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( )عربستان سعودی، امارات GCCی کشورهای شورای همکاری خلیج )های انتقادی اخیر دربارهپژوهش
ی پژوهانی عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان( در جهات جدید و جالبی توسعه پیدا کرده است. دانشمتحده

سازی یناین منطقه را که گرایش به مستث یدربارهشناختی سنتی گوناگونْ رویکردهای روشهای رشتهدانشاز 
د به تر جهانی داشتنهای خاورمیانه یا روندهای گستردهگر بخشبخشی متمایز از دی عنوانبهی خلیج منطقه

اطع میان قی گسستمعتقد به هایی است که بندیامتناع از پذیرش دوره شاملند. این بازاندیشی اهچالش کشید
ای جهانی ای ومنطقه پایداری خلیج است، و در عوض بر پیوندهای منطقه نفتیِ«پسا»نفتی و «پیشا»دوران 

ی خلیج و در ها را به منطقههای جمعیت، کاالها، و ایدهکند که از دوران استعمار تا کنون جریانتاکید می
وانب جبر نفت برای بررسی دیگر  ساده از تمرکز کوشیده است تانیز این مقاله [ 1]آن شکل داده است.درون 
 هاچهاریخهای زیرساختی؛ تماهیت بنادر، لوجستیک، و شبکهنظیر  جوانبی، فراتر رود  ی خلیجی منطقهتوسعه

یج را به ی خل، تجارت و جریان کاری که منطقهی خلیج؛ و دیاسپورامتفاوت شهرنشینی در منطقههای شکلو 
فضا و مقیاس به این معناست  مسائل مربوط به[ این حساسیت به 2کند.]تر اقیانوس هند وصل میی وسیعحوزه

رمیانه های خاوبخشدیگر  یبارهی خلیج برای محققانی که درمنطقهی دربارههای جدید که بسیاری از پژوهش
 گر است.روشن یهایکنند حاوی درسپژوهش می

توجه مورد  تراقتصاد سیاسی کمشوند مسائل ی خلیج نوشته میی منطقهدر آثاری که دربارهبا این حال، 
از  بکه اغلآن رغمروابط میان طبقات، انباشت سرمایه، و ماهیت قدرت دولتی. بهمسائلی مانند هستند: 

پردازی نشده است، و نظریه چنانهمداری شود، اما این سرمایهی خلیج نام برده میدر منطقه« داریسرمایه»
و از  ای دارد،خاص منطقه جغرافیا و تاریخِبر تاکید  هگرایش ب چنانهمی خلیج ی منطقهپژوهی دربارهدانش
، یا شودنادیده گرفته میمفهوم طبقه، اغلب  ویژهبهآید. تر سخن به میان میهای اقتصاد سیاسی کمبحث

در ه ک رزی بشیرشود. ف میادغام و حذ« نخبگان»و « تجار»های نادقیق و نابجا مانند ا برچسببولنگارانه 
 از خارج[ عرب] یهریجز شبه یاستبداد یهامیرژ»کند که این زمینه تا حدودی استثناست خاطرنشان می

 یهایریگجهت و یطبقات بندیصورت برعکس،. نگرفتند شکل یجهان یاقتصاد یندهایفرآ و یطبقات استیس
 - بودهل دخی مناطق دیگرْ  کشورهایی اندازهنیز به  رهیجزشبه در قدرت حفظ و دیتول یبرا یدارهیسرمامسلط 

 کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. طوربهی انتقادیْ هنوز معنای کامل این نکته [3].«هستو 
ی دار مدل استاندارد اقتصاد سیاسی منطقهداری شاید میراث ادامهی خالی حول موضوع طبقه و سرمایهحفره

گونه که از نامش پیداست، دولت رانتی، همان یباشد. نظریه[ 4] (RST) ی دولت رانتینظریهخلیج، یعنی 

و  شود تمرکز داردمیاستخراج های هیدورکربنی و دیگر مواد معدنی سوختهایی که از صادرات بر نقش رانت
سیاسی و اقتصادی موجود در مناطقی مانند  های[ و ساختار5«]این موهبت رایگان طبیعت»روابطی علّی میان 

میانه ای خاورمنطقهرهاورهای مهمی که مطالعات »یکی از  عنوانبهکند. این نظریه ی خلیج ترسیم میمنطقه
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 ،اش توسط حسین مهدوی[ و از زمان تدوین اولیه6شود]توصیف می« برای علوم سیاسی به ارمغان آورده است
موضوع شرح و تقسیرهای متعددی قرار گرفته که در بیرون از خاورمیانه نیز بازتاب  1910در  ،اقتصاددان ایرانی

از مواد معدنی(. گرچه نقدهایی هم  سرشارهای آفریقایی برای مثال در مطالعات دولت)ای داشته است گسترده
یج ی خلمنطقهچارچوب مسلط برای درک  چنانهمدولت رانتی وجود داشته است، اما این نظریه  یبه نظریه

 در یاقتصاد و یاسیس قدرترا از  محققان از یاریبس برداشت چنانهماصلی این نظریه، مفروضات است. 
  .تی اگر به صراحت بیان نشوددهد، حشکل می جیخلی منطقه

ی دولت رانتی، و موضوع نظری محوری این مقاله، به ماهیت قدرت یکی از ادعاهای تحلیلی اصلی نظریه
 مامت در ثابت یاهرشتشود. از این نظر، تر مربوط میی آن با ساختارهای اجتماعی گستردهو رابطه یدولت

 ایهتدول چشمگیر استقالل باعث نفت رانت به یدسترس: دارد انیجر ی دولت رانتینظریه یکردهایرو

 یهاگروه تمام بر تا دهدیم اجازه دولت بهکه  است شده جامعه از( حاکم یهاخانواده جهینت در و) جیخل
 به کهی خلیج، های منطقهبنا به این دیدگاه، پادشاهی .دهد شکلها را آن وشود  مسلط گرید یاجتماع
 یماعاجت یفشارهاو پاسخگویی به  یرسبحسا به ازین و یاتیمال یهاتیمحدود از ینفت یدرآمدها یواسطه

 یراب یاژهیو ییافتهای افزایشهتیظرف ازکه  انددادهشکل  را ییالگوکهن «ِیقو دولت» کی اند،شده رها
 «نیمع یهاروش به منابع از استفاده ای تصاحب و منابع، استخراج ،یاجتماع مناسبات میتنظ جامعه، در نفوذ»

ی اهمیت و برجستگی طبقه به مثابهکنند که بر این مبحث تکیه میمطالعات آکادمیکی  [1].استبرخوردار 
رائه نیافته ای خصوصی تصویری ضعیف و توسعهها از سرمایهکنند. آنمفهومی را انکار می ییک مقوله

، ه این ترتیبب؛ دانندمی تدبیری یانظارتی چالش یک گیرند یا آن را اهمیت نیروی کار را نادیده مییا  ،دهندمی
تار هایشان باشد بر بافحاکم از رانتهای ها و دولتی خانوادهی استفادهکه بر نحوهتمرکز تحلیلی به جای آن

 شود.نوسانات بازارهای جهانی نفت معطوف می
هاست. در بخش نخست، خوانشی جایگزین از هدف من در این مقاله درگیری انتقادی با این دیدگاه

کنم میه تکیرویکردهای مارکسی و نقد اقتصاد سیاسی بر جا دهم. من در ایندولت ارائه می -مناسبات طبقه
درت دولتی به ق« از درون مرتبط»ی فرایندهای ه را به مثابهیگیری طبقات و انباشت سرماکه فرایندهای شکل

 مجزا، یاهمقوله مثابه بهوه این است که دولت و طبقه یکارگیری این شبهسازند. منظور من از برجسته می
ی بلکه دولت شکلی نهادی است که ماهیت قدرت طبقاتی در منطقه .ندارند وجود آلدهیا هایتیپ ای گسسته

گیری هر دوی این مقوالت یابد. روابط میان طبقه و دولت بخشی از چگونگی شکلخلیج در آن تجسد می
. راز ی خلیج را رد کنیمانگار از دولت و طبقه در منطقهاست. بنابراین الزم است که هرگونه تفسیر دوگانه

عف شود در ضگونه ادعا میآندار آن نهفته است و نه طبقات سرمایه قدرتِی خلیج در ی در منطقهقدرت دولت

 .هاآن
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ج نشان ی خلیی ساختار طبقاتی منطقهبخش دوم این مقاله این مشاهدات نظری را از طریق ترسیم نقشه
 یشورا یکشورها از کی هر یهایژگیو و انباشت یالگوهاجامع  جا امکان بررسیدهد. طبعًا در اینمی

کنترل و  داری سرمایهیابی طبقهخطوطی کلی از چگونگی سازمانصرفاً  ،بنابراین .وجود ندارد جیخل یهمکار
های حاکم، های اصلی انباشت این طبقه؛ روابط میان خانوادهی خلیج معاصر؛ مکانسرمایه را در منطقه

ی خلیج به گسترش در بیرون از ی منطقهی سرمایهفزایندهآخر تمایل ی خصوصی، و دولت؛ و دستسرمایه
کار،  یی خلیج، مسئلهی ساختار طبقاتی منطقهدهم. در بخش سوم به روی دیگر سکهمرزهای خود ارائه می

. برندیم هیاشح به ای کنندمی حذف را کار یروین اغلب جیخل یاسیس اقتصاداز  استاندارد هایگردم. روایتباز می
 یروین به نآ دیشد یاتکا دیبا جیخلی منطقه در دولت و هیسرما لیتشک یچگونگ از دریافتی هر حال، نیا با

 یهدنیآ یبرا اهنیا یههم کهنیا یبارهدر را جینتا از یبرخ ،سرانجام. ردیبگ نظر دررا  مهاجر و شهروندنا کار
 کنم. تواند داشته باشد مطرح میچه معنایی می ی خلیجمنطقه

 
 دولت و طبقه چارچوب

ز صادرات ها اپذیر و درازمدتی که دولتبینیهای پیشاستدالل اصلی نظریه دولت رانتی این است که رانت
ای ه شیوهبرا اعی مساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجت طور علّیبه دنآورست میدنفت و دیگر مواد معدنی به 

ا هزیرا به دولت نداای از توسعه ایجاد کردههای مالی الگوهای گژدیسه[ این جریان8.]دهندبار شکل میزیان
 ساالریدولت»اندکی خرج کنند. مهدوی این وضعیت را  های موثرِد که با محدودیتندهاجازه می

 کنده میارائ رافهرستی بلندباال و متنوع از اثرات منفی احتمالی تحقیق این  [10کند.][ توصیف می9«]تصادفی
 ی کارساالری در میان شهروندانی آن انفعال سیاسی و فقدان روحیهکه مشخصه «ذهنیتی رانتی»از جمله: 

 انهوبگرسرک یهاتیظرفافزایش  و ستانیتایمالی غیاب های استبدادی حکومت، که به واسطهاست؛ شکل
صرف هزینه برای مصرف به  درها ؛ گرایشی در دولتاست شده ریپذامکان شودیم نیتام رانت قیطر از که

های شغلی ی ضعیف تخصصی آن توسعهمشخصهصنعتی؛ و اقتصاد غیررقابتی که تولید جای ترغیب تنوع 
 [11و آموزشی است.]

کشند، دولت را چگونه به تصویر میها مقوالتی مانند طبقه و که این قبیل روایتپیش از پرداختن به این
ی دولت رانتی توجه کنیم. رویکردهای مستتر در چارچوب نظریه« ملی»و « جهانی»مهم است که به مفاهیم 

[ 12«]ادیی و اقتصهنگظرفی بدیهی برای مناسبات سیاسی، فر»ی ی دولت رانتی امر ملی را به مثابهنظریه
 امر ملی جا کهاز آناز امر جهانی متمایز است. مکانی که از نظر کنند ــ یک واحد سرزمینی مجزا درک می

 عوامل بری دولت رانتی نظریه یکردهایرو شود،یم گرفته نظر در یاجتماع روابط از محصور یمخزن عنوانبه
 پسس که کنندیم تمرکز ــ نفت هایتران وجود یعنــ ی یمل یمرزها داخل در دخیل یندهکننییتع ظاهراً 
 نیب تعاملناشی از  هارانت نیا گرچه ممکن است .دهندیم شکل را یاقتصاد و یاجتماع یهتوسع یالگوها
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« یروندر ب»شود. امر جهانی از بیرون تصورشده انجام میای شیوه به کار نیااما  ،باشند یجهانامر  و یملامر 
این حرف به لحاظ مفهومی این است که یابد. معنای ملت پایان میوجود دارد و حضورش در مرزهای دولت

های شود. این ضعفی جدی در روایتدهد ناپدید میچه در درون کشور رخ میامر جهانی در واقع در آن
موضوعاتی چون امپریالیسم و جنگ، سرشت انباشت سرمایه در مقیاس  ی دولت رانتی است:استاندارد نظریه

ی توضیحی ماهیت ها هیچ دخلی به هرگونه رابطهمیان دولت های متقابلها و وابستگیجهانی، و رقابت
های همبسته با آن [ درعوض جغرافیای تصادفی نفت و رانت13ی خلیج و فراتر از آن ندارد.]دولت در منطقه

ی بارز کند. اگر بخواهیم یک نمونههای دولت و قدرت را تعیین میشود که شکلی میبیغ یامدادبدل به 
 قدرت با رکشو نیا یهنیرید ییهرابط به اشاره بدون را یسعود دولت یهخودکام خصلت توانیم ایآبیاوریم، 

 دیپد آن پیرامون در که یخاص یاسیس و ینظام یاتحادها و جنگ از پس یهدور طول در متحده االتیا
 ؟کرد درک است آمده

 مفهومت کاربس یبرا را «ییکاال وارگیبت» از یشکل تلویحی طوربه هااین روایت تر،یانتزاع یسطح در
ی اجتماعی را از طریق حضور )یا غیاب( یک کاال ــ الگوهای توسعه [ این شکل14ْ]پذیرند.می مارکس مولد

ـ به مثابه [ 15هد.]دکه آن کاال در آن گنجانده شده است توضیح می ایای اجتماعیو نه رابطه «چیز»یک ی ـ
به منظور  نفت یهمسئلصرف  از رفتن فراتر مستلزم یجهان بازار با ی خلیجمنطقه یهرابط درک مثال، یبرا

 و آن را دهیبخش معنا کاال کی عنوانبه نفت به که است یجهان یدارهیسرما بنیادی پنهان هایهیپو بررسی
 ،از جمله امر مسائل زیادی را پدید آورده نیا. است ساخته ه محوریزتا این اندا نظام کل دیبازتول در
 یموکراسدمختلف  هایشکل و ،یمال یبازارها میعظ رشد گذشته، یهده چند در دیتول عمیق شدنیالمللنیب
 نفت تیاهم با عوامل نیا یههم[ 16].اندکرده ظهور یجهان سطح در ستمیب قرن طول در که یدولت قدرت و
 نیا خالصه، طوربه. کندپوشانی و تالقی پیدا میهم یجهان اسیمق در ینفت استیس به دادن شکل و
 در هانآ یدروکربنیه صادرات و جیخل یکشورها یریگشکل سازنهیزم یدارهیسرما ماندگارونرد یهایژگیو
 .است هبود گذشته قرن در یجهان یاسیس اقتصاد ریمتغ هایپیکربندی نرود

 ی دولت رانتی مناسباتِهای استاندارد نظریهروایتهای مربوط به امر ملی و جهانی، فراتر از پرسش

ولت ی دبه رغم تنوع رویکردهای نظریهکنند؟ پردازی میی خلیج را چگونه مفهومطبقه در منطقه – دولت
ی تحلیلی اصلی استوار است: دولت و رانتی، چارچوب نظری زیربنایی این رویکردها عموماً بر دو مقوله

شناسی وبری درک شود( در چارچوب علوم سیاسی و جامعهخالصه می« جامعه»به  ی مدنی )که اغلبجامعه
 شخصم قلمرو کی در «زور از مشروع استفاده» بر خود انحصار با دولتشوند. براساس تعریف معروف وبر، می
کنند. از طرف دیگر [ و از نهادهای گوناگون سیاسی ساخته شده که کشور را اداره می11]شودیم فیتعر

 یتماعاج و یاسیس ،یاقتصادمنضبط  یهاتیفعالنهادهای مستقل از دولت است که »ی مدنی شامل جامعه
[ به 19ناسازگار] هایی مقولهی مدنی، به مثابهآل، دولت و جامعه[ این دو تیپ ایده18«.]کنندیم لیتسه را
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 ،است یآزاد از باالیی یهدرج یدارا که خودمختار پیکری عبارت است از دولتشوند؛ تصویر کشیده می
 [20«.]یمدن یهجامع یخصوص قلمرو ازمجزا  یعموم قلمرو کی»

 خلیجْ  یمنطقهی دولت رانتی )یا استقالل( دولت برای رویکردهای نظریه« جدایی»شناختی فرض روش
ا در شود، یدار از قلم انداخته میی سرمایهمعمول مفهوم طبقه طوربه ،. در این چارچوباستبنیادین فرضی 

( وکار خصوصییا به یکی از بازیگران اجتماعی متفاوت )مانند کسب ،گیردقرار میی مدنی ذیل جامعه
ی یک به مثابه ناپدید شدن طبقه به رغمهای نظریه دولت رانتی، در روایتشود. با این حال فروکاسته می

ا ی مجزاای حوزه استحاکم  هایی پادشاهیکه تحت سلطهوجود دارد که دولتی  این دیدگاه تلویحاًمقوله، 
در ان ها ناتوضعیف و در نهایت در برابر قدرت وسیع پادشاهی ــ سرمایهْ جداستسرمایه از است که  دوگانه

 .شودنظر گرفته می
ی ربارهدگری انتقادی ی دولت رانتی عمدتاً هرگونه پرسشهای علمی پیرامون نظریهآشکار است که بحث

ای که مایههای پُربه رغم بحث د. این شکافنگیرمفروضات بنیادین مرتبط با دولت و طبقه را نادیده می این
پژوهان باقی است. دانشبه قوت خود  چنانهمتر اقتصاد سیاسی وجود دارد ی دولت در آثار گستردهحول نظریه

بینند که اند و در عوض دولت را شکلی اجتماعی میسازی دولت و طبقه به بحث پرداختهبسیاری علیه دوگانه
« های طبقاتیدولت»ها همواره بنابراین، دولت [21شود.]جامعه پدیدار می ی تولید و بازتولید خودِبه واسطه

ناپذیر اباجتن یهایی که به طرزگری تقابلساختارهای موجود قدرت طبقاتی و میانجی هستند که برای حفظ
که دولت ممکن است یک نهاد [ با این22شوند.]آید وارد عمل میها پدید میبین طبقات و در درون آن

 یاجموعهم» ،فیلسوفاولمن به قول  ،ی اجتماعی است کهسیاسی مستقل به نظر برسد اما در واقع یک رابطه
[ 23].«کندیم برقرار ارتباط جامعه یهیبق با حاکم یهطبق آن قیطر از که سازدمی را ینهاد هایشکل از

 قهسازد؛ دولت و طبی یک طبقه میی حاکم با دولت بخشی از چیزی است که آن را به مثابهی طبقهرابطه
 .کندشرایط وجود دولت را فراهم میکنند. طبقه سازند و تقویت میدیگر را متقابالً مییک

داری توجه ما را به طبقه و سرمایه ،دیگرندی یکی اموری که سازندهاین برداشت از طبقه و دولت به مثابه
های دوتایی بین امر سیاسی و امر اقتصادی، امر خصوصی و کند تا از تقابلمی ککند و به ما کممعطوف می

ی خلیج، موضوع کلیدی ردیابی این نکته است که انباشت امر عمومی، دولت و بازار، فراتر برویم. برای منطقه
ها ی آنابطهدهد. این امر مستلزم ترسیم الگوهای مالکیت و کنترل سرمایه، و رسرمایه چگونه و کجا رخ می

درون این را های کار بایست دقیقاً شکلتر از همه، این واکاوی میهای حاکم است. مهمبا دولت و خانواده
ی برای چگونگی رخ دادن انباشت سرمایه در همه چنانهمی کار/سرمایه الگوهای انباشت قرار دهد. رابطه

شک، این بحث به این معنا نیست که نقش است. بیی خلیج، حیاتی داری از جمله در منطقهجوامع سرمایه
 جاست که ازداری خلیج انکار کنیم. نکته ایندادن به مسیرهای سرمایهحیاتی درآمد نفت را در شکل

ست به این دهای نفتی فاصله بگیریم و بودن رانتدسترس درمبتنی بر های قطعی و علّی صرفاً گیرینتیجه
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ی شکل به مثابه هادیی مانند دولت، کهیز نی خلیج، و نطبقه و دولت در منطقه هایشکل واکاوی بزنیم که
 ی کاالییگوارها از بتچگونه شکل گرفتند. این روش کنداجتماعی میانجی مناسبات قدرت طبقاتی عمل می

، دسازنی میعار« خصلت رازآمیز»نفت را از کنند و نمای رویکردهای نظریه دولت رانتی پرهیز میسنخ
ر آن ای که دات اجتماعیبگذارد که این کاال از مناسهنگامی قدم به عرصه می ناگزیرکه  خصلت رازآمیزی

 .شده باشدقرار گرفته است کنده 
 

 ی خلیجدار در منطقهی سرمایهگیری طبقهشکل
 غمربه ؟شودیم یسازمانده چگونه هیسرما کنترل و ستیچ جیخلی منطقه در دارهیسرما یطبقه تیماه پس
 در دینیرومن اشتراکات ج،یخل یهمکار یشورا یکشورها از کی هر در طبقات گیریشکل زیمتما یرهایمس
کیل ی این تشنقشه میترس یبرا دیمف یهاراه از یکی معاصر، یهدور در. دارد وجود هیسرما لیتشک یهنحو

. ونقلحمل و د،یتول صنعت،( 1: است منطقه در هیسرما انباشت یهوستیپهمبه یعرصه سه یبررس ،سرمایه
 هستند اییاصل یهاتیفعالی دربردارنده عرصه سه نیا. یمال یبازارها( 3 و ؛یشهر یهشدساخته طیمح( 2

 طورنهما. است فعال هادروکربنیهباالدستی  دیتول رغمبه ی خلیجمنطقه یخصوص یهیسرما هانآ در که
. کندیم یباز انباشت هایهلحظ نیا در یخصوص یهاشرکت از تیحما در یمهم نقش دولت د،ید میخواه که

 گردش و دیتول چگونگی مجموع در اما ،ستندین ی خلیجموجود در منطقه یاقتصاد تیفعال انواع تنها هانیا
 .دندهیم نشاندهد ها رخ میدر آن انباشت کهرا  یخاص لحظات نینچمه و گوناگون یکاالها

 در. ردیگیدربرم را مختلف یکاالها از یعیوس فیط ونقل،حمل و دیتول صنعت،نخستین عرصه، یعنی 
 کی هر. یمیپتروش و مانیس فوالد، وم،ینیآلوم: هستند برجسته یتوجهقابل طوربه محصول چهار د،یتول بخش

 ارزان یژانر و ییایمیش هیاول مواد یعنی ها،دروکربنیه بخش در شده دیتول یخام اولیه مواد به کاالها نیا از
 طحس در ینسب یتیمز جیخل یهمکار یشوراکشورهای  به خام مواد نیا بودن دسترس در. دارد یبستگ
 یبرا رتککوچ یخصوص یهاشرکت و یدولت یهاشرکت میان مشترک یگذارهیسرما. بخشیده است یجهان
 یتنگاتنگ رتباطا ،ویژهبه وم،ینیآلوم و یمیپتروش عیصنا یتوسعه. است بوده یضرور عیصنا نیا رشد از تیحما

 به التمحصو نیا صادراتبه طرزی فزاینده  که داشته یجهان اقتصاد در جیخلی منطقه تیموقع رییتغ با
 را هدف قرار داده است. ایآس شرق و نیچ یبازارها

 یصنعت یکشاورز مهم، یصنعت یها تیفعال از گرید یکی ،هاندروکربیه با مرتبط یکاالها نیا بر عالوه
 یآب عمناب و یزراع یهانیزم کمبود لیدل به جیخلی منطقه یکشاورز ایبخش تولیدات پایه اگرچه. است

 ،یورزکشا بزرگ وکارهایها و کسبشرکت رشد یبرا یدولت تیحمانیز جا این است، کوچک اریبس ،محدود
 مستقر بزرگ یهاشرکت[ 24].است بوده مهم اریبس ی عربی،متحده امارات و یسعود عربستان در ویژهبه
 دیتول شدهیفرآور ییغذا مواد و یکشاورز محصوالت کانایآمر و الدهرا، ،یالمرا ال،وساو مانند یمنطقه در
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 یگستره در یکشاورز وکارهایکسب یهاتیفعال در قاًیعم هاشرکت نیا موارد، از یاریبس در. کنندیم
 تیامن» مفهوم از طریق را یفرامرز گسترش نیا جیخل یهمکار یشورا یهادولت. هستند دخیل انهیخاورم

 یکشاورز ارزش یهریزنج گرید یهابخش در یگذارهیسرما و نیزم دیخرمشوق  و کنندیم هیتوج «ییغذا
 .هستند یخارج یهادولت با یدولت یهانامهموافقت و هاوام قیطر از

و  بنادر[ 25].دانهشد تبدیل خلیج یمنطقه اقتصادهای کلیدی هایمولفه به نیز لجستیک و ونقللحم
 یجهان اقتصاد سرتاسر در افراد و کاال گردش در یمحور ینقش ،یدب امارت در ویژهبه منطقه، هایفرودگاه

 ییهوا طوطخ و است ،یدب یالمللنیب فرودگاه جهان، فرودگاه نیترشلوغ زبانیم اکنون جیخلی منطقه. دارند
 سال رد مثال، عنوانبه. اندشده لیتبد یهوانورد یجهان بازار یاصل گرانیباز به جیخلی منطقه به متعلق
، در  بار قلنوحملدر  هم و مسافر یالمللنیب ونقلحمل در هم یدب در مستقر امارات ییهوا خطوط ،2016

ی رتبه و یالمللنیب مسافران جاییرا در جابه ششم یهرتب قطرو خطوط هوایی  ،قرار گرفت جهان اول یهرتب

 نیچهارم حاضر حال در یدب یعلجبل بندر ،ییایدر بخش در. داد اختصاص خود بهرا  بار قلنوحمل در سوم

 انهیخاورم ردرا  کاالها ییجابجا یبرا کاال ونقلحملحیاتی  مرکز که است جهان سطح در ینریکانت بزرگ بندر

[ 26]ورد پیدی توسط یعل جبل. دهدیم شکل غرب به شرق ترگسترده یتجار یرهایمس درنیز  و قایآفر و

 جهان در یرنیکانت هایلنایترم بزرگ اپراتور نیسوم اکنون که یدب دولت به متعلق یشرکت شود،یم اداره
 یرودگاهف و ییایدر یهاتیظرف توسعه حال در عمان، و یسعود عربستان ویژهبه ج،یخل یکشورها ریسا. است

دیریت م ی خلیجمنطقه بزرگ اریبس کیلجست شرکت نیچند ونقل،حمل رساختیز نیا بر عالوه. هستند
 .برعهده دارند مجاور مناطق و جیخل یهمکار یشورا یکشورها سراسر در را کاال ییجاهجاب و گردش

 طیمح ییعن انباشت یاصل یعرصه نیدوم قیطر از اساساً عیصنا نیا در شدهدیتول یکاالها از یاریبس

 گسترده به این نکته اشاره شده است طوربه در آثار گوناگون. ندیآیم در گردش به یشهر یهشدساخته

 ،یجارت مراکز. است بوده یاساسامری  ریاخ یهاسال در جیخل یدارهیسرما یهتوسع یبرا یشهر اسیمقکه 
از حیث  گریدکبرای سبقت گرفتن از ی ی دارند کهریچشمگ یبرجستگ دیجد یمسکون یهابلوک و ها،برج

 دیشا و ،یبندمنطقه مقررات ن،یزم یاعطا مانند یدولت یهااستیس[ 21].انددر رقابت اسراف و اندازه
[ 28].بوده است مهم هاشرفتیپ نیا لیتسه ، درجیخل یهاآب از یبزرگ نوارهای ّّآبادسازی ها،نآ نیتریلیتخ

 یهاتیفعال ریسا و یفروشخرده تیتقو و تحکیم نیچنمه و وساز،ساخت کار از یثابت انیجر هاپروژه نیا
 عیتوز و واردات ،ی خلیجمنطقه یهیسرما انباشت در نهیرید عنصر کی نظر، نیا از. کنندیم را ممکن یتجار

 دیبازتول یبرا که است بوده ــ رهیغ و یمصرف یاساس یکاالها ،یفناور غذا، خودرو، ــ یخارج یکاالها
 تمسیس کی قیطر از عمدتاً یواردات تجارت نیا. هستند یضرور فضاهای شهری نیا در یاجتماع یزندگ
 عیتوز یبرا یانحصار مجوز حق معموالً کهشود یم یسازمانده ،دولت یگریانجیم با از،یامت حق و یندگینما
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 زین هیهمسا یکشورها به حقوق نیا موارد، یبرخ در .کندیم فراهم را جیخلی منطقه در یمصرف یکاالها

 برند یانحصار حق یدارا که یعرب متحده امارات در میماجدالفط شرکت مانند) ابدییم گسترش

 یاتیح یهاجنبه از دیگر یکی ر،یاخ یهاسال در(. است یمرکز یایآس و انهیخاورم سراسر در[ 29]کارفور

 دهمتح امارات) اتصاالت مانند یفناور و یمخابرات یهاشرکت تیمرکز یْشهر یهشدتهساخ طیمح یبرا

 یواقع یزیربرنامه در یابرجسته نقش هاشرکت نیا. استبوده ( تیکو) نیز و ،(قطر) دویاور ،(یعرب

 «مندهوش یشهرها» گیرهمه مفهومِ وجه در  نیبهتربه  دیشا که اند،داشته ی خلیجمنطقه در یشهر یفضاها
 نیا چهاگر. شودیم دیده ی خلیجمنطقه یشهر یزیربرنامه یهایاستراتژ اغلب در اینک کهیابد تجسم می

 یارهابازفهرست  در یودحد تا دارند لیتما اما هستند، یدولت تیمالک یهسلط تحت یمخابرات یهاشرکت
 یساختارها در قاًیعم خلیجکشورهای  یخصوص یهیسرما ر،یمس نیا قیطر از. شوند وارد یامنطقه سهام
 .است شده ادغام هاآن تیمالک

ها هستند که نقشی حیاتی در و نهادهای مرتبط با آن بازارهای مالیی ی انباشت عرصهآخرین عرصه

 یلما یبازارها. دارند یاقتصاد یهاتیفعال و یشرکت مختلف یهاگروه حرکت مازاد سرمایه درون و در میان
ی منطقه یهاشرکت است تا یضروری اهعرص ،}شهری{ه شدساخته طیمح یبرا هم و صنعت یبرا هم

 ،(سهام یبازارها وارد شدن در فهرست قیطر از مثال، یبرا) کنند استفاده یترشیب مازاد یهاهیسرما ازخلیج 
ی کشورها در یداخل یهابانک ،ینهاد نظر از. بدهند وام (یبده یبازارها) رتشیب گسترش یبرا نیچنمه و

 یهاشرکت و ادافر که هستند یتیمالک یساختارها نمایانگر معموالً هابانک نیا و هستند خلیج مسلط یمنطقه
 ن،یا بر هعالو. دنشویمل مرا شا یدولت ندگانینما و یدولت یهاصندوق نیچنمه و جیخل در مستقر یخصوص

 یمالنهادهای  ،یخصوص سهام یهاشرکت مانند دیجد یمال موسسات وزنرشد  شاهد گذشته یهده در
 از یبیترک ،یسنت یبانکدار یساختارها همانند. میابوده ییدارا تیریمد یهاشرکت انواع ریسا و یاسالم
 .دارد تسلط یمال هیسرما دیجد هایشکل نیا بر جیخل یخصوص و یدولت هیسرما

 ممکن رچهاگ ؟کدامند هستند انباشت مختلف وجوه نیا یهمشخص که هیسرما کنترل و تیمالک یالگوها
 ند،باش ریدرگ ی خلیجمنطقه سراسر در هابخش نیا از کی هر در کوچک شرکتو وکار کسب هزارهاده است

 بزرگ یهاشرکت از یشمارانگشت تعداد غالب وزن جیخل یهمکار یشورا هایکشور یهمه بارز یژگیو
[ 30]ایخوشه هایشرکت نیا ساختار .دارند تسلط یاقتصاد یهاتیفعال نیا یههم بر که است متنوع

 تِ یمالک یساختارها و تابعه یهاشرکت از یادهیچیپ یهشبک با نگیهلد یهاشرکت صورت به اًمشخص
 ،یازرگانب مستغالت، و امالک ،یدیتول و یصنعت یهاتیفعال زمانمه طوربه که شکل گرفته است تنیدهدرهم
 انانبازرگ یهطبق از اغلب) بانفوذ یهاخانواده توسط معموالً هانآ. دریگیدربرم را رهیغ و یمال ،یفروشخرده

 یرخب در است ممکن یدولت یهاشرکت. شوندیم کنترل حاکم یهاخانواده یاعضا خود توسط ای( تریمیقد



11 

 

 فایا را غالب نقش یْبانکدار و مستغالت، و امالک ونقل،حمل یهارساختیز ،یمیپتروش مانند هابخش از
 نیا یهریمدئتیه در معموالً بزرگی خصوص ایخوشه یهاشرکت ،یموارد نیچن در یحت حال، نیا با. کنند

 یهریزنجانتهای  در یفرع یهاتیفعال ای مشترک یهایگذارهیسرما در ای دارند حضور یدولت یهاشرکت
 رشد یبرا یدولت یهاتیحما گرید انواع و یدولت یگذارهیسرما موارد، یههم در. دارند شرکت ارزش

 .است بوده یضرور ایی خوشههاشرکت
 تند،هس مرتبط باال در ذکرشده انباشت یعرصه سه با قاً یعم ،ایخوشه ساختار نیا در حاکم یهاخانواده
ریق طاز  را دارهیسرما یطبقه یاصل یهسته کهرا در دست دارند  ییهاگروهاصلی  یهاشرکتو با کنترل 

 اوراق بورس در شدهرفتهیپذ یهاشرکت تمام از درصد80 قطر، مورد در مثال، عنوانبه. دهندیم لیتشک هاآن

 تئیه در را یثان آل حاکمِ یهخانواد از عضو کی حداقل (شرکت وپنجچهل از شرکت وششیس) قطر بهادار

 یصخصوبه صورت ه ریمد ئتیهدر را جایگاه خود  افراد نیا اتفاق به بیقر تیاکثر. دارند خود یهریمد
 راشد بن محمد ،یدب حاکم ب،یترت نیهم به[ 31].کنندیم اشغال یدولت نهادهای ندگانینما عنوانبه نه و

 از جمله ــ است امارت در هاشرکت نیبزرگتر از آوریسرسام یمجموعه مالک یخصوص طوربه مکتوم، آل
 وهاالگ نیا. یدب یمخابرات اصلی شرکت ،(امارات کپارچهی ارتباطات شرکت) Du شرکت سهاماز  درصد20
 لحاظ از حاکم خاندان آن در که تیکو در یحت ،ستفرماحکم جیخل یهمکار یشورا یکشورها سراسر در
 [32].ستاداشته شرکت رتمک یخصوص یتجار یهاتیفعال در یخیتار

 خود از یبخش دارند، تسلط یدولت قدرت بر آشکارا کهیحال در ،ی خلیجمنطقه حاکم یهاخانواده ن،یبنابرا
 نیب تیسفت و سخ تفکیک چیه از این رو. یاسیس قدرت منبع صرفاً نه هستند، جیخل دارهیسرما یهطبق

 ومناصبی را در اختیار دارند  یدولت دستگاه در حاکم یهاخانواده افراد از یاریبس. ندارد وجود دولت و هیسرما
 «یخصوص» جایگاه دو هر در زمانمه هانآ. کنندعمل می خود یخصوص یتجار منافعدر جهت  حالدر عین 

ونه این گ. ستین یناهنجار کی یدارهیسرما یکشورها نیب در ی خلیجمنطقه. کنندیم عمل «یعموم» و
 و یقو دولت» برابر در «فیضع» دارهیسرما یهطبق کی جیخل یهمکار یشوراکشورهای  در که نیست

 یهطبق کی منافع و قدرت که است ینهاد یشکل ی خلیجدر منطقه دولت بلکه. باشد گرفته قرار «مستقل
تر از آن اما گسترده حاکم یهاخانوادهی رندهیدربرگ طبقه نیا. کندیم وساطت و انیب را قدرتمند دارهیسرما

 یثخن ینهاد نه است، یطبقات دولت کی ،یدارهیسرما جوامع یههم مانند ی خلیجدر منطقه دولت. است

تنگ »را  یجای بخش خصوص« فشار خود»با  ای باشد شده جدا انباشت و دیتول یاجتماع روابط از که یانگل ای
 «. کرده باشد
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 جیخل یهیسرما شدن یالمللنیب
 ی خلیجمنطقه در هیسرما انباشت مهم یهایژگیو از گرید یکی کنترل، و تیمالک به مربوط مسائل از جدا

 نیا سطح، کی در. است گذشته یهده دو در متنوع ایِ های خوشهشرکت نیا یفرامرز گسترش
 یهایگذارهیسرما جمله از ست،ا قابل مشاهده جیخل یهمکار یشورا خود اسیمق در هیسرما یسازیالمللنیب

 در بعهتا یهاشرکت جادیا ؛یمال امور و وسازساخت ،یمیپتروش مانند ییهاحوزه در جیخل یهیحاش یکشورها
 ورکش نیچند گنجاندن و ؛یامنطقه سهام یبازارها در یفرامرز سهام تیمالک ج؛یخل یهیهمسا یکشورها

 نددهنشان می یفرامرز یهایگذارهیسرما این قبیل ای واحد.شرکت خوشه کیکارگزاری  حقوق در جیخل
 را بیش از پیش با هیسرما یمدارهاتوان می ی خلیجحاشیهخلیج و  یهمکار یشورا اسیمق در چگونه که

 ختلفم یکشورها از ایخوشه یهاشرکت دخیل کردنادغام و به  لیتما هایی کههریمدئتیه و سهام تیمالک
 یساختارها که هستند سهامی خاص هایشرکت نهیزم نیا در هاشرکت نیترشرفتهیپ. داد حیتوض دارند جیخل

 یهیرماس شدن یالمللنیب نیا. شوندیم لیتشک جیخلی منطقه مختلف یهاتیمل عموماً از هاآن یشرکت
 ،قتحقی در. ستین ی خلیجمنطقه در یمل یهارقابت کاهش یمعنا به جیخل یهمکار یشورا داخل در جیخل

 نیا با .استی امارات-یسعود محور کی یهسلط تحت عمدتاً است که یمراتبسلسله شدتبه یفرایند نیا
 انباشت نده،فرای طوربه جیخلی منطقه ای اصلیخوشه یهاشرکت که است یمعن نیا به شدنیالمللنیب حال،

 .کنندیم تصور یداخلمنفرد  یبازارها یمرزها از فراتر را
 منطقه یژگیو نیا. است برجسته انهیخاورم سراسر در یسازیالمللنیب یندهایفرآگونه  این ن،یا بر عالوه

 یهابخششروع به دربرگرفتن  جیخلی هیسرما انیجر. شد آشکار یریگمچش طرز به 2000 یهده طول در
 وکارهایکسب ،یشهر توسعه و مستغالت و امالک شامل ی،عرب یکشورها ریسا در یاقتصاد یدیکل

 یامنطقه گسترش نیا [33].کرد یمالامور  و یبانکدار ک،یلجست ،یفروشخرده مخابرات، ،یکشاورز
 یعرب یاکشوره از یاریبس از سوی یساختار لیتعد یهابسته رشیپذ شدت بهبه جیخلی منطقه ییهسرما

 میمستق یگذارهیسرما یهاانیجر شدن باز و یسازلیبرال متعاقباً  و ،2000 و 1990 ،1980 یهادهه یط
 راسرس در یبرالینئول چرخش یاصل نفعانیذ از یکی جیخلی منطقه یهیسرما. منوط بوده است یخارج
 .دخیل شد منطقه سراسر در هیسرما کنترل و تیمالک در تنگاتنگی طوربه و بود انهیخاورم

 باشتان برالینئول یندهایفرآ یدرباره را یمهم یهاپرسشی خلیج ی منطقههیسرما شدنیالمللنیب
 یهاهگرو به این سبب که قاًیدق. کشدپیش می انهیخاورمسایر نقاط  در طبقاتبندی صورت و هیسرما
 در ههم از ترمهمو  جمله از ،یعرب یکشورها ریسا یطبقات یساختارها در یاندهیفزا طوربه جیخل اردهیسرما

ته باشیم که تری داشالزم است به این امر توجه بیش شوند،یم ریدرگ ،یمال و یبانک کیاستراتژبسیار  بخش
 طقهتر منوسیع سطح در یاسیس اقتصاددادن به در حال شکل خلیج یهای انباشت منطقهچگونه پویه
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 یاسیس اقتصاد از ینیمع یهاسنت در کهنیز  «یمل یبورژواز» مانند یمیمفاه عالوه، به. }خاورمیانه{ است
 چگونه هکاهمیت دارد توجه به این نکته  مصر، به ینگاه با مثال یبرا. دارند یشیبازاند به ازین اندبوده جیرا

در  ار «یمصر» یبورژواز کی از ساده هایبرداشت مصر، یطبقات یساختارها در جیخل یهیسرما شدن بومی
 تمستغال و امالک یهاشرکت پنجمکی از شیب - دارد وجود موضوع نیا یبرا یادیز یهانمونه. ریزدهم می

 درصد 60 به کینزد[ 34].پیوند دارند جیخل یهمکار یشورا یهیسرما به مصر سهام بازار موجود در فهرست
 عوامل جیخلی منطقه یهاشرکت و[ 35].هستندمرتبط  جیخل یهمکار یشورا به مصر یردولتیغ یهابانک از

 ای قاعدهخالف مفهوم دییتا یمعنا بهسخن  نیا[ 36].هستند مصر یکشاورز وکارهایکسب بخش در یاصل
ضروری است بر  حال، نیا با. ستین یمل یمرزها اهمیت انکار ای «یفرامل یهیسرما» یشدهییقلمروزدا

مل تر تأعمیق انهیخاورم در درک ما از مفهوم طبقه بر یفرامرز تیمالک و متقابلو تداخل  نفوذ یامدهایپ
 .کنیم

ی نظریه استاندارد یکردهایرو یبرا یگرید چالش شدنیالمللنیب به شیگرا نیا ،ی خلیجمنطقه خود در
 یهاتدول بودجه نیتأم یهنحو یاصل یمولفه چنانهم وضوح به ینفت یدرآمدها. کندیم جادیا رانتی دولت

 که را مرزها از خارج متنوع یهاتیفعال ،«نفت رانت» مفهوم اما. است یاجتماع مخارج سطوح نییتع و جیخل
 اواخرز ا واقع، در – دهدتوضیح نمی کامل طوربه است جیخلی سوی منطقه به یمال یهاانیجری ایجادکننده

 کسب درآمد نفت صادرات از شیب خود یالمللنیب یهایگذارهیسرما از تیکو ،به این سو 1980 یهده
 انهیخاورم در هم هایگذارهیسرما و تابعه یهاشرکت ،یخارج خطرپذیر وکارهایکسب از حاصل سود. کندمی

 یهاشرکت نیتربزرگ از یاریبس یکل هایهترازنام از یمهم بخش اکنون غرب، یسنت یبازارها در هم و
 ویس هب ندهیفزا طرزی به یخصوص یهیسرماکه این به توجه با. دهدیم لیتشک را شورای همکاری خلیج

 ریتسخ دولت خود توسط لزوماً  ورودیِّ یمال یهاانیجر رود،یم یداخل بازار از خارج یفضاها در انباشت
 تیدودمح لیدل به است ممکن که یتجرب است یسوالاین که تا چه میزان این امر صادق است . دنشوینم

ورهای کش دولت یگونهقدرقدرتظاهر به شک تواناییبی اما داد، آن به ساده یپاسخ نتوان وجهچیه به هاداده
 [31کند.]میرا مشروط و محدود « یاجتماع روابط تنطیم[ و] جامعه در نفوذ» یبرا جیخل
 

 ی خلیجکار و شهروندی در منطقه
 هاآن ی بوده که از طریقفردبه منحصر یهاراه ی خلیجمنطقه در هیسرما یهتوسع ریناپذییجدا یهمتا

 یونیلیم 49 تیجمع از درصد 48 امروزه،. اندنیروی کار را شکل داده مهاجرتی هگسترد و مداوم یهاانیجر
این هم  از یحت کار یروین یبرا نسبت نیا. دهندیم لیتشکبا ملیت غیرخلیجی  یافراد ی خلیج رامنطقه

 تا 93 حدود تا ،تیکو و نیبحر عمان، ،یسعود عربستان در شاغل تیجمع درصد 82 تا 56 باالتر است، و از

 درصد 10ی خلیج را در نظر بگیریم [ اگر کل منطقه38].در نوسان است امارات و قطرکشورهای  در درصد 94
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 کشور ره در مهاجر کارگران نسبت رقم باالترین نیا. دهندیم لیتشک یرملیغ افراد را شاغل تیجمع کل از

 یخصوص بخش در درصد، 88 حدود مهاجر، کارگران نیا اتفاق به بیقر تیاکثر. است جهان در یامنطقه ای
. دهدیم یجهان مهاجرت انیجر در یزیمتما تیموقع ی خلیجمنطقه به ارقام نیا. کنندمیکار  ی خلیجمنطقه

 اتامار و است مهاجران زبانیم یجهان جنوب در یگرید منطقه هر از شیب جیخل یهمکار یشورا ،حقیقت در
 جهان رد پولیهای ارسال حواله منبع نیسوم و نیدوم متحده، االتیا از پس یسعود عربستان و یعرب متحده
 [39].هستند

 برای دنوعی تمهی شود،یم انجام هکفال بدنام نظام قیطر از جیخل مهاجر کارگران تیریمد و کارگیریبه

 یجووتجس از را کارگران نظام نیا. کندیم متصل( لیکف به معروف) یحام کی به را مهاجر که کار یزایو
 ابزار [ نظام کفاله40].کندیم یریجلوگ کارفرما یهاجاز بدون کشور از هانآ خروج از و منع نیگزیجا شغل

. است جیخلی منطقه در یشهروند خاص تیماهسنگ بنای  و سازدیم فراهم یکار انضباط یبرا یقدرتمند
 و ارتنظ مسئولکفیل  متعاقباً ووارد کردن کارگر را برای کفیل تضمین کرده  دولت حق که ییجانآ از

ی قهمنط یهاشرکت و شهروندان آن در که کندیم جادیا را یتیوضعاین فرایند  شود،یم کارگران تیریمد
 کار یروینکنترل  قدرت دولت واقع، در. شوندگمارده می رشهروندیغ کار یروین یهروزان کنترلبه  خلیج

 را پرمنفعتی یدرآمد یهاانیجر امر نیا[ 41].کندیم واگذار وکارهاکسب و شهروندان تک تک به را مهاجر
دهد که به در موقعیتی قرار می را شهروندان و کندیم فراهم کار یمجوزها فروش قیطر از شهروندان یبرا

واگذاری، نوع  نیا [42شده دست به مهار و اعمال انضباط بر نیروی کار بزنند.]خود و به شکل درونیخودی
 عینو نیچنمه. دهدیم شیافزا یکار بد طیشرا و سوءاستفاده خشونت، برابر در را مهاجران یریپذبیآس

 یدولت ستایس یبازو به یخصوص شهروندان ؛کندیم یدرون و پخش شهروندان نیب در را یسازیتیامن منطق
 جادیا باعثشدن  لیکف حق به یدسترس سر بر شهروندان نیب رقابت ن،یا بر عالوه. شوندیم لیتبد
 نیا به[ 43].شودیم حاکم خانواده به سرسپردگی وای حرفه یوفادار قیتشو و یاجتماع یعمود یبندمیتقس
 ییکپارچگ هم و مهاجران ستهیز یهتجرب هم جیخلی منطقه در مهاجرت بر حاکم ینهاد یساختارها ب،یترت

 .دهدیم شکل را جیخل شهروندان خود یاجتماع

 انیکارفرما به کارگران. نداهشد سهیمقا «رآزادیغ» ای[ 44]مقید کار با ساختارها نیا هانوشته بسیاری ازدر 
 اغلب و ،شودگرفته می شانگذرنامه کراتبه هستند، محروم مشاغل نیب ییجاهجاب از اند،خورده گره یخاص

 لیتشک از نیچنمه مهاجر کارگران. شوندگرفتار می کار یمجوزها دیخرناشی از  یهایبده ساختار در
 اغلب با دستمزد پایین مهاجر کارگران[ 45].اندشده منع یاسیس تیفعال نوع هر در شرکت ای اعتصاب ه،یاتحاد
 و ،شوندیمداشته  نگه شده یطراحویژه برای این امر  طوربهی که کار هایکمپ در یشهر تیجمع ازجدا 

کنند. وآمد میو برعکس رفت کار محل بهکند فراهم می کارفرما که یونقلحمل از طریق وسایل
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 حلم که یطوربه هستند، ینژاد شدت به و شوندیم یناش یاقتصاد موانع از زین ییجاجابه یهاتیمحدود
 صورت به هاتیمحدود نیا یگاه. دارد قرار یستیتور ای یشهروند یفضاها از دور آگاهانه کارگران اقامت
 یجنوب یایآس عمدتاً) مهاجر مرد کارگران یقطر مقامات ،2011 سال در مثال، یبرا. آینددر می اجرابه  یقانون

 معرض در ژهیوبهزن  یخانگ کارگران. کردند منع یمسکون مناطق در یزندگ از را( وسازساخت در ریدرگ و
 ار هانآ است ممکن که کنندیم یزندگ خود یکارفرما با معموالً هانآ رایز هستند، وآمدترف یهاتیمحدود

 .دهد قرار یجنس و یروان ،یجسم آزار مورد و کند منع خانه از خروج از
 امر نیا. دارند کار و یزندگ طیشرا بر یتوجهقابلکنترل  قدرتْ سازوکارهای نیچن قیطر از انیکارفرما

 یهابخش در ژهیوبه کار، راستانداردیغ و پرخطر طیشرا و ،کار یطوالن ساعات ن،ییپا یدستمزدها درخود را 
 کنندیم کار آن در مهاجران اکثر که یخصوص بخش در. دهدنشان می وسازساخت مانند مهم یاقتصاد
 راگ. دارد وجود رشهروندیغ و شهروند کار یرویندستمزد  نیب فاحشی تفاوت. ندارد وجود دستمزد حداقل

 بارزتر هاتفاوت نیا م،یریبگ نظر در را مسکن و بهداشت آموزش، به یدسترس مانند یردستمزدیغ یهانهیهز
 ستثمارا نیا. است مرتبط مهاجر اصالت ملی با دستمزدها ،یخانگ کار ویژهبه ها،بخش از یبرخ در. شودمیهم 

 ای یفرهنگ ،یتیجمع ،یتیامن ــ «داتیتهد» از یمختلف انواعدر  که است همراه نژادپرستانه داًیشد یگفتمان با
 [46]د.کننی خلیج علیه آنان اعمال میمنطقهی مهاجران، جوامع یابد، که بنا به گفتهبازتاب می ــ یجنس

 کندیتاکید م مهاجران با یبدرفتار و بشر حقوق نقض بر جیخلی منطقه به مهاجرت ثبح یبخش عمده
 یهاآژانس اقدامات ،یالمللنیب یهنجارها از یآگاه عدم ف،یضع یگذاراستیس در را موارد نیا لیدالو 
را که ندی منظام حیاتی نقش بحث نیا. داندیم فیضع یقانون نظارت ای کار، یروین استخدام مندنرقانویغ

 سطح نیچند ردنقش  نیا. ردیگیم دهیناد کندیم فایا ی خلیجمنطقه یدارهیسرما دیبازتول در کار ساختارِاین 
 یهخاتم اب یقانون نظر از تواندیم یاسیس اعتراض ای یکارگر جیبس یبرا تالش هرگونه اوالً،. کندعمل می

واسطه بی امر نیا. به بار آوردثباتی دائمی بی جیخل کارگر طبقات یتاکثربرای  وشود  روهروب یفور اخراج و کار
 بوده ،مستغالت و امالک و وسازساخت بخش در ویژهبه ،الذکرای فوقخوشه یهاشرکت انباشت سنگ بنای

 ج،یخلی منطقه سراسر در مستغالت و امالکوسیع  یهاپروژه و کشیدهفلکسربه یهابرج منظر، نیا از. است
رده بادآو «ینفت هایدالر» درآمدهای ناشی از یتصادف یامدهایپ صرفاً هانآ. هستند راستثمارابَ یماد مظهر

 .ستندین جیخلی منطقه حاکمان یستیمدرن و شانهیدوراند یهادگاهید ای
 هوجو با مقابله یبرا کشورها نیا یبرا فردبه منحصر یابزار جیخلی منطقه به مهاجرت تیماه دوم،

 مثابهبه توانندیم حواله و مهاجرت یدورهایکر ،یمواقع نیچن در. کندیم فراهم یاقتصاد رکود و بحران
اظ به لح را خود یضربه که دهندیم را امکان نیا جیخل یکشورها به و کنند عمل بحران انتقال کمربند
از این  واضح مثال کی حاضر حال در یسعود عربستان. کنند منتقل یجهان بازار رتریفق مناطق به مکانی

 یاقتصاد اضتیر یهبرناماین کشور  ،2014 سال اواسط از نفت یجهان متیق کاهشآغاز  در پی. موضوع است
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 رزط به اقدامات نیا گرچه. کرد آغاز را بزرگ یساختمان و یرساختیز یهاپروژه در دولت یهانهیهز کاهش و
 یبه واسطه تبایسمی را آن یاصل یامدهایپاما  گذاشت، ریتأث ی عربستانپادشاه یاقتصاد رشد بر گیریچشم

 یهاپروژه یسعود یهاشرکت که یزمان. درک کردشد  داده شرح اجنیا در که یخاص یطبقات ساختار
 تحت اخراج کارزارهای. دادند دست از را خود شغل مهاجر کارگر هزار صدها کردند، لیتعط را یساختمان

 و یآورجمع یتیامن یروهاین و سیپل توسط مهاجر کارگر هاونیلیم و شد آغاز زمان همان در دولت تیحما
 2014 سال یابتدا از کارگر ونیلیم 2/1 از شیب که کرد اعالم کشور وزارت ،2015 سال انیپا تا. شدند اخراج

 کی اخراج هدفش که کرد اعالم را اخراج کارزار نیدوم دولت ،2011 مارس در[ 41].اندشده اخراج کشور از

 انیپا تا. دادیم لیتشک را رشهروندیغ یرسم کار یروین از درصد 10 حدود که بود گرید مهاجر کارگر ونیلیم
 اگر[ 48].کردند ترک را کشور کارگر هزار 600 از شیب دیجد نیکمپ از یبخش یدر نتیجه ،2011 یژوئیه

 ا،یآس وبجن در ژهیوبه کار، یروین صادرکننده یکشورها یبرا یقیعم یامدهایپ تواندیم ابد،ی ادامه روند نیا
 لیتشک ارشان یداخل ناخالص دیتول از یتوجهقابل بخش ی }از کشورهای دیگر{ارسال وجوهکه  باشد داشته

 .هستند مستقر جیخلی منطقه در عمدتاً کشور از خارج کارگران و دهدیم

 یکارگر یهاجنبش ظهور از یریجلوگجهت در  یطبقات ساختار نیا همه، از ترمهم دیشا و ت،ینها در
دلیل  نیا واقع، در. است کرده عمل بکشند، چالش به را جیخل یهایپادشاه یاسیس قدرت توانندیم که یبوم

 را کار یروین تیاکثر[ 49ی کنونی است.]ی خلیج به شیوهمنطقه کارِ ساختار یگیری و توسعهشکل اصلی
 شدتبه و بارز هایتفاوت. هستند یجمع یسازمانده حق هرگونه فاقد که دهندتشکیل می یمهاجر کارگران

 راقع مانند هیهمسا یکشورها برخالف جه،ینت در. دارد وجود شهروندان و مهاجر کارگران میان یاهنژادپرستان
 حد ات یکارگر اتمبارز از یگرید شکل هر ای یکارگر یهاهیاتحاد معاصر یهتوسعگیری و شکل ران،یا و
ریزه پرولت از یمشخص [ که حد50]است نیبحر رکشو قاعده نیا در ءاستثنا تنها. است شده مسدود یادیز

 ییگوال. شده است افتهیسازمان چپ کی و ایاتحادیه فعال جنبش کموجب ایجاد ی شهروندان انیم در شدن
به آن  رکشواین  رهبران توسط آگاهانه که( عهیش بزرگ تیجمع و یسن پادشاهی کی) گراهفرق از حاکمیت

 .کرده است لیتسه را ییهاجنبش نیچن سرکوب ،شوددامن زده می
 همیباعث تناقضات م مهاجر کارگران به ی خلیجمنطقه یاتکا که ستین یمعن نیا به هانیا از کیچیه

 و عمان رد ژهیوبه شهروند جوانان یکاریب یباال اریبس سطحها ترین این تناقضی مهماز جمله. نشده است
 1/30 و درصد 8/50 بیترت به 2016 سال دربر اساس تخمین سازمان جهانی کار  کهاست  یسعود عربستان

ه ب یسازیجیخل اصطالحبه یهابرنامه[ برای رسیدگی به این معضل، 51].بودند کاریبها آن جوانان از درصد
 هدفْ. کندیم نییتع یخصوص بخش در کشور اتباع اشتغال یبرا را ییهاهیسهم کهاجرا گذاشته شده است 

 اما. است خاص یهابخش در مهاجر کارگراناشتغال  سهم کاهش حال نیع در و شهروندان اشتغال شیافزا
 طیاشر و ی پاییندستمزدها رشیپذ به یلیتما شهروندان. است خورده شکست یادیز حد تا هااستیس نیا
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 ابستهو دستمزدکم یخارج کار یروین به منحصراً باًیتقر چنانهم یخصوص بخش و ندارند مهاجران یکاربد 
 ازین هب توجه با ؛ندارد وجود یاسیس نظم دیشد یدگرگون بدون معضل نیا یبرا یقانون حلراه چیه. است
 دشوار موجود تیوضع در یفیک رییتغ تصور ج،یخلی منطقه در ثباتبی و ارزان کار یروین بهمند و قاعده مداوم
 .است

 در درتق دیشد تمرکز و ثروت، یهندیفزا شدنیقطب شهروندان، یکاریب یباال سطوح ی چونتناقضات
 یهمکار یشوراکشورهای عضو  در یاسیس یهااعتراض به که بودند یمهم عوامل حاکم یهاخانواده دست

مبارزات  آهنگشیپ هاجنبش نیا. زدند دامن ن،یبحر و عمان در ویژهبه ،2012 و 2011 یهاسال در جیخل
 رکوبس. جیخل جوامع منتسب به یاسیس سکون و منفعل یهاتیجمعشاهدی بر رد مدعای  واولیه هستند 

 و کشورهای حاشیه خلیج پشتیبانی جیخل یهمکار یشورا هماهنگ یهمداخل باکه  مبارزات، نیا زیآمخشونت
 یتیامن شدتبه یِدولت دستگاه - شودی خلیج را به ما یادآور میمنطقه یاسیس اقتصاد یروی دیگر سکه ،شد
 صورت در کارگیری زوربه و( مهاجران و شهروندان) مردم بر قیدق نظارت شامل و است گسترش حال در که

 .است لزوم
 

 گیرینتیجه
هد که دنشان می جیخل یهمکار یشوراکشورهای  در دولت و طبقات گیریشکل یندهایفرآ به دوباره توجه

 دوره نفسفی ینفت هایمازاد ما را از تمرکز اندازْ چشم نیا. سازنددیگر را میدولت یک و کار ه،یسرماچگونه 
ه را، ک قدرتمند دارهیسرما طبقات یهتوسع درآمدها نیا کند که چگونهاین پرسش را مطرح می و کند،یم

 یاهبخش هایشانتیفعال ی کهطبقات است، کرده تیتقو اند،های حاکم درک شدهی خانوادههمواره در زمره
 شانن ی خلیجمنطقه در ثروت و قدرت میعظ تمرکز. ردیگیدربرم انباشت مختلف هایعرصه درمتنوعی را 

 قشن جیخلی منطقه هایدولت. است ریاخ یهده دو در آن یالمللنیب و یداخل گسترش و طبقه نیا ظهور از
 یهایگذارهیسرما قیطر از یاقتصاد یهافرصت پشتیبانی از ه،یسرما انباشت طیشرا نیا تیتقو در یمهم

 ،است دارهیسرما یهطبق یریگشکل یقابله دولت نظر، نیا از .اندکرده فایات یحماهای شکل ریسا و مشترک
ده نادی را یاساس رابطه نیا ،دهندقرار می «فیضع یهیسرما» مقابل دررا  «یقو دولت»که  ییکردهایرو و

 گیرند.می
 رخالفب. است اصلی عامل کی هیسرما انباشت هایپویه نیا در مهاجر کار یروین خاص یژگیو ،به عالوه

 کار هایکلش اند،شده منتزع استثمار و سلطه روابط از که ی خلیجمنطقه یِاسیس اقتصاد استاندارد یهاتیروا
. دنندار ی خلیجمنطقه در دولت و هیسرما لیتشک در ینفت یدالرها هایمازاد وجود از تریاهمیت کمی

 که اند،کرده جادیا ریاخ یهادهه در را جیخل یشهر یفضاها خاص یژگیو ماًیمستق مهاجر کارگر طبقات
 وندْرشهریغ/شهروند شکاف ،یاسیس نظر از. است ی خلیجای منطقهخوشه یهاشرکت تجمع سنگ بنای
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. تاس یادیبن جیخلی منطقه در حاکم یهطبق قدرت یبرا و است مهاجر کار یروین به اتکا نیا میانجی
 در. شودمی یدولت یساختارها و منطقهی برجسته یهاخانواده به شهروندانباعث مقید شدن  یوفادار
 عنوانهب انمهاجر کار یثباتیب برجسته از یوکارهاکسب و جیخل حاکمان ،یاقتصاد هایینابسامان هایدوره
 دوش به را یجهان مشکالت بار امر نیا. کنندمی استفاده بحران مکانی انتقال بر یرگذاریتأث یبرا یالهیوس

 از یکی جیخلی منطقه در مهاجران ل،یدال نیا یههم به. ندازدایم کار یروین یهصادرکنند یکشورها
 .دهندیم لیتشک را انهیخاورم کارگر طبقات یاجزا نیترمغفول و نیترمهم
 ریتأث و 2014 سال اواسط از نفت یجهان متیق کاهش ریتفس یبرا یمهم یامدهایپ هااستدالل نیا

 رشد نرخا ، همراه بنفت متیق کاهش. دارند ی خلیجمنطقه یاسیس اقتصاد ییهندیآ یرهایمس بر آن یاحتمال
 یههم یبرا را یبزرگ یاقتصاد یهاچالش ،بعد به 2016 سال از یجار توجه حسابقابل یکسر و نییپا

 ،یودسع عربستان یرهبر به ج،یخل یهادولت پاسخ، در. است به وجود آورده جیخل یهمکار یشورا یکشورها
 زمان در. است ینفتغیر کیاستراتژ تنوعایجاد که حاکی از  کردند ارائه را «اندازچشم» اسناد از یامجموعه
ام مسیر کد یاسیس نظر از که ستین مشخص و هستند هیاول مراحل در هنوز هابرنامهمقاله، این  نیا نگارش

 ،ناپذیرینیبیپیش نیا با وجود. بود خواهد چه نفت متیق یهندیآ وسویسمت واقع، در ای گیرند،پیش می را در
 نیا. تاس بازار به یدسترس یهدامن گسترش یاقتصادجدید  یهایاستراتژاین  درمندرج  یِاصل منطقهدف 

 در[ 52] (PPP) یخصوص و یدولتهای بخش مشارکت و یسازیخصوص در جهت سابقهیب فشار شامل
 یهانهیهز یهگسترد کاهش نیهمچن و کیلجست و ونقل،حمل بهداشت، آموزش، ،یانرژ مانند هاییحوزه

 .است یاجتماع
 یاداقتص رکود به «تکنوکرات» ظاهراً  ییهاواکنش کیاستراتژ یهابرنامه نیا رسدیم نظر به گرچه

 انباشت یزهامر بردشیپ یبرا خلیج یکشورها یبندتیاولوتداوم  یچگونگ از یگرید انیب واقع در اما هستند،
 رتریقف شهروندان هاآن. دنکن ثباتیب را جیخل یاجتماع مدل عناصر است ممکن هاطرح نیا. هستند هیسرما

 دیتهد اند،کرده تجربه را یزندگ طیشرا دیشد وخامت و اخراج از یموج ترپیش که را مهاجر کارگران و
 قاتطب روند ندهیفزا زیتما جادیا باعث است ممکن نیچنمه دیجد یاقتصاد یهایاستراتژ نیا. کنندیم

کشورهای  سهام یبازارها موجود در فهرست یهاشرکت سود نرخ یهیاول شواهد. دنشو جیخل دارهیسرما
 ترچکوک اسیمق در هیسرما زمانمه فیتضع و ها شرکت نیتربزرگ یهندهیفزا تسلط جیخل یهمکار یشورا

 که این دیدگاه استموید  هاطرح نیا یاساس منطق ها،تیقطععدم نیا از نظرصرف[ 53].دنکنیم دییتأ را
 ینفت یدالرها فراوان یهبادآورد یهاهیسرما قیطر از که ستندین یمستقل یاسیس ینهادها جیخل یهادولت

 هیسرما درتق دیبازتول و یگریانجیم در جهت که هستند یطبقات ییهادولت بلکه ،باشند شده سوار جامعه بر
 .کنندیم عمل
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