اینها   رای من ذاری، ب یی بودند برای غارت، برای مناطق جدید سرمایه گ

   ( " "  و     و    

ه فاشيسم          ا علي ه ی ه، ل ورد    ). دمکراسی، له یا عليه حکومت مطلق ذکور در م مطالب م

ز صادق                      جنگ ها  ه سراسر دوره ی امپریاليسم را می پوشاند ني تح مستعمرات ک ی ف

ن و بخصوص جنگ         (است   ه، جنگ چين و ژاپ در قرن بيستم، جنگ ایتاليا عليه ترکي

ا   ها عليه   ی  ایتاليائ ایی بخش                )حبشه ایه ه جنبش های ره ا جنگ استثمارگران علي ، ی

 برای غارت در جنگ شرکت        امپریاليست ها که در آن    ) الجزایر، ویتنام، و غيره   (خلق  

       در      و            

  .م برهانندآوشند که خود را از یوغ بردگی امپریاليسی  و ممی جنگند

  

   امپریاليست ها و کشورهای وابسته امپریاليست ها و کشورهای وابسته--٥٥
الی و                  داد قطب م بدین ترتيب، عصر امپریاليسم،  شاهد برقراری کنترل یک تع

رل              . صنعتی در کشورهای مادر نيست      ا استقرار کنت ين ب بلکه عصر امپریاليسم همچن
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د واح ه تحاليک اریتراس یانحص مل ين لب ترشالمل دگس یاب

رمایه ينس هپس انک گپای انیجن ازجه آغ ی ودم ش

يک هکالس يشک گپ انیجن زجه انني گمي املجن ش

منخست امپریاليس وان هت هب يممرحل ردتقس ک م مامپریاليس

ام هبهنگ ابعتهي الیمن م ی شوندم ابعی همن استخراجوابستهکشورهایک

ه تعمراتین امس اتب تنمالي ربس ردمب م ه یمبادل دم کنن رده استفش

ن ورهاای تکش یبدس هم ورهایب ادرکش م ود ه،س تعمراتیافزون مس

ورژوازی تب روتامپریاليس لث هقاب ورهایمالحظ تعمرهکش بهمس ش

 
 

 

 

٧٥ 

عمره، بورژوازی امپریاليست معدودی کشور بر مردم کشورهای مستعمره و شبه مست    

  .می شودیعنی دو سوم نوع بشر مشخص 

     ای را از   و     

سرمایه ای که در این کشورها سرمایه گذاری شده است،            . می کند مستعمره استخراج   

       از     آورد و      

واد        . بردمی   تقسيم جهانی کار که بر پایه ی مبادله کاالهای ساخت کشورهای مادر با م

 می انجامد که در آن کشورهای مبادله ی نابرابر  خام کشورهای مستعمره قرار دارد به       

ر فشرده است       (فقير مقدار کار بيشتری را        ه کمت ار          )ک ری ک دار کمت ا مق ه بيشتر    (، ب ک

 اداره  را       هز.   )  

ل             (می کنند مستعمره تأمين    ادر منتق ه کشورهای م سهم بزرگی از در آمد مالياتی نيز ب

  ).می شود

،   ی      از    

دین . می شوند برای رشد اقتصادی این کشورها از دسترس خارج           ترتيب امپریاليسم     ب

  . نيمکره جنوبی کره زمين استیکی از منابع عمده ی عقب افتادگی

  

   عصر سرمایه داری پسين عصر سرمایه داری پسين--٦٦
 دوره  :   دو    ی دوران  را 

       دوره  از   اول و  دوره  دو  را  

         دوره ی  داری   از    دوم  ، و  

  .گرددی م

     در دوره ی سرمایه داری پسين، تجمع و تمرکز سرمایه، هر چه بيشتر، در مقياس         

ی      ی "در        .    م "  اساس

ا  امپریاليسم کالسيک بود،     ی      شرکت ه د مليت عصر سرمایه دار     " واحد اساسی   "ی چن

ا                  . پسين هستند  ی، ب وآوری های فن ا تسریع ن اما همچنين، دوره سرمایه داری پسين ب
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نایع وادص م ه دتًاک رعم همنحص ب نعتی ردنص ورهایک بهکش تعمرهش تمس اس

ا ه ين دماول ق د، هآن كن وری تیآش هامپریاليس کب تعمرهی مس م

ه ونک کاکن وری تیکش هامپریاليس ورب تیآش رامپریاليس تدیگ حرآ رمایه س

دیل ورهایتب تعمرهکش همس بهب تعمره،ش رمس تتغيي دورجه ص تعمراتی مس

هپسين،سرمایهعصردیگرمشخصه ومیتجزی ایامپراطوریعم ه

ای الیه ره،م غي کمک هدرجه امیسفارشاتمنحصرا،ن نظ ی دولت

ورژوازی هب کب تکم رایدول اتب شنج ایبخ نعتیه هص ارک ریدچ زمنکس م

ه هب زیبرنام ادیری تاقتص هدول هک ینتيج نطبيع اتای نک زرگ، اب رایب گ

رکت اش ه زوم هل زیبرنام ابری قحس ردقي ارجت رمایهمخ ذاریس رایگ ب

ا ذاریسرمایهه د،شدهگ اان ب اییسرمایهسریعتراستهالک هه دک ماشينخری

 
 

 ٧٦

            در  

ی     و     و       

ش                 و   

  .می شودهستند، مشخص 

ه                      د ک زایش می یاب دین رو اف در عصر سرمایه داری پسين مداخله اقتصادی دولت ب

                  

ای خود نيستند،    هستند، و همچنين در بخش هایی که هنوز قادر به ایستا    دن به روی پ

دتا از طریق سفارشات             ه دولت عم اج آن است ک ورژوازی محت الوه ب احتياج دارد، بع

  و   ، )در  اول، و    ( 

  .سود انحصارات بزرگ را تضمين کند

ده ی              ات     بين الملل شدن فزاینده ی توليد از یک سو و دخالت فزاین ی در حي  دولت مل

د در دوره سرمایه داری پسين                         اقتصادی از سوئی دیگر به یک سلسله تضادهای جدی

رین          تورم دائمی می انجامد، که بحران نظام پولی جهان که از           ده ت  تغذیه می شود، عم

  .تجلی آن است

 ی    داری   ی    

و             

       از            -

 در راه   و  - و  از         ی 

         )         

وگيری از              ). می شود  مصرفی رای جل ومی ب این گرایش تنها کوشش بورژوازی های ب

ز                      ن واقعيت ني جنبش های توده ای و قيام در کشورهای آنان نيست، بلکه نتيجه ی ای

هست که صدور ماشين آالت و وسایل امروزه قسمت اعظم صادرات خود کشورهای                   

  .می دهدامپریاليستی را تشکيل 
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ور ببط موج ی دم ده هخصوصی یب ودچيرگ رخ ادب هاقتص ادام ود س

دگی يلهاقتصادیزن تبوس داومرشدضامندول تغالاقتصادی،م لاش االکام ب

همهلکیضربه نب های هنظری اک کم ی ل ينسرمایهاقتصادک المللب

ای اربرخورده زانفج تآمي هاس رفتن پيش د ض

تی، امپریاليس گ اجن ه ت هاس راهک اهم ایب ز،برخورده قهرآمي

 
 

 

 

٧٧ 

ه در عملکرد اقتصاد سرمایه داری در کشورهای امپریاليستی        نه دگر  ایی ک گونی ه

ه                      ه اقتصاد کشورهای شبه مستعمره و ن وط ب ونی های مرب ه دگرگ صورت گرفته و ن

ين                   ه لن عملکرد کل نظام امپریاليستی، هيچ کدام نمی توانند ما را به صحت نتيجه ای ک

اریخی              ت، مشکوک       پيش از نيم قرن پيش در رابطه با اهميت ت دوران امپریاليسم گرف

ين            . سازد . ست امپریاليست ها  سرمایه داری پسين دوره باال گرفتن کليه تضادهای ما ب

   ی  و  دوره ای       و  

ی است             ن عصر، دوره ی انقالب و         . جنگ های رهائی بخش ملی و جنگ های داخل ای

   ره ی     و  دوره  آرام و   انقالب، دو

  .مسالمت آميز تمدن

ونی دیگر یک اقتصاد                    امروز بسيار مهم است که این افسانه را که اقتصاد غربی کن

ا  رکود تعميم یاقته    . سرمایه داری واقعی نيست، بدور اندازیم       ١٩٧٥ -١٩٧٤ی  سال ه

ی        در  در    داری  

ریم وارد آورد       " اقتصاد مختلط   "دوره باصطالح    يم       براساس . بسر می ب ن نظر تنظ  ای

   ی        و    

ه است          رای هم دگی ب ه احتياجات          . رفتن سطح زن رد ک ار دیگر ثابت ک ا واقعيت یکب ام

، و  ادواری             

وز در دوره                   ا هن ه م ن است ک د ای ن مؤی پيدایش بيکاری و اشباع توليد می شود، و ای

  .بریمی اقتصاد سرمایه داری بسر م

درترین       می کند همچنين است در مورد نظریه ای که ادعا          ن مقت ا  ، دیگر ای روه ه    یگ

ون             سرمایه داری ن   يستند که اجتماع غربی را می گردانند، بلکه اجتماعات غربی را اکن

ری             د   مدیران، دیوان ساالران و صاحبان مهارت و دانشمندان رهب ه    . می کنن ن نظری ای

اجتماع در طی دو   " اربابان"بسياری از این    . به هيچ برهان جدی علمی استوار نيست      

زرگ        .  اند ها یافته  دوره رکود اخير خود را ویالن خيابان       ه سرمایه ب درت ک نمایندگی ق

ا  آن را می پذیرد و در        رل خود دارد کامل                شرکت ه ر کنت ه در زی د  ی عظيمی ک ، می کن
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 ٧٨

ا      رین آنه ازات سنتی آن است بجز اصلی ت ده اغلب امتي ر گيرن ائی در : درب تصميم نه

ه          . مورد اشکال و جهت اصلی انباشت و سرمایه گذاری سرمایه          ه ربطی ب از هر چه ک

رین مقدساتمق" ن می شودداشته باشد بخوبی حفاظت " دس ت رین " و ای مقدس ت

وان سهم سود سهام           " مقدسات ه ميت داران  همان اولویت سودهای انحصارات است ک

دانند که دیگر مالکيت ی آنهایی که این مطلب را گواه ثبوت این نظر م. را فدای آن کرد   

از      ب از آغ رایش غال دارد، گ دانی ن ت چن ی اهمي وش   خصوص رمایه داری را فرام   س

ع    کرده اند، یعنی فدا کردن مالکيت خصوصی تعداد بسياری از ماهی های کوچک به نف

  .یک مشت ماهی عظيم الجثه 
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