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نظام  مترجم:توضیح   سازوکارها  یهابرانداختن  ساختن  و  ح  ییکهنه  در  س  یاقتصاد  ،یاجتماع   اتی نو  که    یاس یو 

  ی هال ی به بد  دنیشیمسلط، مستلزم اند   یهاواژگون ساختن نظام   یآزاد و برابر باشند، افزون بر تالش برا  ی زندگ   یکننده ن یتضم

  ی هاسمیمکان  دیدر بطن امروز، خطر بازتول  یدگرگون   ندیو فرا  ریدر مس  لیبد   یخطوط کل   میموجود است. بدون ترس   تیوضع

در گام نخست   ، یاحتمال  یهال یاز بد  یطرح  میموجود و ترس تیوجود دارد. اما فرارفتن از وضع نده یو سلطه در آ ادیانق نیشیپ

گاه آن در  ینفت و جا  یاسیبه اقتصاد س  روش ی پ  یحاکم بر آن است. مقاله   یو سازوکارها  ی کنون   تیمستلزم شناخت وضع

دوام دولت   ی ریگشکل  نفت    یمسئله   یباره مرسوم در  ی هاو گزاره   پردازد ی م  ی و مناسبات جهان  انه یخاورم  ی منطقه  ی هاو 

رانت  یه ی»نظر  ژهیوبه بس  را  « ی دولت  تحل  فی توص  ی برا  یار یکه    ی جمله جمهور از  ریخنفت   ی کشورها  یهاحکومت   لی و 

 . کشدی نقد م هب کنندی م  هیبه آن تک ران ی ا یاسالم

*** 

.  است   ی آنمان دربارهاندیشیدن  طیشرای  کنندهتعیینما    یزندگ  یدر شیوهنفت    تیاهمکه  رسد  یبه نظر م

  ی العادهو منبع ثروت فوق،  یو تجارت جهان  یصنعت  یجامعهبرای    عنوان امری حیاتیبهنفت    رسدبه نظر می

خصوص  یشرکت  ،یدولت تالشی و  آن    ی برارا  ما    های،  می  شعاعالتحتاغلب  درک  که   جاآن از .  دهدقرار 

عرضه  ی صنعت  یزندگ  یدهسازمان است   مانفرضدارد،    یبستگ  نفت  یبه  این  عرضه  بر  امنیت  آن  ی  که 

  ژهیو و جنگ را به همراه دارد، به  یریعرضه، خطرات مکرر درگ  یریپذبیآس  نی. اتأمین باشدبایست پیوسته  می

 ی اسیاقتصاد س. نفت بخش اعظم  جهان را داراست  یدروکربنیه  ر یذخا  ن یترکه بزرگ  یا منطقه  انه،یدر خاورم

  ی هادولتهای  شکل   و  شودناشی میتفکر  طرز    منطقه از این  یاسیاقتصاد سکرده است،    نییرا تع  انهیخاورم

 است. را ایجاد کرده   خاورمیانه

ناگزیر    یقدرت  نی: چنکنداعطا میحد به نفت   از شیب  یسو، قدرت  کی. از  ستین  مفید  یانرژ گرایی  جبر  نیا

از  .  نه  را   گرید  ی رهایکرد و مسیم  ی طبایست  میرا    ی معینیرهایمس  ،گرفتیشد و شکل میساخته م  دیبا

،  شیپاالاستخراج،  چگونه  که این ــ  گویدچندانی به ما نمی  ز یخود نفت چ  ی بارهدراین جبرگرایی    گر، ید  یسو

ی  هیپا بر  شدهساخته  جهانِبرای    نگاه  ن ی. ای انشود، و توسط چه کسیاستفاده مچگونه  شود،  یم  روخته فو    حمل

چنان  همها  انسان  ییشکوفا  یجهان برا  میخواهیکه اگر م  هایی بدیل  ،قائل نیست  هیچ بدیلی،  انرژی نفت

بامساعد   بگیرندبه سرعت    دیبماند،  م.  در دستور کار قرار  ما    یزندگ  یهویش  یبرا  هک   یزیچرسد  یبه نظر 

 است.   یزندگ ی ادامه یبرا  یدیشود، تهد یم یتلق «یاتیح»
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  ی دادهایروهایی از  کند که با مثالیارائه م  انهینفت در خاورم  ی موضوع مطالعه  یبرا   گزاره ده    ]*[فصل  نیا

لقی  ت  جانبه و جامع را نباید روایتی همهده نکته  این  .  شرح داده خواهند شد  منطقه  استیو س  خیتار   ی از مختلف

از    کرد؛ گزارههدف  ساختن    ها این  بحثبرجسته  کهموضوعات  است  نقاطی  یا  تواند  میمتعارف  درک    ، 

 . ردیقرار گ ی بازنگر ای پرسش مورد

ترت  نخستسه استدالل   ن  انهینفت در خاورم  دیحاکم بر تول  باتی به  پردازد،  یم  ستمیاول قرن ب  یمهیدر 

چهارم  های استداللکردند. یرا کنترل م صنعت نیا یغرب  ینفت یها از شرکت یشمار که تعداد انگشت یزمان

توسط    بتداا  ستمیدوم قرن ب  یهمیدر ن  یانحصار   باتیترت  نیچگونه اپردازند که  یموضوع م  نیو پنجم به ا

و  کننده  دیمناطق تول  رانیحکم  یکه برا  هاییدولتکردند و سپس توسط  یصنعت کار ماین  که در    یکسان

  ها دولت  نیشد. ا  دهیچالش کشبه    ،بودند  کار شکل گرفته  نیرویهای  طلبیبرابر مبارزه کنترل و حفظ نظم در

  ی هادر دهه  را نفت    یاسیاقتصاد س  ، بعدی. چهار استدالل  رندینفت را در دست بگ  دیموفق شدند کنترل تول

  تدوین  یبه چگونگ  آخر  بحثِ موردی  گزاره.  دندهیپوشش م  1970 یدهه  یگسترده  یهایسازیپس از مل

گزاره، این مسئله را    نی. اپردازدیم  اقلیمیبار  فاجعه  رات یینفت در مواجهه با تغ  یخی تار  یاسیاقتصاد سیک  

درک ما از  است که  نفت  که تاریخْ درک ما را از نفت شکل دهد، این  به جای اینچگونه  کشد که  پیش می

   را شکل داده است.   خیتار

  تواندنفت میاست که    نیامشکل  بلکه    ست،یآن ن   یعرضه  یر ی پذبی مشکل نفت آس  -  یک

 ابد ی ان یجر  یراحتبه

یعنی   ــ  است  یریپذبیکه نفت منبع آس  میفرض شروع کن  ن یاز ا  د ینفت، نبا  یاسیدرک اقتصاد س  ی برا

  ریسک   ا یآن دائماً در معرض خطر    یاست که عرضه  یاتیما ح  یزندگ  یهویش  ی برا  چنانآننفت  که  فرض    نای

قرن    یها دهه  ترشیاست که در ب  نیا  دهدینفت را شکل م  یاسیکه اقتصاد س  یتر است. برعکس، عامل مهم

،  1930 ی دهه  ل یدر اوا  یتوان به تگزاس شرق یوجود داشته است. به عنوان مثال مد  ایمقدار زنفت به    گذشته،

  یبرا  ریاخ  یو تالش ها  ،1980و    1970 یها)اوپک( در دهه نفت  یصادرکننده  یسازمان کشورها   یدوره

کنند،  یرا کنترل م  انه یاورمخ   ینفت  نیادیکه م  ی کسان  یبرا   ژه یو به  ، معمول  د یاشاره کرد. تهد  دیمحدود کردن تول

ممکن است  جریان نفت  که    ه است تهدید این بودنفت قطع شود، بلکه    ی که ممکن است عرضه  هنبود  نیا
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  شان برآورده کردن  که ــ  ستی ن  یصنعت  یجامعه  ی ازهاین  یدهنده. مشکل مازاد نشانصورت گیردآزادانه    یلیخ

 است.  ه یسرما ی هافرصت گرنشانبلکه  ــ بودهنسبتاً آسان 

نفت    یبه عرضه  یصنعت  یزندگ  ستم،یدارد. در طول قرن ب  یاژهیو  گاهیجا  یاسینفت در مطالعات اقتصاد س

وابسته    یکشاورز   یو کودها  ییایمیمواد ش  ک،یساخت پالست  یبرا  یو ماده خام ضرور  یعنوان منبع انرژبه

طور  آن به  ی مت و عرضهیکه ق  ییشد، تنها کاال  لی تبد  ی کاال در تجارت جهان  ن یتر کاال به بزرگ  ن یشد. ا

  دارد که یک   یستگیشارسد  نظر میبهکه    ییتنها کاال  نیزو  ،  شدظاهر میها  در صفحات اول روزنامه  منظم

نفت جهان در    ریذخا  نیتر که بزرگ ییجاآن از.  اختصاص دهدرا به خود    کتاب حاضرمانند    یکتاب  ازفصل  

شده نفت شناخته  یجهان  یکنترل و حفاظت از عرضه سر بر کشمکشمنطقه با این شود، یم افتی انهیخاورم

را در مرکز    انهیها در برابر اختالل، خاورمآن  ی ریپذبیمنابع و آس  ن یا  نیبه تأم  ازیکه ن  رسدی. به نظر ماست

 قرار داده است.  یالمللنیب یاس یو س یاقتصاد  یهارقابت

نفت قرار    عرضه  رمجازی و غ  یرا چندان در معرض خطر قطع ناگهان  یانسان  یها تیبه نفت، جمع  یوابستگ

  ای محدود کردن    یبرا   ییهاکه راه  هقرار داد  یدر معرض قدرت ثابت و مجاز کسانآنان را  ، بلکه  نداده است

داد و    شینفت خام را افزا   یمبادله  متیق  توانیکردند. با محدود کردن عرضه، م  جادی ا  دیکاهش سرعت تول

  یهاکه روشدید  عراق    در توان  یمازاد را امروزه م  نی سود( به دست آورد. ابعاد ا   ایاز مازاد )   یا العادهسطوح فوق

برا  یمختلف قراردادها  دیتول  یقراردادها  یمزایده  یرا  است.  کرده  تجربه  سال امضا  ینفت  در    2018 شده 

برخ  است  یاتیعمل  یها نهیو هز  یاهیسرما  یها نهیهزشامل  که هم    ،را  دیتول  یهنیهز  نیانگیم از    یو هم 

از ده    ش یب  یمتیق  ه ب  ی که نفت  پس باد.  نکنیدالر در هر بشکه برآورد م 6  رد،یگیم بر دشوارتر را در  نیادیم

اقتصاد    [1] .تخمین زده شددرصد   95شده توسط دولت عراق  احبمازاد تص  ،دیرسیبه فروش م  رقماین  برابر  

برای    کشمکش  ،سانبدینو    ایجاد  یمازاد است: نحوه  ی العادهفوق  سازوکار   نیا  یهطالعمدر واقع  نفت    یاسیس

 . ، گسترش و محافظت از آنتصاحب

  ی کشورهااست.  بوده  اوپک همراه    یهدکنندینفت اغلب با ظهور کارتل تول  یمحدود کردن عرضه  ییتوانا

و محدود کردن عرضه    میتنظ   یرا برا  دیتول  یهاهیتالش کردند تا سهم  1970 یدههاز  صادرکننده    یعمده

را    یمؤثرتر  یها تیمحدود  میتحر  یها میها و رژجنگ  ای ازمجموعه  ی بعد  یهاکنند، اگرچه در دهه  نییتع

از    جاد یا روس  یاعضا   ری سا  یبا همکار  ی عربستان سعود  2016 سالکردند.  و  مجدد    جاد یا   ی برا  ه،یاوپک 
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افزا به  دیتول  یهاهیسهم و  عرضه  کردن  محدود  با  شی منظور  کرد.  تالش  مازاد  درآمد  حال،   نیا سطح 

ه اختراع شد 1970 یدههنبود که در   یزیچ م،یمازاد عظ ک یآوردن  دست عرضه و به تیمحدود یسازمانده

  گاهآغازشود،  لیتبد انهینفت خاورم دیتول میدر رژ یاوپک به عامل کهنیقرن قبل از ا  کی باًیتقراین امر . باشد

 را شکل داد. یصنعت نفت شرکت

  نسبتاً  یهانفت در مکانکه   ییجاآن از.  افتیمتحده توسعه   االتیابتدا در ا  یصنعت   اسینفت در مق  دیتول

مسلط    دیکه تحت کنترل راکفلر بود، بر تول  لیاو استانداردشرکت به نام    کی در دسترس بود، تنها    یکم

از    د،ی. با کشف نفت در مناطق جددست یافت جهان    یعرضه  یهدبخش عمبر    یبیتقر  یانحصاربه  شد و  

خاورم تغ  انه،یجمله  با  از    یاصل  ی کاربر  رییو  سفنفت  نفت  تول  ییروشنا  ی برا  دیساخت  برا  دیبه    یسوخت 

  یها برا شرکت  نیبزرگ ظهور کردند و کنترل را به دست گرفتند. ا شرکت    یشمارنقل، تعداد انگشتوحمل

 [ 2].کردندمی یمکار ه گر یدکیبا  یانحصار  یها متینفت و حفظ ق یمحدود کردن عرضه

  د یخر  یحق انحصار   رانیکه دولت ا   یزماندانند،  می  1901 معموالً سالرا    انهیصنعت نفت در خاورم  آغازگاه

-آنگلوشرکت که به نام شرکت نفت  این  اعطا کرد.    یس یانگل  یرا به شرکت  رانیا  یجنوب   یهمینفت در سراسر ن

  نی( شناخته شد، اول[Anglo-Iranian] رانیو ا  سی انگلشرکت نفت  )بعدها    [Anglo-Persianپرشیان ]

  ی نفت  ریتمام ذخا  یحق انحصار   یبرا   یکشف کرد. در همان دوره مذاکرات  1908 خود را در سال  ینفت  دانیم

  گذاران مستقر در لندنهیاز سرما   یبه گروهاول    یجنگ جهان  یدر آستانهبود که    ان یدر جر  یعثمان  ی امپراتور

 . دیجد ریذخا ی توسعهبود و هم  نفت  دیتولمحدود کردن  هم تمهیدات   نیا یانگیزهحال،  نیا . بااعطا شد

انحصار نفت    ،یغرب  ینفت   یها از شرکت  یومیاول، کنسرس  یدر مورد عراق، پس از جنگ جهان  مثال  یبرا

نفت را کند    ی صنعتاکتشاف را به چند منطقه محدود و توسعه  ومْیکنسرساین  .  گرفت کشور را به دست    نیا

کرد تا  یمسدود م  رسیدندمیرا که به نفت    ییهاچاه  ای کرد  یعمق حفر مکم  یهااوقات عمداً چاه  ی کرد، گاه

را  نفت    یحق انحصار   1933 در سال  ییکایآمر  ومیکنسرس  کی  ، یعربستان سعود  در[  3].را محدود کند  دیتول

نفت در طول جنگ    دی. اما گسترش تولشد  یتجار   ریدر مقادموفق به کشف نفت  به دست آورد و پنج سال بعد  

  یی رهایتاخ نیچن[ 4].دهه پس از کشف آن آغاز شد کی بزرگ تنها  اسیدر مق دیمتوقف شد و تول  اول  یجهان

نفت جهان    دیبر تولاجازه داد  ،  دشوارتر بودهایی از این دست در آن  اعمال محدودیتکه    ،متحده االتیبه ا

 . مسلط شود
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و  ازین  - دو نفت  نت  ست،ین  یصنعت  یزندگ   یضرور  یژگیبه    ی عامدانهاتخاذ    یهجی بلکه 

 است  کربن  یباال حجم بر  یمبتن ستیز یهاروش درجهت یی رهایمس

و    یموتور احتراق داخل  ابداع   ژهی وداشت، به  تیاهم  ستمیدر قرن ب  یصنعت  یجامعه  یسازمانده  ی نفت برا

  ریناپذاجتناب  امدیپ  واقعبهنفت    تی حال، اهم ن یا انبوه خودروها. با  تیاساس مالک در غرب بر  یجوامع  جادیا

و    یمیو امالک، پتروش  یدار بانک ــمرتبط    ی وکارهاو کسب  ینفت  ی هاشرکت[  5]نبود.   یصنعت  یرشد زندگ

  زیست  یها روش  جی ساخت و ترو  قی از طرنیاز به نفت را  ــ   یساختمان  یها و شرکت  ی خودروساز  ،یکشاورز

حجم بر  کربن  مبتنی  آوردند  به  باالی  اوجود  حومه  هاشهرک  جادی.  شهرهادر   یشهرها   حفظ  بهایبه    ی 

بودجه  ،پذیرزیست عمومحمل  یکاهش  بزرگ  یونقل  نفع    ،یشخص  ی خودروها  یبرا  عوارضی  یهاراهبه 

شان لحاظ نشده است به جای مواد  متیق در شانیطی محستی ز یها نهیهزکه  یکیپالست یکاالها استفاده از

ش  یباال  مصرف بر    یمبتن  یکشاورز  ج یترو  ، چندبارمصرف محوریت و سوخت    ییایمیمواد    گوشت   دیتول  با 

ی زیستی بدل  وهیش  به قلب نفت را    ی تقاضا برا  های دیگرْها و سیاستاین سیاست:  داریپا  هایجای گزینه به

مصرف نفت جهان را به    ن یترشیب  یخیلحاظ تار که به  است   یصنعت  یاز کشورها  یگروه یهمشخص کرد که  

برابر   دو  ی مصرف نفت در آن نرخیسرانهمتحده که   االتیدر ا  ژهیوبهها  این سیاستاند.  خود اختصاص داده

درصد   60  ییمتحده به تنها  االتی، ا1950 یدر دهه  جه،یبرجسته بود. در نتداشت    یصنعت  یکشورها  دیگر

تول نفت  م  ی دیکل  و یرا مصرف  در  کرد  اخیر،  دوران  در همین  چهارم مصرف   کیاز    شی ب،  2005  حتی 

  شدتبهرا    ریناپذدیمنبع تجد  کیهدر دادن    ،خود صنعت نفت  [6].جهان را به خود اختصاص داد  یساالنه

بار  فاجعه  ریاز تأث  بسیاری  متحده شواهد االتیا  یبزرگ نفت  یهاکه شرکت  یهنگام،  حال عین در[  7].کرد  جیترو

  یبارهمردم را در  کیستماتیطور س، بهبه دست آوردند  نیزم  یکیبر تعادل اکولوژ  یلیفس  ی هاسوزاندن سوخت

 [ 8].را تهدید کندمصرف  شیافزا حقایق ن یانگذارند گمراه کردند تا  اقلیمی رات ییتغ قیحقا

نفت    یصادرکننده  یکشورها   انینفت در م  یسطوح مصرف سرانه  نیاز باالتر  یبرخ  ر،یاخ  یهادر دهه

  این کشورها   یکه مصرف داخل ییجاآن . ازشوددیده می  ج یخل  ی حوزه  ی کشورها  ری و سا  یمانند عربستان سعود

ی  مسئلهند.  اهداشتدر اختیار  صادرات    یبرا  یترنسبت نفت کمکشورها به  نیا  ،ه استافتی  شیبه سرعت افزا

کند،  یدنبال مرا    یلیفس  یها حذف سوخت  ریجهان مس  که  نده،یآ  یسه تا پنج دهه  تر این است که طیجدی

که    ییبا کشورها   سهیدر مقااین کشورها  ثر خواهند شد.  أمت  دوچندانمتحده(   االتیکشورها )همراه با ا  نیا
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مواجه خواهند   یتر شیب یها نهیزکنار گذاشتن استفاده از نفت با ه  برایدارند،  یتر کم ار یبس ی مصرف سرانه

 شود.یم دیناپدبه کل  سرانجامو  ابدیینفت احتماالً به سرعت کاهش م دیها از تولکه درآمد آن ی، در حالبود

محدود کردن    ییبلکه توانا،  آزاد نفت ارزان  انیجرنه چه مهم بود  داشت: آن  یبیعج  امدیبه نفت پ  یوابستگ

  جاد ی که با ا  ییتقاضا ــ  ی انرژ  یصرفاً تقاضا برا  گر،یالعاده بود. به عبارت دفوق  ی آن و کسب سودها  انیجر

در شکل    هیسرما   یهاداد، بلکه فرصتننفت را شکل    استیســ   کرد  عظیمی  تغییر  یمختلف انرژ  الگوهای

 .بوددادن به این سیاست دخیل 

  ی دهسازمان ینفت، بلکه برا دیتول یازهایبه ن ییگوپاسخ ینه برا ی تیشرکت چندمل - سه

 ند آمد دیفوق العاده پد یامکان محدود کردن عرضه و کسب سودها

ها  به آن  یصنعت  یکه جامعه  یاستخراج  عیصنا  ری توان آن را با سایم  هینفت با سرما  یدرک رابطه  یبرا

  ی ساخت بتن، برا  ی کرد. به عنوان مثال، استخراج شن و ماسه، مواد مورد استفاده برا  سه ی وابسته است مقا

شوند، هم یم  افتی  نیمز  یرو  یمواد که در اکثر کشورها  نیبوده است. ا  یونقل اساسساخت شهرها و حمل

  ، است  غیرمعمولیاب و  کماما    به وفور وجود داردنفت    ،در مقایسهشوند.  یم  افتیجا  و هم در همه  اندفراوان

در سراسر جهان است.    یکم   نسبتاً  ی هاشود اما محدود به مکانیم  افتی  عظیم  العادهفوق  ریدر مقادیعنی  

  یامکان را برا  نیگذشته، ا  نقر  یانیو م  هیاول  یهادر دهه  ژهیو دسترس بودن نفت، به در  ییایجغراف  تیمحدود

را در سراسر جهان به انحصار درآورند. با کنترل و محدود    دیها فراهم کرد تا تولاز شرکت  یشمار تعداد انگشت

  تر شیب ار یکه بس ییدرآمدها ــآورند  دست به یاالعادهفوق ی سودها توانستندیها مشرکت نیکردن عرضه، ا 

  یها متیکه ممکن بود ق  }نفت{  دیجد  ی هاشه در برابر ورود عرضهیابرسودها هماین  بود.    دیتول  ینهیاز هز

 .آیدفراوانیْ تهدید مداومی به حساب می  ست که رو نی ا ، ازبودند  ریپذبیآس  تحت شعاع قرار دهندرا    ی انحصار

توان بر اساس این  میرا    یتینفت چندمل  هایشرکتیعنی    ستم،یقرن ب  استیس  زیعامل متما  کیظهور  

پس از    اناصطالح هفت خواهر دور)به  یغرب  عظیم  ی نفت  یها شرکت  شودیاغلب تصور م.  شرایط توضیح داد

رون  وْو شِ  ومیپترول شیتیبر ل،  شِ  ل،یموب اکسون  شرکتبه چهار  ادغام شده و  دوم، که امروزه    یجنگ جهان

  ی جهان  اسیکه در مقهستند    صنعت جدید  ک ی  یفن  یهایدگیچیپ  رهون خود را م عظیم    ی( اندازهاندشده  تبدیل

  اس ی: مقمینیموضوع را برعکس بب  نیاست ا  بهتراما    [9]آن.  ازیمورد ن  هی مقدار سرمامرهون    ای  کند،عمل می

 شود. یم ضمینها تاز شرکت ی در تعداد معدود دیتول یسازنفت تنها با ساده دیشده توسط تولسود ارائه
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وجود   یترشیکه بر آن مسلط شدند ارتباط ب  یتیچندمل  یهاشرکت  عظیم  یهنفت و انداز   دیتول  تیماه  نیب

ن نِ زما مدت  لیکرد، بلکه به دلیم  دیکه تول   یدرآمد  اسیمق  لیدل به  فقطنفت نه  دیدارد. تول   زیاستمرار آن 

 شدیفراوان بودند که م  ی قدربه  ی انرژ  ر یذخا  انه،یخاورم  نیادیم  ژه یو به  ،یبزرگ نفت  نیادیمدر  توجه بود.  قابل

  یمنبع درآمد ینفت دانیم  ک یداشته باشند. کنترل  ییها درآمدزادهه ی ها، بلکه براسال یانتظار داشت نه برا

  ی شرکت سهام  کی  شکلبه. شرکت نفت که  دوام خواهد داشت  یطوالن  ار یبس  یهندیآ  تا که    کندایجاد می

شرکت فرصت    ن یشد. ابدل    ندهیآ  ن یبردن از ا  دسو  یبرا   ی ا لهیوسدر زمان حال به  شده بود،    یدهسازمان

آن   یدر مورد ارزش درآمد آت  ادعا  به معنایکه    فراهم کردگذاران  هی سرمابرای  سهام خود را    یهو معامل  دیخر

  یادیتا حد ز   ینفت  یهاشرکت  کم،یوستیقرن ب  لیدر اوا   ینترنتیا  ی فناور  یهابود. تا قبل از ظهور شرکت

بلکه بر اساس ارزش بازار    ی جار  یعام در جهان بودند که نه تنها با درآمدها   یسهام  یها شرکت  ن یتربزرگ

 ارزش کنونی درآمدهای آینده.بر اساس  یعنی  ــ شدندیم گذاریارزش

سود ببرد.   بادوام باشد و از آنای  مدعی آیندهتوانست  یبود که م  یمال  نیاز ماش  یشرکت نفت نوع خاص

درآمدها از مدروکربنی ه  انیبه طول عمر جر  یتا حد   ندهیآ  یدوام    یبستگ  انهیخاورم  ینفت  عظیم  نیادیها 

که  وابسته بود  یاسیو کنترل س عیتوز باتیکار، خطوط لوله، ترت یروین بودن نانیاطم به قابل نی. همچنداشت

را تضم  یندهیآ  نیا مکانکند  نیبلندمدت  نفت   دست گرفتن به   سمی .  مال  شرکت  که  اندازه  همان    ،بود  یبه 

نفت    دیتول  یفن  یازهاین  برآمدن از پسِ  ینبود که برا   ی شرکت تجار  ک یبود. شرکت نفت فقط  نیز    یاسیس

و   }بزرگ{تولید نفت  اسیمق  از مازاد    تصاحب  یبود که برا   زیمتما سازوکاری  نیابلکه  .  ه باشدبزرگ شد  اریبس

 شده بود. یسازمانده آن، دیتول نیز از دوام 

ای کرد، نفت به محدود سنگ کارگران را قادر به ایجاد دموکراسی تودهغالزاگر    -  چهار

 کرده است کردن آن کمک  

  یهمیشد، در ن  جاد یا  ستم یقرن ب  نخست  ی همیدر ن  انه یکنترل نفت خاورم  یکه برا  اییانحصار   تمهدیات 

و  کردند،  یصنعت کار ماین  که در    یکسان  تهدید از سوی  یکیرو شد.  هروب  فزاینده  دیبا دو تهداین قرن  دوم  

 آمده بودند. دیکننده پددیمناطق تول رانیو حکم اداره یکه برا  هایی کهدولتسوی از  یگرید

بد و    ی کار  طی معرض شرا، در  جهان  ی هابخش  ری در سا  یمانند کارگران صنعت  انهیکارگران نفت در خاورم

و مسکن معموالً بر اساس    استخدام   بود.  اندکیا    شان یا هیچیاسیو س  یو حقوق اجتماعبودند  گاه خطرناک  
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به مشاغل   عموالً م  یرانی ا  ا یعرب    یِکار محل  ی رویکه ن  ی به طور  شدند،یمو تعیین    کیتفک  ینژاد  تمایز   خطوط

  شرایط   نیا   هیرا تحمل کنند. اعتراضات عل  یزندگ  طیشرا  نیترییو مجبور بودند ابتدا  شدندیدرآمد محدود مکم

دهه دوره  یهیاول  یهادر  در  شد.  آغاز  جهان  یصنعت  جنگ  از  کشورها  یپس  اکثر  در  کارگران    یدوم، 

  ی کارگر   های . اعتصابکردند و بهبود شرایط را خواستار شدند  خود  یدهنفت شروع به سازمان  یهدکنندیتول

  لیحق تشک  نیو همچن  ی کار و زندگبهتر    ط یشرا  در پی  افتادها به راه میدهیاین سازمان  به دنبال که اغلب  

 تر بود. گسترده یاسی حقوق س خواستارو  هی اتحاد

  ی انرژبخش  ، کارگران  جایگاهی بنیادین یافته بود  یجوامع صنعت   ی سازمانده  برای  ی انرژ  د یجا که تولاز آن

  انه یکارگران نفت در خاورم  مطالباتسرنوشت    یمقایسهاند.  را شکل داده   یو اجتماع  یاسیمبارزات س  ریاغلب مس

  ان یدر م ژهی وبه یجنبش کارگر جا هم که در آن ــکارگران اروپا  ستمیقرن ب لیدر اواکه  یمشابه مطالباتبا 

  دیتول،  نفت  یبه جادر اروپا،    .تواند آموزنده باشدمی  کردند،مطرح    ــ بود  نیرومند  یانرژ   دیاندرکاران تولدست

تر فراهم  گسترده  یاسیس  یها یحقوق کارگران و آزاد  ی مطالبات برا  شبردیپ  یرا برا   یسمیمکان  سنگْزغال

بر کرد.   سا  ا،یتانیدر  و  زغال  ،ییاروپا  ی کشورها  ریفرانسه  کسانکارگران  با  همراه  راه  یسنگ،  و  آهنکه  ها 

کشورشان به   یتوانستند از وابستگــ  بودند ی کربن یحرکت انرژ  های گلوگاهکه   ــ کردندیها را اداره ماسکله

اعتصابات    یدهسازمان  آنان از طریق.  داستفاده کنن  معمولریغ  یاسیقدرت س  کیبه    یابیدست  یسنگ برازغال

از طر که زغال  ییهاشبکههای  گاهگره  در   ک ی  یانرژ  یتوانستند منبع اصلی شد، میها حمل مآن  قیسنگ 

  اساسیبه استفاده از آن، طبقات کارگر غرب را قادر ساخت تا حقوق    دیتهد  ا یقدرت    نی. اقطع کنندکشور را  

 . کسب کنند یو اجتماع  کیدموکرات

کشورها مورد  وضع  یدکنندهیتول  ی در  ا  ت ینفت،  بود.  حد   تفاوت  ن یمتفاوت  ببازتاب    یتا    ن یتفاوت 

زغالزغال برخالف  بود.  نفت  و  نفت سسنگ  زم  یال یسنگ،  از  فشار خود  م  نیاست که تحت  شود.  یخارج 

 و در قیاس  مانند،یم  نیبلکه در سطح زم  شوند،یفرستاده نم نیرزمیاستخراج آن به ز  ی کارگران برا ن،یبنابرا

امر    نی. اشودانجام می  رانی مد  ترقیتحت نظارت دق  و   کارگر   یترتعداد کمبا    تف تولید ن  ،سنگزغال  دیتول  با

توان از  یم  ال،یس  کی  عنواننفت را بهرا دشوارتر کرد.    آن  یدهرا کاهش داد و سازمان  کار   ی رویناستقالل  

جاب خط  قی طر به  نیچنجا کرد، که همهلوله  راه  یتر کارگران کم  نیاز  به  مدارد  آهن  نسبت    ی برا   عموالً که 

نفت   ت،یدشوارتر است. در نها یلیونقل رحملآن از اختالل در   ایجاد شود ویسنگ استفاده مزغال ییجاهجاب
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از    توانند میتر  نفت راحت  یکنندهحمل  ی هاجا کرد، و شرکتجابه  ها انوسیبا تانکرها در اق  یراحتبه  توان یرا م

که قبالً    ی عمدتاً به مناطق  انه یکه نفت از خاورم اجآن . از مغلوب کنند  ا ها رآن  ای فرار    ی اعتراضات کارگر  دیتهد

زغال از  استفاده  بودند،    یسنگ صنعتبا  اروپا  ژه یوبهشده  م  ،به  تولیحمل  فاصله  یانرژ  دیشد،  از    ادیز   یابا 

را برای  مصرف    یهادر محلکارگران  اتحاد با    ، امری کهشد جدا شده بودیکه در آن مصرف م  ییهاتیسا

  د یتول  یسپاراز شروع برون  پیشها  نظر، غرب توانست مدت  نیکرد. از ایم  ارنفت دشو  یکنندهدیتولکارگران  

  نیا  یکند. به همه  یسپاررا برون  یانرژ  دیتر بود( تولکار آسان  یرو یکه کنترل ن  یبه مناطق)ای{}کارخانه

  انهیکارگران نفت در خاورم  برای   یاسیسموثر  مطالبات    نشاندن به کرسی  سازوکاری برای ریزی  طرح   ل،یدال

 [ 10] .کربنی بود یانرژبخش  کارگران  ری دشوارتر از سا اریبس

با مقاومت    ت یدر نها  یالملل نیب  ی نفت  یهاقدرت شرکت  دنیبه چالش کش  یی توانا  -پنج  

 کارگران  به دست آمد نه توسط دولت ها در برابر کودتاها 

شرک  یبرا   گرید  دیتهد سو  یغرب  یهاتانحصار  برا  یمستقل  یهادولت  ی از  که  مناطق    یبود  کنترل 

وجود  کننده  دیتول ابه  بودند. ظهور  از    یهاقدرت  ن یآمده    های دولت  ، یامپراتور  یقبل  یالگوهادل  متمرکز 

ی  هصادرکنند  یاصل  یدر کشورها  یاسیبلندمدت بود. اما نظم س  ییندهایفرآ  یجهینت  ،ییو اقتدار روستا  ،یشهر

و    یبیل  قا،ی شمال آفر  یدکنندهیدو تول  و ،  جیتر خلکوچک  یو کشورها   یسعود عراق، عربستان  ران،یا ــنفت  

ـ  ریالجزا   نزاعدولت در    اراتیاخت  همان آغاز،شکل گرفت. از    این کشورها  ینفت در حال توسعه  ع یتوسط صنا  ـ

  امپریالیستی ضد  ایمبارزه  ی مثابهبهنوظهور را    یمل  استیامر س  نیشد. ا  فی تعر  ینفت  ازاتیامت  طیبر سر شرا

کارگر را به نبرد    یتر طبقهگسترده  یها استیو س  یها توانستند مناقشات کارگر دولت  جه، ی. در نتشکل داد

و در مقاطع    1953-1951 یها سالدر    رانی، مانند ابدل سازندنفت    یو کنترل خارج  ینفت  ازاتیامت  ط یشرا  هیعل

 [ 11]نفت. یصادرکننده ی کشورها  ریر و سای الجزا ،یبیدر عراق، ل گرید

مقابله    داتیتهد  نیگرا با ایمل  یهادولت  یو سرنگون  فیمتحده با کمک به تضع االتیو ا   ایتانیدر ابتدا، بر

  ی هاجنبش  نیتریو مولد با قو  ت ینفت پرجمع  یدکننده یدو تول ــو عراق    رانیقاطع در ا   ی هاییارویکردند. رو

گرا  یدولت مل  یسرنگون  یبرا   رانیدر ا  سیو انگل  همتحد االت یا،  1953 رخ داد. در سال  ــ یو اجتماع  یکارگر 

  رانیو ا  س یهم حقوق شرکت نفت انگلمصدق  دادند. دولت    ب یترت  کودتایی نظامی  محمد مصدق  یبه رهبر 

برومیپترول شیتیبر)بعدها   به  متعلق  استبداد  ایتانی(  قدرت  هم  کش  یو  چالش  به  را  عراق،    دهیشاه  در  بود. 
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رساند که دولت  قاسم را به قدرت   میعبدالکررا سرنگون کرد و    ایتانیبر  ت یتحت حما  یپادشاه  1958 انقالب 

و کاهش    یصنعت نفت مل  جادیا  یرا برا  یرا آغاز کرد و اقدامات  یو اقتصاد  یاصالحات اجتماع  یبرنامه  یو

ا  یالمللنیب  ینفت  ی هاشرکتو قدرت  کنترل   داد.  با محدود کردن تولشرکت  نیانجام  منظور    دیها  به  نفت 

 که سرنگون شد    دیجد  ینظام   میرژ  کیتوسط    1963 در سال  دولت قاسم  ؛واکنش نشان دادندقاسم    فیتضع

از موارد    یتعداد  در[  12]رژیم کمک کرد. در کسب قدرت به آن  احتماالً  و  کرد  استقبال    از آن  ایاالت متحد

کنترل    جاد یا   ی از تالش برا  یر یجلوگ  یبرا   انهیمخف  ات یو عمل  یاسیمتحده از نفوذ س االتیا  ا ی  ا یتانیبر  گر،ید

 نفت استفاده کردند. دیبر تول ترشیب یمل

برا کنترل    یر یجلوگ  ی تالش  کشورها   دیتولمحلی  از  توسط  دهه  انه یخاورم  ینفت  در    1960 یتنها 

ها را در  که آن  زدند  اییتیامن  یهادستگاه  ایجاد  ی خاورمیانه یا دست به ها میبود. پس از آن، رژ  ز یآمتیموفق

  تر شیکنترل ب  ضمن  بودند  ل یما  ا ی  ،داشتیمتحده مصون نگه م االتیا  ت یمورد حما  ی نظام  ی برابر کودتاها

 نخستین   یبیو ل  ریالجزا   ه،یتر مانند سورکوچک  دکنندگانی. تولنیز همراهی کنندمتحده   االتیبا منافع ا  دولت

بزرگ    یهاکه انحصار شرکت  یخارج  ینفت  مستقل  ی ها کردند و با شرکت  یرا مل  دیبودند که تول  کشورهایی

، بغداد  1970 شد. تا سال  برداشتهکننده توسط عراق  نیی . گام تعکردند  یهمکار  دندیکشیرا به چالش م  ینفت

تواناکردنیز همکاری می  مستقل  ینفت  ی هاشرکت  با  که بازار  دیتول  یی،  از کنترل    ی ابیو  نفت خود را خارج 

  ها بودیخارج  را که در دست  نفت عراقشرکت    این کشور ،  1972 بزرگ توسعه داد. در سال  ی هاشرکت

  تیرا مجبور کردند که مالک یللالمنیب ینفت ی هاشرکت ی سعود عربستان و  ران یدر سال بعد، ا  [13]کرد. یمل

 شد. لیتکم دهه  کی یکه در سراسر منطقه ط ی تحول رند،یرا بپذ صنعت نفت یملو کنترل 

تالش جهان،  سرتاسر  برادر  شرکت  یها  قدرت  کردن  برا  یهامحدود  فرآ  یبزرگ  مازاد    ی ندهایجذب 

نبردها نقش    ایندر   یبود. کارگران در هر کشور  ستمی قرن ب  یاسیس  زیست   یدیکل نبرد  ،یصنعتمقیاس بزرگ

  ی کارگر   یها انسازم  یبه جابودند که  نوظهور    یمل  یها دولت  نیا   ،نفت  یالمللنیبداشتند. اما در مورد صنعت  

  ی دینوع جد  ،ییارو یرو  نی ها به دست آوردند. از اکنترل شرکت  دنیبه چالش کش  یبرا ای  کنندهنییتع  ییتوانا

 ی. دولت نفت یعنیآمد،  دیپد انه یاز قدرت در خاورم
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 دارد  یاکنون کاربرد محدود «یرانت  »دولت مفهوم  - شش

را متحول کرد. اما اقتصاد   این کشورها  انهینفت خاورم  یدکنندهیتول  یبر منابع کشورها   یکنترل مل  یبرقرار

شد که مانع  یعموماً تصور م  1960 ی مورد انتظار مطابقت نداشت. تا دهه  یبا الگو  ینفت  یهادولت  یاسیس

است. در اواسط    یگذار هیسرما   ی برا  هی کمبود سرما  ،یجنوب جهان   یکشورها   در موفق    ی اقتصاد  ی توسعه  یاصل

  ییهاپرداخت ــ  از رانت نفت  یقابل توجه  یدرآمدها  رانینفت مانند ا  یدکننده یتول   ی، کشورها 1960 یدهه

  ن یارغم  به  این کشورهاحال،    نی. با ا آوردندبه دست    ــ کردندیم  افتیدر  یالمللنیب  ینفت  یها که از شرکت

  ی اقتصاد  دیدر تول  یترعیبه رشد سر  ایشوند    یطور گسترده صنعتبهنتوانستند    فراوان  یهیبه سرما  یدسترس

  کرد که او آن رامشکل    ن یا   یشروع به بررس  ،یرانیاقتصاددان ا   ،یمهدو  نی، حس1970 . در سالابندیدست  

رانت کرد  او [  14نامید.]می  « ی»دولت  مطرح  را  دیدگاه  خاص  این  شکل  نفت  صادرکنندگان  دولت  از    یکه 

وابسته به واردات    و صادرات    هب معطوف  که    پدید آورد  یبخش صنعت  کی. صنعت نفت  مدار را ایجاد کردندتوسعه

  ک یتحر  ایو    د،یو چه در تول  یچه در کشاورز   ،یدیتول  یها تیفعال  ریبا سا  وندیپ  جادیقادر به ا   جهیبود و در نت

  ، موفق متأخر  هایسازییصنعت  یاز الگو   ی این کشورهاتوسعه  ل،یدال  نینبود. به ا  ترقوی  یصنعتنایب  طرواب

 . نکرد یرویپ، شدن سوق داده بود یصنعت ری کشور را در مس یعیمانند ژاپن که فقدان رانت منابع طب

  ن یو ا   ندکرد  عمقو کم  رنگرا کم  یمهدو   هاینشیب  اغلبْ   یدولت رانت  یمسئله  یبارهدر  یبعد   یها بحث

که    تمهیداتی  مجموعه  نه  ند،ساختبدل    اد یمازاد ز  یبا درآمدها   ییهادولت  یمشکل عموم  ک یموضوع را به  

با  مرتبط باشد.    یدیتول  یها بخش  رینفت و ارتباط آن با سا  دیتولدر قلمرو  محصور    تی طور خاص به ماهبه

مناطق به مراکز  این  ،  هاآن  یگذار هیکننده و سرمادیتول  یهادولت  دست گرفتن درآمدهای تولید نفت توسط در

امالک و مستغالت سوداگرانه    درمازاد اغلب  که    سازمان یافته بودند،  یخاص  یهاشدند که به روش  لیتبد  یرفاه

 ی و جاها  [1 - 14] کتاب  نی در فصل خود در ا  هیکه آدام هن  طورن. هماآیدبه گردش درمی  ینظام  یهانهیو هز

شد   ساالراناز کار  زیمتما  ایکند، درآمد نفت در انحصار دولت نبود، بلکه منجر به ظهور طبقهیاشاره م  گرید

  سیتأسها  دیگر حوزهو    ،یدار بانک  ،یمصرف  یکاالها  ع یوساز، واردات و توزرا در ساخت  ی بزرگ  یها که شرکت

 [ 15]کردند.

از این اصطالح    گرانپژوهشنفت و دموکراسی تبدیل شد.    یبارهبه بحثی در  در ادامهدولت رانتی    دیدگاه

ها استدالل کردند که کشورهای  استفاده کردند. آن  ،و نه اقتصادی  ،سیاسی  یبرای توضیح الگوهای توسعه
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فشار    زند ا اه، توانستکندکانالیزه میدست دولت    دردرآمد را    نفت به دلیل روشی که تولید نفتْ  یصادرکننده

خرید حمایت برای    در جهتتوانند از این منابع یا  ها میرژیماین  های سیاسی اجتناب کنند.  برای افزایش آزادی

جمعیت و    از   ستانیمالیات  از نیاز به   خالصی ، یا برای  متعارف استفاده کنندگر غیرایجاد یک دولت سرکوب

 [ 16].اعطای حقوق سیاسی در ازای آن

استوار است که هم مبارزات    یدموکراسهای  خاستگاه  یبارهدر  ی برالیل  اتیها اغلب بر فرضاستدالل  نیا

 ی انرژ  دیتول  یسپارو هم نقش برونگیرد  نادیده میکرد    جادی ا  گرید  یرا در جاها  یا توده  یکه دموکراس  یخاص

  یماد  یها نظر گرفتن تفاوت  در   با[  17.]در غرب  یحت  ک یدموکرات  ی هااستیس  فی را در تضع  یبه مناطق نفت

  ینفت و دموکراس  یتوان به مسئلهیبهتر م  انه،ینفت در خاورم  د یسنگ و رشد تولزغال  پیشین  خی تار  ن یب  یو فن

بلکه  دارد  انه«یخاورمدر مربوط به »دولت  هایحثبریشه در  فقطنه یاز نفت و دموکراس  روایتیپرداخت. هر  

 استوار است. نیز   گر ید مناطقدر  کیدموکرات  استیس نابع منشأ و م یدرباره هااز فرض یا بر مجموعه

 هستند  متأخر نسبتاً   یآن، تحوالت  مت«ی»بازار« نفت و »ق - هفت

  چیزی به نامها  دولت  ایکنندگان  بود، مصرف  یتحت انحصار چند شرکت بزرگ نفتنفت  که    ی ادوره  در

ب نفت«  »ق  یالمللنی»بازار  قشناختندنمی  مخا  نفت  مت« یو  ومتی.  بازارها  و    ی انرژ   دیتول  یضرور   یژگ یها 

 . ندبود 1970 یدر دهه ینفت یبر سر کنترل درآمدها  جدال ی جهی، بلکه نتنیستند

اجازه داد تا سهم    دکنندهیتول  یآن به کشورها  یجی شدن و تحقق تدر  یمل  تهدید،  1960 یدههاز اواسط  

  ی غرب  ینفت  یهاشرکت  یاز کاهش درآمدها  افزایش درآمد  نی. اما اکنندکسب    ی نفت  یاز درآمدها   یترشیب

کنندگان  به مصرف  هانهی انتقال هز  قیبه رشد خود ادامه دادند، بلکه از طر ها  چرا که این شرکت  ،حاصل نشد

رخ    1974-1973  «یبحران نفت»به نام    ییدادهایرو  قی ها از طرنهیهز  یعمده  یابیسامانبازشد.    محققنفت  

کشورها و    دیگرمتحده و   االتیدر ا  ها نینفت در پمپ بنز  ی عرضه  یکه منجر به کمبود ناگهان  عیداد. آن وقا

  ی انرژ   یمسئله  ی بارهدر  ار   شان یها کنندگان و دولتآن شد، طرز فکر مصرف  متیق  یچهار برابر شدن ناگهان

 درست فهمیده نشده است.  اغلب رخ داد واقعاً چه آن. اما ها امروز همچنان ادامه دارداین بحثداد.   رییتغ

به  نیا اغلب  و  روایتشود.  یم  منتسباوپک    متیق  ش یافزابه  کننده  گمراه  ای گونهبحران  متداول  های 

افزا   ی که کشورها  گویندپسند میعامه دنبال  به  ا  مت یق  شی اوپک  را قطع کردند.  به غرب    نینفت، عرضه 

  مت یمربوط به ق  ،ه بودافتی سال گسترش    نیچند  یاشتباه است. اوالً، اقدامات اوپک که ط  لیبه سه دلبرداشت  
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  ی ها در سال  هامتیق عیسر  شیبود. دوم، افزا   شیمجدد درآمدها  ع یتوز   ی برا  اتینفت نبود، بلکه استفاده از مال 

تصم  واکنشی نه    1973-1974 بلکه    ی هامیبه  به  اوپک،  ا واکنشی  متحدان  به االتیاقدامات    ژهی ومتحده، 

. سوم، کمبود  بود  نیفلسط  یوفصل مسئلهحل  یمتحده برا االتیدر مناقشه بر سر ممانعت ا  ،یعربستان سعود

ارتباط نداشت.    یسعود عربستان  ا یبود که با اقدامات اوپک    یگر یاز عوامل د  یناش   هانیعرضه در پمپ بنز 

درآمد  ی مسئلهاوپک«    متیق  شی »افزا  استانداردِ  های روایت بر  مسئله  ادعا  با  م  مت یق  یرا    رد،یگیاشتباه 

متحده   االتیدولت ا  ینفت  ی هااستیسو نقش    دنزیآمیرا در هم م نیبر سر فلسط  یر یاختالف با اوپک و درگ

 [ 18.]دنریگیم دهیرا ناد ذخایرکاهش  دیتهددر برابر کشور این کردن  ریپذبیدر آس

  ی برا  یراه  چ یه  1970 یدههتا قبل از اواسط    رایممکن بود ز قبالً  آن   یدرآمدها  ع ینفت و توز  متیقخلط  

نداشت که    یبورس بازرگان  چ یعمده، نفت ه  یکاالها رینفت وجود نداشت. بر خالف سا  یواقع  متیاطالع از ق

که    یتیچندمل  ی هاشرکت  نینفت عمدتاً در داخل و ب  ،یالمللنیبازار ب  ی . به جاکنندفروش   و دیخر در آن تجار  

  یعرضه  یمشروط به قراردادها  ایو/  شدیم  نییکه در داخل تع  ییهامتیبا ق  کردند،یآن را کنترل م  یعرضه

م  بود  بلندمدت   ی کشورها  یبود که وقت  ن یا  ینفت  یهاشرکت  یبرا  روش  نیا   یایاز مزا   یکی.  شدی مبادله 

  یبرا  یدهند، راه شی ها را افزابر درآمد شرکت اتیمال کردندیم  الشت  انهیمانند خاورم یدر مناطق دکنندهیتول

بر اساس    اتیمال  نینداشتند. در عوض، ا  ات یمشمول مال  یدرآمد واقع  جهیهر بشکه نفت و در نت  متیاطالع از ق

  پرشتابْ که تورم    ی، زمان1960 یدهه. از اواخر  شدتعیین میشده«  ارسال  متیثابت، معروف به »ق  اریمع  کی

  یسهم خود از درآمدها  ش یافزا  ای به دنبال حفظ    دکنندهیتول  ی ، کشورهادرزیر سوال ب را    کایارزش دالر آمر

  شیبه شکل درخواست افزا  ی بزرگ نفت  ی هاها با شرکتمذاکرات آنبودند.    اتیسطح مال  ش یافزا  از طریق  ینفت

 ،شدمربوط می  مت« یبه سطح »قبلکه    ات«ی»مال  نه ها  بحث  در ظاهر   که جاشده بود. از آناعالم  متیق  ا ی  ار یمع

و نه    بکشند  ریبه تصو  نفت  متیعنوان اختالف بر سر قرا بهمسئله    نیها توانستند او رسانه  ینفت  یهاشرکت

  انه، یآمده از نفت خاورمدستالعاده بهفوق  یبر سودها  اتیمال  شیافزا  یها به جاشرکت  نیآن. ا  یدرآمدها  عیتوز

 کنند. لیتبد ی محصوالت نفت متیق شیرا به افزا ات یمال نیتوانستند ا 

توزهنگامی   بر سر  مناقشه  برا  کیآشکار شد، وجود    ینفت  یدرآمدها  عیکه    ش یافزا  توجیه  ی»بحران« 

فراهم شد.    1973 در اکتبر  لیاسرائتوسط جنگ اعراب و  توجیه    نیبود. االزم  کنندگان  مصرف  رای ها ب متیق

  گیریو سخت  یبه ناسازگارواکنش  در    یودعربستان سعکه  متحده   االتی نفت به ا  یعرضه  میحال، تحر نیا با
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دراالتیا گذاشت،  نیفلسط  یمسئله  خصوص متحده  اجرا  بنز  یبعد  ی کمبودها  لیدل  به  پمپ    ی هانیدر 

متحده   االتیا  یهاشگاهیپاال  تی در ظرف  یگذارهیعدم سرما  این کمبودهااز جمله دالیل  متحده نبود.   االتیا

 [ 19] بود. کسونیجمهور نسیتوسط رئ متیو اعمال کنترل ق

نفت    متیق «ح یتوض» یبرا  ییهامدل  یبار شروع به توسعه  نخستین  یبحران، اقتصاددانان برا این  پس از  

آمد   دیپد  یینبودند، بازار کاال  نفت  یجهان  یقادر به انحصار عرضه  گرید  ینفت  هایغولکه   جاآن و از   ؛کردند

  یها متیق  تغییراتدر    توانستندیم  ینفت  یها و شرکت  دارانهیو سرما   شدیم  منعقد  ینفت  ی که در آن قراردادها

  یاستفاده از انرژ  ضروری  ی هایژگی از و  یکی  هازنیگمانهبازارها و    ها،متیق  یای دن  نیکنند. ا زنی  گمانهنفت  

که بر قرن دوم و    تمهیدی ــ  شد  جادینفت ا   دیقرن تول  کیاز    شیبود که پس از ب  یدیجدتمهید  نبود، بلکه  

 .  بود حاکم خواهد فت گسترده از ن یقرن استفاده نیاحتماالً آخر

  جاد ی ا  یبلکه برا  ست،ی نفت ن  ان یمحافظت از جر   ی اساساً برا  ینظام  های هزینه  -   هشت 

 شود به کار گرفته می یپول اعتبار دیو تول ینفت یامکان گردش درآمدها 

و   ــقرار داد    یوجه مورد بررس  نیبه بهتر  توانیرا م  تیو امن  یگر ینفت، نظام  ی میانرابطه  ،طیشرا  نیبا ا

  یها و بعداً به »دولت  یشورو ی هایطلبعرضه، که در ابتدا به جاه ت یامن ی برا  یفرض  دات« »تهدی منظر  از   نه

 . شدیو عراق نسبت داده م رانیسرکش« ا

به شمار    یدیبازار نفت تهد  ی مشکل بود، برا  کیجنگ سرد    یها در دهه  یشورو  ریاتحاد جماه  حتی اگر

پیدا   یبزرگ نفت ی هانفت خارج از کنترل شرکت دیاز تول  تی حما ی برا قرار شد راهی وقتی  برعکس، . آمدنمی

از    یرا تا حد  ارک  نیکشور تالش کرد تا ا  نیا  کرد.بازار نفت  یک    جادیبه ا  دیتهد  یشورو  ریاتحاد جماه  ،شود

در    یسع  پیوستهمتحده   االت یکه ا) صادرات نفت و گاز خود به غرب انجام دهد  ی برا  ییهاراه  یافتن   قی طر

  یمانند عراق برا  دکنندهیتول  یکشورها   یبرخ  ی هابا کمک به تالش  ی همو تا حد  ،( از آن داشت   یریجلوگ

  نیا   رانیکه عراق و ا  یبعدها، زمان   .یغرب  ینفت  یهاشرکت  یو مال  یفن  یسلطه  رها ازصنعت نفت    یتوسعه

  ر یمقاد  یعرضه  ییتوانا ــ  را به وجود آوردند  یمشابه  دیدو کشور تهد  نیرا به دست آوردند، ا  یاستقالل فن

 . یالمللنیب ینفت یهاشده توسط شرکت ت یریمد بات ینفت خارج از ترت یادیز

این مدعا    رسدی. به نظر می دیگری داشتفایدهنفت    نیمأت   یبرا  یشورو  ریاتحاد جماه  «د یتهدمدعای »

 .بودنفت  یدکنندهیتول یاصل ی هادولت ینظام ی هانهیهز  باالیسطوح  یبرا  یهیتوج
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م  ینفت  یدرآمدها از  یرا  سودمندمتوان  هز  ینظر  به    هیسرما  یمسئله  یبرا   یحاتیتسل  یهانهیخاص 

  ی که کشورها   ی. نخست، زمانکنندعمل می  یزمان  چارچوبدر دو  امر    نیمرتبط کرد. ا   انه یدر خاورم  یگرینظام

  العاده سطوح فوق  ی برا  یکردند، فرصت   ینفت  یاز درآمدها  یترشیب  اریشروع به کسب سهم بس  دکنندهیتول

و مقامات فراهم کرد تا    کنندگاننیها، تامها، داللشرکت  ی را برا  یی هااز غرب به وجود آمد و کانال  دیخر

  ی هارساختی صرف ساخت ز  دیجد  یاز درآمدها   یکنند. بخش  لیها تبدو پرداخت  هاهزینهدرآمد نفت را به  

مرتبط  از افراد و مشاغل    یار یبس  یبرا   یثروت خصوص  جادی و ا  یمصرف  یو واردات کاالها  مستغالت  شهری،

  تیکه جمع  ییدر جا  ژهیوخود برسد، به  سرحداتبه    سرعتتواند بهیم  هاییگذارهیسرما  نیشد. اما چن  هابا آن

توز نابرابر  به طور  درآمدها  و  است  م  تی محدود  نیا   ینظام  یهانهیشود. هز یم  ع یکم  برطرف  در  یرا  کند. 

الوکس مصرف  یدهایبا خر  یحت  سهیمقا   ی نجوم  ینظام  زاتیتجه  ی نهیو مستغالت، هز  مالککنندگان و 

داشته باشد. عالوه بر    نهیدالر هز  ون یلیم 100تواند  یمجت جنگنده    کیکوچک مانند    مورد نسبتاً  کیاست.  

  ن یاز آن ندارد. بنابرا  یبه استفاده عمل  یازین  ینظام  زاتیتجه  دیخر  هیتوج  ،یمصرف  یخالف اکثر کاالها بر  ن،یا

  ی دهسازمان  ی برا  ی مؤثرتر  ار یابزار بس  ینظام  یلوکس، کاالها  ی هاآپارتمان  ای  هاخودرو  با مثالً   سه ی در مقا

 . کنندیها فراهم مو پرداخت هانهیهز }تبدیل به{  یبرا  یو فرصت هانهیهز انیجر

مازاد   یدکنندهیتول  یدرآمد کشورها   ،دوم تنها  نه  حالدر    ینفت  درآمدزمان  بلکه  آ  ی،  که    ندهیدر  بود 

  یکشورها  ینفت  یدرآمدها  داد. در برابر کشورهای غربی قرار میاعتبار    د یسطوح جد  جادی ا  یبرا   یی هافرصت

ابداع کرده بود که در    یمال  نظام   ک یهاست. غرب  پرداخت  یامن و بلندمدت برا  متعارف،ریغ  یمنبع  دکنندهیتول

  ق یبزرگ را از طر   اسیقدرت خلق پول در مق  ــ یالمللنیبزرگ و ب  یهابانک ــ  یخصوص  یهاآن شرکت

  ی اعتبار  پولِ خلق. اما ندبردیآن سود م پرداخت بهره و کارمزد از  قی از طر هاگسترش اعتبار داشتند که بانک

  ی درآمدها  نان یاطم  تیاعتماد را بدهد. قابلبازپرداخت قابل  یوعده  ه جذب درآمد است ک  ی برا  سازوکاری  ازمندین

  ژه ی و، بهیافتافزایش می  یحاتی تسل  ی ها نهیهزی آن  به واسطهکه    ای گذاریسرمایه  اس یهمراه با مق  ،یآت  ینفت

 مناسب بود.  سمی مکان نیا  فراهم آوردن  یبرا

خاورم  ینفت  ی درآمدهاگردش   به  انه یمازاد  آن  تبدیل  نظام  و    یمال  یسازماندهباز  از    یبخش  ی مخارج 

با تغ  یالمللنیب   جیخل  یگسترده  ینفت  یشد. درآمدها  ریپذامکان  1970 یدههکنترل نفت در    راتییبود که 

گسترش    باعثو    گذاریو لندن سپرده  ورکیوین  یهابانکشود، در  یگفته م  ینفت  یفارس که به آن دالرها
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بازارها  عیسر س  یخصوص  یمال  یدر  جابل  کنتر  ستمیشد که  بانک  یالمللنیب  هی سرما  ییجاهبر    یهاتوسط 

  ،یگر ید  ی سیالمادهحرکت  که به    ،یمال  دیجد  سیالیتقرار داد.    ریرا تحت تأث  جهانی  پس از جنگ  یمرکز

  یاستانداردها   تمهیدات حمایتیو حمله به    ،یسازیمال  ،ییزدااز مقررات  هاییشکل گره خورده است،  ،  نفتیعنی  

 [ 20]معروف شد. سمیبرالیرا آغاز کرد که به نول  یزندگ

 کند یم  فراهمرا   جنگ  بلکه منطق ست،ی نفت عامل جنگ ن - نه

دست   به را    انه ینفت خاورم  ر یکنترل ذخا  یغرب  ینفت  ی ها، شرکت1968تا    1918 هایبین سالپنجاه سال    در

این   علیه   یمحل  ی دهایتهد  ی سرنگون  ا یمنابع و کمک به سرکوب    نیخود بر ا  یسلطهحفظ    یگرفتند و برا 

  یها جنگ  ،یامنظ  یهاگاهیبه پا  ازیمتحده بدون ن االتیبودند. ا  یمتحده و متحدانش متک االتی، به اسلطه

ا  ا یبزرگ   نبرد،  در  سربازان  دادن  ارائه    ی بانیپشت  نیاز دست  سالِ در    [ 21] .کردمیرا  از  پنجاه  ،  1968 پس 

راه انداخت   بهخود را در افغانستان و عراق    یهاکرد، جنگ  ت یتهاجم و اشغال حما  یسر   کیمتحده از   االتیا

را    ینظام  یها گاهیاز پا  یا کشور مجموعه  نی. اافت ی  گر ید  یهاجنگ  دیکردن و تشد  یطوالن  یبرا  ییهاو راه

  ر یدرگ  انهیکشور خاورم  نیدوج میدر حداقل ن  کمیوستیه قرن بیاول  یهادر سراسر منطقه ساخت و در دهه

 هزار نفر تمام شد.  جان صدها متی به ق ی کهجنگ بود. خشونت

  ی هاکه شرکت  یزمان  است.   انگارانهساده   بیش از حداستدالل    نیخشونت بود؟ ا   دیتشد  نینفت عامل ا  ایآ

متحده   االتینفت را از دست دادند، دولت ا  ی و عرضه  دیبر تول  میکنترل مستق  1960 یاز اواخر دهه  ییکایآمر

  سمیونیخاص خود را داشتند: صه  یها در منطقه کرد که برنامه  ییروهایبا ن  ترکی ائتالف نزد  جادی شروع به ا

خود    یمتحده که قادر به حفظ هژمون االتیحال، ا  نی . در عدیگر   یاریو بس  یسعود عربستان  تیوهاب  ل،یاسرائ

کرد تا    یطوالن  یهایریو درگ   یشی فرسا  یهااز جنگ  تی حما  در عوض خود را درگیرنبود،    میطور مستقبه

ا   ی امنطقه  ی هاقدرت اقتدار    اقو عر   رانیمانند  نم  آمریکارا که  ا  فی تضع  رند،یپذیرا  از  یر یدرگ  نیکند.  ها 

بزرگ نفت در    یدکننده یدو تا از سه تول   فیبا تضع  هااین جنگدر هر صورت،  نفت محافظت نکرد.    یعرضه

  ی نفت منطقه و ادعا ریذخا اسیکمک کردند. اما مق به مقابله با مشکل مازاد عرضه میرمستقیطور غمنطقه به

  باًیخشونت تقراین    یبرا  منطقی بود که اندازد،  یمتحده را به خطر م االتیا  تیامر امن  نیا  کهنیبر ا  یمکرر مبن

 به کار گرفته شد. ان یپایب
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 کشد یرا به چالش م  یاسیاقتصاد سکنونی  یایده اقلیمی بحران  - ده

است. اما    افته ی نفت چگونه توسعه    یکنون  یاسیاقتصاد س  مینیتا بب  کمک کندتواند  ینفت م  یخی تار  درک

را   یاسیو اقتصاد س  خیتار  م یمفاهاین    نفت در طول قرن گذشته، خودِ  یندهیشده توسط مصرف فزاخلق  جهانِ

  یدربارهمطالعه    یمثابهبهرا    خ ی. ما معموالً تاراند، مفاهیمی که امروز خود موضوع نگرانیکشدیچالش م به

منابع    ی توسعه  عت،یآرام طب  ری تسخ  ،یجمع  ای   یفرد  ،ی جهان توسط عوامل انسان  ی ساختن و بازساز  یچگونگ

  ی کربن  ی. اما احتراق انرژایم به نگارش درآورده  تربا قابلیت  یو از نظر فن  تردهیچیپ ی پیوستهو ساختن جوامع

ا و    نیرا در جو زم  یراتییشده و تغ   نیزماقلیمی    نظاماست، باعث گرم شدن    یبر آن متک   ندهایفرآ  نیکه 

همراه با   ،راتییتغ نیاکرد.  معکوسشان توانیها را کاهش داد، اما نمآن توانیکه م انداختهبه راه   هاانوسیاق

دسته که  گونه  یجمعانقراض  واسطهها  سوخت  نیزم  درنوردیدن  یبه  داده  یکربن  هایبا  تنها  رخ  نه   ،

 یفروپاشتهدیدی است در جهت  ، بلکه  است  در معرض تهدید قرار دادهرا    یبشر  زیست جوامع  یریپذامکان

فرآ نازک  متخلخل  ی هپوست ــ  ییایمیوژئوشیب  ی ندهایپوشش  و  پا  ی شکننده  اتمسفر    خاکِ   به   را   ینییکه 

مادر  سنگو    یرسطحیز میآن    زیربسترهای  در    ــ کندمتصل  آنکه  م  یتبادالت  درون  به    دهدیرخ  که 

جدا از    یزیچ  ی به مثابه  عتیاز طب  میتوانینم  گرید  ما [  22].دهدیم  و بالندگی  رشد  ی اجازه  اتیح  هایشکل 

مثابهمنابع  از  جامعه،   از  توسعه  ی براصرف    یموادی  به    و کفایت   کاردانی   یدهسازمان  ی مثابهبه  است یس، 

 سخن بگوییم.  یانسان  های لیمداوم پتانس یتوسعه  عنوانبهخود  یجمع  یندهیآاز  ای ،یفن  رشدبهرو

با آن    نیکه زم  یبار فاجعه  یامدهایپ  کم تخفیفدست  یبرا  یداشتن شانس  یاکنون متفاوت است: برا  ندهیآ

با ا  ییزداکربن  یادیتا حد ز   2050 تا سال  د یمواجه است، جهان    ی نامه توافقبود که در    یهدف  ن یشود. 

  گرادیسانت  یدرجه  5/1  تا  ی جهان  یدما  نیانگیم  شیمحدود کردن افزا   ی برا  2015 در سال  سیپار  یمیاقل

  ان یب  اقیلمی  راتییتغ  ی دولتنیب  ئتیه  درنیز    2018 سالو در  ذکر شد    ،یباالتر از سطوح ماقبل صنعت

ا  [23]شد. به  باشد  قرار  نزد  نیاگر  طیمشو  کیهدف  خاورم  کی  ی،  خوش  دستبایست  می  انه ینسل، 

در حال حاضر در حال انجام    راتییاز تغ  ی. برخشودخود    یو اقتصاد  یاسیس  یزندگ   نیادیبن  یدهسازمانباز

  ادرص  شینسبت به چهل سال پ  ی ترشیمنطقه امروز نفت باین    د،یتول  ی درصد 50  باً یتقر  شیافزا   رغم بهاست:  

در حال کاهش    ای  دهیرس  تعادلنفت به    دیتر منطقه، تولکوچک  یدکنندهیتول  یاز کشورها  ی اریکند. در بسینم

از آن به    یخود را محدود کند که بخش  دیمجبور شده است تول  ،یسعود عربستان  دکننده،یتول  نیتراست. بزرگ
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(  OECD)  ی اقتصاد  یو توسعه  ی سازمان همکارعضو    ی مدت مصرف نفت در کشورهادرازکاهش    لیدل

 است. 

،  1998 باشد. از سال  ر یناپذممکن است اجتناببار  فاجعه  حاصل شود، عواقب   یی زداکربن  نیااگر    یاما حت

را نه    یبارندگ  زان یم  نیترکم  و را تجربه کرده است    ی سالخشک  ن،یزم  ایشگرم  لیبه دل  ی تا حد  ،منطقه  نیا

عامل    یسالخشک  من،یو    هیسور   در[  24] در نهصد سال گذشته داشته است.  کمدستبلکه    ر،یاخ  هایسالدر  

درگ  یفروپاش  میمستق ا   یاجتماع  یر یو  در  پا  شتی مع  یبرا   یجد  یدیتهد  رانیاست.  در  قرن    انیاست. 

آب  یسالخشک  کم،یوستیب انحراف  با  ناپد  ماندهیباق   یها همراه  باعث  است  ممکن  مخازن  شدن   دیبه 

عراق بدون »  نفعاال  نی. در عراق، کمپدهندیم  لیرا تشک  منطقه  ز یخهالل حاصلشود که    ییهارودخانه

سطح نمک در    ش یو افزا  ها دست رفتن آب رود از  لی امروز به دلهمین    یدهد که حتیگزارش م  « رودخانه

  شیافزا  [25].مناسب کشت نیست  گر یکشور د  یدرصد از سطح آب 25مانده است،    یباق  هااز رودخانهچه  آن

در    [26].دارد  لین  یدلتا  ی بر دشت کشاورز  یمشابه  ریمخازن باالدست، تأث  ریهمراه با تأث  اهایسطح آب در

اندازد. سطوح  یمنطقه را به خطر م  یو مناطق داخل  یساحل  ی تمام شهرها  اها،یسطح آب در  ش یدرازمدت، افزا

 کند.یگرم م  اندازه از بیشسکونت انسان  یفارس را برا جیاز خل یمناطق نده،یرطوبت در آ

  رات یینفت در مواجهه با تغ  یاسیتوان به اقتصاد سیکه چگونه م  کشدمیها این پرسش را پیش  ی اینهمه

است    نیدهد، بلکه ایدرک ما از نفت را شکل م  خْیچگونه تار  مسئله این نیست که.  پرداخت  اقلیمیبار  فاجعه

  و خود  بریممی سر بهی هستی تاریخی  شیوه کیرا شکل داده است. ما در    خیکه چگونه نفت درک ما از تار

شود.  یم  تیهدا  یانسان  ی اسیو س  یکه توسط کنش اجتماع  مینیبیم  یآشکار  یخ یتار  یندهایرا محصول فرآ

نامحدود به    باًیتقر  یرسدر دوران کوتاه دست  ممکن کردند که  یاالعادهخارق  یروها ینرا  ی هستی  شیوه  نیا

،  داشته باشند  یگاهیها هنوز در آن جاکه انسان  یاندهی. دوام آبه رویمان گشوده شده بودند  یلیفس  یهاسوخت

،  است  2050 صفر تا سال  باً یتقر سطح  به  نفت و گاز    یجهان   دیآن دوران، کاهش تول  بخشیدن به  انیبه پامنوط  

  لیدر اوا  انهیخاورمنفت    یدکنندهیتول  یکشورها  عظیمگسترش  دوران  از مثالً    ترکی نزد  اریکه اکنون بس  زمانی

اگر    نفت است، بلکه   یاسیاقتصاد س  ی برا  دیجد  ییکردهایرو  افتنینه تنها مستلزم    ن ی. ااست   1980 یدهه

  ان مولمعم   های برداشت  یها تیشناخت محدودمستلزم    ،را آغازگاه قرار دهیم  قا یو شمال آفر  انه یخاورم  منظرگاه

 . است یاسیسامر و   یاز امر اقتصاد
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  ر یکتاب ز  سومفصل  که    Timothy Mitchell  ینوشته  Ten Propositions on Oilاست    یامقاله ترجمه   نی* ا

 :  است

A Critical Political Economy of the Middle East and North Africa, Edited by Joel 

Beinin, Bassam Haddad, and Sherene Seikaly, Stanford University Press, Stanford, 

California, 2021. 
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