نقد اقتصاد سیاسی

اینسو ویرانی
آنسو تاراج

2

رخدادهای هفتههای اخیر در منطقهی خلیج فارس ،از سققق پ پاداد امرایاات ا حملهی
نظامت به أسقیاقاش کقرآر مرامی در سرباتاع سی دی ،خطر بروز جنگ در منطقه را
شقققداقد آردت اسقققر بقه م ازاش مع در مقامت مقاتهای اخیر جنگ نیابتت قدرشهای
منطقهای ،از امن ا لبناع و س راه ،با فرازوفرودهاات استمرار داکته اسر بازی خطرناآت
آه در ماتهای اخیر در منطقه جرااع داکقته اآن ع به مرحلهی حااس ری رسیدت اسر و
به نظر مترسقد سلاوت بر حو ر نظامت ماتقی امرایااتها در خلیج فارس ،دولر امرایا
با سقا لر بیش ری قادر به ااجاد ائتلافهای نظامت متشقی از آش رهای متتل

برای

حو ر در منطقه خ اهد ب د
فوقققای پراباقامت حقاآ اسقققر و در سین حقاح آقه بر احتماح وق ع جنگ افزودت
متکق د ،امیاع اسقتمرار ویقییر «نه جنگ و نه صلح» در ماتهای م ت ،همرات با شداد
حرا ها و استمرار و شداد درگیریهای نظامت غیرماتقی و نیابتت نیز وج د دارد
ردادی نیاقققر آه برندگاع اصقققلت ویقققییر حایقققر راسقققر ران و افراطت ران
جناحهای سرمااهی مالت ق امدراالیاتت و بهواژت فروکندگاع سلاح و آمدانتهای فیاح در
سرصققهی سقق خرهای فاققیلت هاققتند؛ آمااانآه در قراردادهای فروش اققلیحاش به
آشق رهای منطقه در سقاحهای اخیر کقاهد ب دتاا  ،خص صاً قرارداد  111میلیارد دلاری
فروش اققلیحاش امرایا به سرباققتاع و نیز اف  11سققاله برای فروش  051میلیارد دلار
اقلیحاش دارر به اان آشق ر برذرا از ان اع قراردادهای الیحا ت ساار فروکندگاع
جاانت سلاح به آش رهای منطقه
در خ د منطققه ،ویقققییقر آن نت قاحدود زاادی به اسقققتمرار حاآمیر جناحهای
افراطت و دسقققرراسقققتت و وقققیی

جنبشهای مردمت ااری آردت اسقققر ،از ق ار

آشقق رهای ار جاست حاکققیهی جن بت خلیج فارس ا افزااش قدرش جرااعهای افراطت
دسقرراسقتت در اسقراای و نیز ق ار ان اع ناوقرهای افراطت بنیادگرا در آش رهای
متتل

منطقه سلاوت بر مع ،همچناع آه جربهی سقققاحهای اخیر بهروکقققنت نشقققاع دادت
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وظایف علم اجتماعی رهاییبخش

اسققر ،خاورمیانهی نامرام و ماققتید جنگ در خدمر ق ار ان اع گرااشهای راسققر
افراطت و ن فاکققیاققر بهواژت در اروپای غربت خ اهد ب د آه ق ار جرااعهای راسققر
افراطت در امرایا ،امرایای لا ین ،اروپای کققرقت نیز به سققا خ د مع را شققداد آردت
اسر
اما ،در اان میانه ،فرصقتت نیز برای یین فراه کدت اسر آه در کراا

حرا بت اند

به ارزاع ران باا از بازارها و فرصقققرهای سقققرمااهگذاری در ااراع بارت ببرد براسقققاس
گزارش پترولی م اآ ن میاقققر از آلیاش پیماع اسقققترا ژایت آه بین ااراع و یین منیقد
کدت اسر ،یین حر ل ای  081میلیارد دلار سرمااهگذاری در بتش نفر و گاز ااراع و
نیز  101میلیارد دلار دارر برای سقرمااهگذاری در سقیهی زارساخرهای حم ونق و
صقنیتت از رانر انحصاری امدراالیاتت آ نظیری در ااراع بارت خ اهد برد؛ امتیازا ت آه
صرفاً با قراردادهای دوراع استیماری قاب قیاس اسر ازجمله اان آه در م رد «طرحهای
جداد ،مت ق کدت ،اا یمی ناکدتی سیهی میادان نفتت و گازی» و نیز در «طرحهای
پتروکقققیمت» کقققرآقرهقای یینت از «امتیقاز پقذارش اقا ردن مع پیش از اسلقام مناقصقققه
برخ ردارند » براسققاس اان پیماع اسققترا ژا

 ،یین  081میلیارد دلار فق در بتشهای

نفر و گاز و پتروکقققیمت ااراع سقققرمااهگذاری متآند اان مبلغ مت اند در نتاقققتین
دورتی پنجسققاله تصققیب اابد و مبالغ بیش ری مت اند در دورتی پنج سققالهی بیدی
برمبنای اف دو طرف تصققیب اابد به همین ر ی  101 ،میلیارد دلار دارر صققرف
سقیهی زارسقاخرهای صقنیتت و حم ونق متکق د و در دورتهای پنجسالهی بیدی
اان رق مت اند افزااش اابد
براسققاس اان پیماع همیاریهای اسققترا ژا

 ،کققرآرهای یینت بدوع شققرافاش

مناقصقه امیاع ورود به طرحهای جداد ،مت ق کقدت اا یمی ناکقدتی سیهی میادان
نفتت و گقازی را دارنقد در م رد طرحهای پتروکقققیمت نیز کقققرآرهای یینت از امتیاز
پذارش اا ردن مع پیش از سققاار کققرآرآنندگاع در مناقصققههای احتمالت برخ ردارند
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همچنین بر اساس اان پیماع« ،یین قادر به خراد محص لاش نفر ،گاز و پتروکیمت ااراع
ومینت  10درصد نابر به میانرین قیمر کشماههی مع محص لاش،

با حداق تفی

بهایققافهی کققش ا هشققر درصققد تفی

بیش ر به منظ ر جبراع رااق

» خ اهد ب د

سلقاوت بر مع ،یین قادر خ اهد ب د باای محصققق لاش را به ارزهای غیرقدر مند (احتمالاً
ا اع) پرداخر آند آه با جه به هزانههای اییر مع به ارزهاات مانند دلار و ا ر ،بازه
به اان ر ی

تفی

بیش ری نصققی

طرف یینت خ اهد کققد برمورد متک ق د آه در

مجم ع اان تفی هقا برای مامت خرادهای نفر و گاز و پتروکقققیمت ااراع بالغ بر 00
درصد بش د
نیتقهی کقققرفقرانریز و یاعدهندت در اان قرارداد مع اسقققر آه برای حفاظر از
پروژتهای یینت ا پنج هزار پرسقن امنیتت اان آشق ر در ااراع حو ر خ اهند داکر و
برای حفاظر از انتقاح نفر ،گاز و محصققق لاش پتروکقققیمت از ااراع به یین ،ازجمله از
طرا خلیج فارس ،یین مت اند پرسن و جایزاش امنیتت بیش ری درگیر اان پروژتها
بیند! البته پیش از اان کققاهد قراردادهای مشققابه یین با برخت آشقق رهای افراقاات نیز
ب دتاا آه انتقادهای فراوانت برانریتته ب د
منافع اان قرارداد برای طرف یینت آاملاً مشقا د اسقرد دسقترسقت مسققاع و ارزاع به
منابع انرژی ااراع و نیز یمی طرح بلندپروازانهی «ا

رات ،ا

آمربند» برای دسترست

به بازارهای اورمسققیا و بازارهای اروپاات بدان ر ی  ،یین از س ق ات اهداف اقتصققادی
خ د را در تفی

میوقق سققرمااههای مازاد و نیروی آار مازاد خ د دنباح متآند و از

سق ی دارر نیز در پت حق اهداف ژئ پلتی

بلندپروازانهاش برای دسترست مساع ر به

بازارهای غرب مسیا ،اورمسیا و ناااتاً اروپا خ اهد ب د در اقتصاد ااراع ه با بارتبرداری
حداآثری از منابع انرژی و نیز نیروی آار ارزاع ااراع بالا ران حاکققیهی س ق د امیاعپذار
را برای سقرمااهگذاریهااش از طرا آا

رانر انحصاری امدراالیاتت میار متسازد

هریند انتظار مترود بتش بزرگت از نیروی آار اان پروژتها از یین باکند
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وظایف علم اجتماعی رهاییبخش

جربهی حوق ر یین در سق داع و در برخت از دارر آشق رهای افراقاات بهوی ح
نح تی سم یین را روکقن متسقازد در سق داع نیز بید از مع آه سمرالبشیر ،دایتا ر
اان آشق ر ،به سقب

ناق آشقت در دارف ر در میر

یقی

از س ی دادگات بینالمللت

قرار گرفر و امرایا سقیاسقر یییر رژا را در اان آش ر دنباح آرد ،کاهد بارتبرداری
یین از حرا های بینالمللت و سققرمااهگذاریهای گاققتردتی اان آشقق ر در صققنیر
استتراج نفر س داع ب دا
منافع یین از انیقاد پیماعهای اسقترا ژایت از اان دسقر مشقتب اسر اما ااراع در
اان میقاع یه منفیتت خ اهد داکقققر؟ قب از هر ییز ،به نظر مترسقققد سلاوت بر افزااش
احتمالت قدرش یانهزنت در مذاآراش با طرفهای غربت ،ما ران مزار سبارش اسقققر
از برخ رداری از حماار یین در مجامع بینالمللت و بهواژت در کقق رای امنیر سققازماع
ملق طبیاً در کقققراا سادی ،صقققرفنظر از فاقققادهای گاقققتردتای آه در سرصقققهی
قراردادهای خارجت بهواژت در سرصقققهی نفتت در مامت دهههای اخیر به وق ع پی سقققته
ویییر متیارف ،طرف مذاآرتی اارانت نیازی به اان بذحوبتششها در

اسقر ،در ا

مذاآرت و انیقاد قرارداد با طرف خارجت نت اهد داکر
بدان ر ی  ،نه ناا منافع امروز طبقاش مردم ااراع پاماح متک د بلیه نا های ماندت
نیز از اان بذح و بتشققشها بهکققدش مسققی
ییز دارر نصققی

خ اهند داد معیه در اان میاع بیش از هر

ما خ اهد کققد ،محی زااققتت هریه واراع ر و آالبد اجتماست هریه

ازه گایتته ر خ اهد ب د زارساخرهای اقتصادی در ااراع امروز حاص بیش از ا
سقدت ارزشزاات نیروهای آار در ااراع و بارتبرداری گاقتردت از منابع طبییت سرکار مع
ب دت اسققر اان ارزشهای اقتصققادی و طبییت اآن ع از سققق ات در میر

خطر ااج

نظامت امدراالیا ق امرایا و از س ق ی دارر ان اع بذح و بتشققشها به قدرشهای رقی
منظ ر جل

حماار سیاست معها ،قرار گرفته اسر

به
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اان کقراا ااراع را در کقراا وارانتهای ااج امدراالیاتت و/اا اراج قدرشهای
امدراالیاتت رقی قرار دادت اسرد از س ات خطر جنگ و از س ی دارر خطر غارش منابع
و ثروشهای ملت و فراناقققلت و اان هردو حاصقققلت ندارد بهجز وارانت آالبد اناقققانت و
زاارمحیطت ااراع

