
 

 1 

 پذیر سرمایه های آسیب نفت و شبکه

 چلیم یموتیتوگو با گفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای از  رسد که کشورهایی که بخش عمده انجامد؟ اغلب چنین به نظر می آیا ثروت نفت به فقر سیاسی می

دموکراسی کربنی؛ »آید، کمتر به دموکراسی گرایش دارند اما کتاب  درآمدشان از صادرات نفت به دست می

گوید؛ تاریخ انرژی را مورد بازاندیشی قرار  تری می از داستان پیچیده« روزنفت و قدرت سیاسی در جهان ام

محیطی، مبارزه برای دموکراسی و جایگاه خاورمیانه در جهان مدرن به  های زیست دهد و درکی از سیاست می

توسط انتشارات ورسو منتشر و اخیرا به فارسی ترجمه شده است.  ۲۰۱۳دهد. این کتاب در سال  دست می

در مورد « شرق»های  های تیموتی میچل، نویسنده کتاب است به پرسش خوانید، پاسخ نچه در ادامه میآ

برخی مضامین کتاب و ارتباط آن با وضعیت ایران. مکاتبه و ترجمه مصاحبه را شهریار خواجیان انجام داد که 

 .کنیم وسیله از او تشکر می بدین
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کند، آیا شاهد نوعی دترمینیسم  سنگ و عدم دموکراسی و نفت مطرح می الدر تناظری که کتاب بین دموکراسی و زغ

 .رود تکنولوژیک نیستیم؟ به این معنا که با یک تکنولوژی باالجبار برخی امکانات دموکراتیک از دست می

اخت و نفت آن را ای را فراهم س گیری دموکراسی توده سنگ امکان شکل چگونه زغال -کاود  ای که کتاب می در یک جمله، مسئله

ممکن است به نظر نوعی دترمینیسم )جبرگرایی( تکنولوژیکی بیاید. اما بحث کتاب این نیست. کتاب گونه دیگری از  -محدود کرد 

شود که دموکراسی محصول تصمیم انسان  تر است: دترمینیسم انسانی. اغلب گفته می گیرد که بسیار عام دترمینیسم را به چالش می

کند که مردم ایده، اراده، فرهنگ مشترک یا آگاهی سیاسی آن را داشته باشند که  نگاه، دموکراسی در جایی رشد می است. در این

های مدرن دموکراتیک برای اداره یک کشور را  دانم. چراکه خاستگاه روش خود را دموکراتیک سازند. من این استدالل را مفید نمی

 .کند های جهان نظر می ها به دیگر بخش ها و ایده ند و آنگاه به گسترش آن روشدا فرهنگ یا تمدنی ویژه، یعنی غرب، می

کنم بیشتر مردم  کند. من فکر می های انسانی اجتناب می ها و جنبش مثابه محصول صرف ایده گونه نگاه به دموکراسی به کتاب از این

پذیری  ها که از آسیب ای نه از ایده د. دموکراسی تودهتر منصفانه هستنترشکننده و بیشدنبال یک زندگی کم تر مواقع بهدر بیش

ای خلق شد که شهرها و طبقات حاکم معینی به شکل نوینی از انرژی وابسته شدند  ای سر برآورد که تقریبا تصادفی و در لحظه ویژه

بحثی برای درک اقدام جمعی  که اختالل در عرضه آن برای چند دهه آسان بود. این نه بحثی پیرامون دترمینیسم اقدام جمعی، که

ها، خواص فیزیکی مواد و  ها، بل حرکت منابع و ذخایر، ترتیب و تنظیم زیرساخت فقط جنبش اذهان یا آگاهی است که نه

کند. اما بخش اعظم جهان ما از  ها را ضرورت فنی تعیین نمییک از این گیرد. هیچ پذیری ترتیبات مکانیکی را دربر می آسیب

ای درباره  گونه های انسانی تشکیل شده است. بنابراین ما باید به ها و ظرفیت ای از توانایی مکانیکی، مادی و آمیزه های فنی، بخش

 .کند سیاست بیندیشیم که با جهان فراتر از انسانی مرتبط باشد که در آن زندگی می

را محصول قرن بیستم « اقتصاد سیاسی»شما 

چطور است دانید.  و وابسته به ظهور نفت می

تاب ظهور جامعه بورژوایی در قرن  و که در تب

داری در قرن  هجدهم و اوج شکوه سرمایه

نوزدهم، جایی برای اقتصاد سیاسی قائل 

 نیستید؟ منظورتان از اقتصاد دقیقا چیست؟
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واژه اقتصاد به یک  نبود. پیش از قرن بیستم،« اقتصاد»در قرن هجدهم و نوزدهم، اقتصاد سیاسی وجود داشت اما چیزی به نام 

شد. اعمال اقتصاد به معنای استفاده محتاطانه از منابع، یا مدیریت خوب امور بود. معنای این  فرآیند و نه یک چیز اطالق می

بود. یک اقتصاد برای خانوار، امالک کشاورزی، تجارت استعماری و کشور وجود داشت. علم اقتصاد « دولت»اصطالح مشابه واژه 

این شکل گرفت که اقتصاد یا دولت مناسب عرصه سیاسی را بررسی کند و توجه آن به مسئله تجارت، جمعیت،  سیاسی برای

 .مستعمرات، وضع مالیات، قانون و مالیه بود

در میانه قرن بیستم، اقتصاددانان در بریتانیا و آمریکا شروع به استفاده از واژه اقتصاد به شکلی جدید کردند و با افزودن حرف 

سازی و رشد بود.  گیری، مدل عنوان موضوعی جدا از دولت تعریف کردند. این چیز قابل اندازه را به« اقتصاد»به آن،  the عریفت

های  ها نبود، بلکه بازتاب راهی نو در اداره مردم و قدرتی جدید در دست شرکت ابداع این اقتصاد فقط رویدادی در تاریخ ایده

 .های امپریالیستی و کشورهای جنوب بود داری نوین و روابط جدید میان قدرتتجاری، نقش ویژه پول و بانک

کنند که همه  مثابه یک مفهوم جهانی استفاده و تأکید می به« اقتصاد»ها، از اصطالح  امروزه پژوهشگران، همچون بازرگانان و دولت

دانستند چگونه آن را بسنجند و مدیریت کنند. این  مینامیدند یا ن اش نمی جوامع سراسر تاریخ یک اقتصاد داشتند، حتی اگر چنین

گری  های سنجش گرفتن مفاهیم بنیادی و شکل عنوان شکلی از تخصص است، تخصصی که به پرسش بازتابی از چیرگی اقتصاد به

های درک جهان را  راهمثابه یک نوآوری جدید ببینم، تا تفکر درباره یافتن دیگر  دهم که اقتصاد را به آن دشوار است. من ترجیح می

 .تر سازم آسان

برای غلبه  G بود که به پیشنهاد هلموت اشمیت، ژیسکار دستن و ریچارد نیکسون اولین ١٩٧٣در آستانه بحران نفتی 

بر بحران تولید شد. اولین اتحاد رسمی بعد از جنگ دوم که نشان داد نفت دیگر یک کاالی متعارف نیست، بلکه 

های بزرگ و  تولید شد. نسبت اتحاد دولت BRICS و G٢٠، ٥+١های  و گروه G٧ ست. در کنارکاالیی استراتژیک ا

 کنید؟ کوچک را در حفظ مقام استراتژیک نفت چطور ارزیابی می

ام که در بخش اعظم صد سال گذشته مشکل نفت این بود که معموال در مقادیر فراوان وجود  نشان داده« دموکراسی کربنی»در 

ای به دست آورند که چندین  العاده کننده نفت، توانستند از فروش آن ثروت فوق های بزرگ، و سپس کشورهای تولید داشت. شرکت

، و بار دیگر در دهه ۱٩٧۰در دهه  -های کوتاهی  که بتوانند عرضه آن را محدود سازند. دورهبه شرط آن -برابر هزینه تولید بود 

ها  دهای سیاسی و هزینه توسعه مناطق جدید نفتی موجب بروز تنگناهایی شد که قیمتوجود داشت که ترکیبی از رویدا -گذشته 
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نفت خطر « موقعیت استراتژیک»های کاهنده بود.  کنندگان نفت معموال عرضه مازاد و قیمت باال برود. اما تهدید عمده برای تولید

، این به ۱٩٧۰رای محدودکردن عرضه آن است. پیش از دهه دهد، بلکه بازتاب نیاز به حفظ ترتیباتی ب قطع عرضه نفت را نشان نمی

به بعد  ۱٩٧۰کردن نفت خود بود، و از دهه  کننده در ملی المللی علیه حق کشورهای تولید های نفتی بین معنای حمایت از شرکت

چون ایران پس از همکردن کشورهایی ) های نفتی در کنترل نفت و منزوی های همدست شرکت نیز به معنای حمایت از الیگارشی

 .سازی باشند (، که ممکن بود خطری برای سیستم محدود۱٩٧٩/۱۳٥٧

گرفتند  کننده کنترل تولید را به دست می که کشورهای تولید اصطالح ماهیت استراتژیک نفت جنبه دیگری نیز داشت. درحالی به

های بزرگ آمریکایی و اروپایی توانستند  بانک(، ۱٩٧۰یا عربستان سعودی پس از دهه  ۱٩٦۰)برای مثال، ایران پس از دهه 

سودهای هنگفتی از ارائه تسهیالت اعتباری در ازای درآمدهای آتی نفتی این کشورها عاید خود سازند. برای چنین کشورهایی 

ن چیزهایی که خواستند خلق کنند دشوار بود. ساخت ها می هزینه به اندازه کافی سریعِ پول برای جذب همه آن اعتباراتی که بانک

بُرد. و در مقایسه با میزان درآمدهای آتی نفتی که از سوی این  مورد نیاز مردم بود، مانند مسکن، مدرسه یا کارخانه، زمان می

حل برای این مسئله فروختن سالح به این کشورها بود.  بر نبودند. یک راه ها قابل تبدیل به اعتبار بود، آن نیازها چندان هزینه بانک

شد. سالح برخالف کاالهای  تر ممکن می یابی به آن نیز بسیار سریعتر از مدرسه یا کارخانه بود و دست ح پیشرفته بسیار گرانسال

رو ظاهرا محدودیتی برای خرید آن وجود ندارد. برای توجیه چنان ترتیبات اعتباری و  گیرد، ازاین مفید لزوما مورد استفاده قرار نمی

موقعیت »زمی، خلق این گمان که منابع نفت در خطر است و نیاز به حفاظت دارد به کمک آمد. خریدهای هنگفت و ناال

 .المللی شکل گرفت عنوان بخشی از سیستم جدید مالیه بین به ۱٩٦۰نفت چیزی بود که پس از دهه « استراتژیک

طبقات و اقشار مختلف  با کشف نفت در ایران، تغییرات جمعیتی چشمگیری رخ داد؛ از شهرهای نفتی جدید تا

های قرن بیستم  ترین انقالب گیری طبقه کارگر در صنعت نفت ایران بود که یکی از مهم تر شکل اجتماعی. از همه مهم

های  ها و مبارزات طبقاتی پنهان درون صنایع نفتی را با دموکراسی و جنبش به دست آن رقم خورد. نسبت جریان

 کنید؟ بخش چطور ارزیابی می رهایی

های سیاسی و انقالب اجتماعی ایفا کردند: در  ای در مبارزات ایرانیان برای آزادی کننده دفعات نقش تعیین کارگران صنعت نفت به

 ۱٩۰٥ترین صنعت نفت جهان در باکو در اثر انقالب  )در بازگشت به وطن در پی نابودی بزرگ ۱۲٨٥-۱۲٨٦/۱٩۰٦-۱٩۰٧

. اما اندیشیدن به کارگران صنعت نفت یک ۱۳٥٧-۱٩٧٨/۱۳٥٨-۱٩٧٩یز در انقالب ، و ن۱۳۳۰-۱٩٥۱/۱۳۳۲-۱٩٥۳روسیه(؛ در 

ای دیگر و گذر از این فاصله مستلزم یک جهش بزرگ است.  ای به بزرگی و کلیت طبقه کارگر مسئله مسئله است و صحبت از پدیده
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های  گیری جنبش جتماعی اغلب مستلزم شکلکند که نبردهای موفق برای دموکراسی و تغییرات ا استدالل می« دموکراسی کربنی»

های نسبتا کوچکی از کارگران و  های جدید سیاسی در سطح کل یک طبقه نیست. گروه بزرگ اجتماعی یا ظهور آگاهی

کردند که ترتیبات موجود درصورت  ها در نقاطی عمل میتوانستند نظم کهنه سیاسی را مختل سازند، زیرا آن دهندگان می سازمان

بخش، من مفیدتر  های آزادی اندازهای طبقه کارگر و جنبش جای صحبت از تاریخ یا چشم پذیر بودند. به ها آسیبدر آن اختالل

 .پذیر بپردازیم دانم که به چگونگی شناسایی و عملکرد نقاط کوچک آسیب می

همین وجه استراتژیک نفت ایران از معدود کشورهایی است که از نیمه دوم قرن گذشته تا امروز سیاست و تاریخش را 

تعیین کرده است؛ شبیه به نقش پنبه در قرن نوزدهم در مصر. به نظر شما زور استراتژیک این کاال چه نقشی در 

 تواند داشته باشد؟ های جهان جنوب می های خارجی دولت تعیین سیاست

کند که چگونه تولید  ده است، زیرا به ما یادآوری میمقایسه ]نفت ایران در آغاز قرن بیستم[ با پنبه مصر در قرن نوزدهم مفید فای

پذیری است، نقطه قوت و ثروت نیز باشد. این نقطه ضعف  تواند به همان اندازه که نقطه ضعف یا آسیب یک کاالی استراتژیک می

آورد  این لحاظ نیز سر بر می پذیر است، بل به سازی از بیرون آسیب ثبات فقط به این دلیل که کشور در مقابل اشغال، کودتا یا بی نه

ها حتی برای رفاه شوند. آن که نخبگان حاکم و شرکای تجاری آن بیش از اندازه متکی به کنترل با اخذ مالیات از تولید یک کاال می

یی که شود، کشورها ای در چند کشور شمالی نیز دیده می طور فزاینده کنند. همین امر به خود نیز به رفاه عموم مردم توجه نمی

متمرکز شده  -مالیه و بسازبفروشی  -ها نه در تولید و تجارت گسترده که در یک صنعت کوچک و استراتژیک ایجاد ثروت در آن

 .است که پیوندی با رفاه، تندرستی یا آموزش اکثریت مردم ندارند

سیاست خارجی برای انحراف توجه و  تر ازپذیرتر باشند، بیش این چه تأثیری بر سیاست خارجی دارد؟ هرچه نخبگان حاکم آسیب

ها مشغول است،  سازی از اروپایی کار بریتانیای امروز نگاه کنید که به اهریمن کنند. به حزب محافظه کسب حمایت مردم استفاده می

طور که  ندهند. هما تر نقاط جهان انجام میها، مسلمانان و بیش خواهان در آمریکا که همین کار را درمورد مکزیکی یا جمهوری

سادگی سیاست خارجی را تعیین کنند، بلکه نقاط  چون نفت بههم« استراتژیک»کنم کاالهای  تر توضیح دادم، من فکر نمیپیش

 .سازند شوندگان می کنندگان و نیز حکومت پذیر برای حکومت آسیب

وهوایی، به مبارزه علیه  شدن زمین و بحران آب کننده گرم فعاالن مستقل بسیاری در سراسر جهان با عامل تعیین

توانند از پس اشکال  اند. به نظر شما این اشکال مبارزه می های فسیلی برآمده قدرت تخریبی صنایع برآمده از سوخت
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محیطی را با دموکراسی رادیکال چطور ارزیابی  ها برآیند؟ نسبت مبارزات زیست دولت-مخرب جهان در قالب شرکت

 کنید؟ می

گذارند. یکی از  ها انگشت می هوایی و قدرت شرکت و ای بر پیوند بین بحران آب محیطی به نحو فزاینده زیست هوایی و و فعاالن آب

 یاب جویند. برای مثال به گروه کربن ها را می دولت-ها و شرکت پذیر شرکت هایی هستند که نقاط آسیب ها، گروه بهترین نمونه

(Carbon Tracker) در بریتانیا در تارنمای www.carbontracker.org پذیری تمرکز  مراجعه کنید. این گروه بر یک آسیب

های سوخت فسیلی در بازار سهام. این قیمت برپایه برآوردی از عواید آتی تعیین  دارد: قیمت سهام مؤسسات نفتی و دیگر شرکت

هوایی، تولید از آن منابع  و بستگی به بزرگی ذخایر نفتی دارد. اما اگر بحران آب ترهای نفتی، این برآورد بیش شود. برای شرکت می

پردازد تا  به انجام و نشر پژوهش در مورد هر شرکت می« یاب کربن»نفتی را ناممکن سازد، آنگاه ارزش سهام بسیار باال خواهد رفت. 

للی جهت کاهش تولید کربن در جوّ زمین، چقدر از ذخایر آنها الم های ساده مورد توافق بین نشان دهد که برای احراز حتی آماج

ای را صرف یک نبرد رو به گسترش برای حفظ ارزش سهام  های بزرگ نفتی اکنون درآمدهای فزاینده باید زیر زمین بماند. شرکت

 .کنند خود می

 شرق برگرفته از
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