جهاني شدن نفت:
١
تئوری ارزش ،رانت نفت و مقوله ی رانتخواری در نظام سرمایه
مجله آرش (ویژه نفت) ،شماره  ،١۰۷اکتبر  ۲۰١١برابر با مهرماه ١۳۹۰صص ۲۵٦ـ ۲۴١

سيروس بينا
حكم تحليلي ( )analytic statementما را ملزم ميكند كه خود آن حكم را تحليل كنيم تا از حقيقت آن
اطمينان يابيم  ...احكام تركيبي ( )synthetic statementsاحكامي معنادارند كه تحليلي شمرده
نميشوند .نظريههاي فيزيكي كه ما براي فهم عالم امکان به كار ميبريم اغلب تركيبياند .آنها
بيانگر نكاتي هستند كه تنها با نگريستن به جهان ميتواند محك زده شود .احكام تركيبي از لحاظ
منطقي ضروري نيستند .اين احکام حقايقي را در مورد جهان بيان مي کنند ،در حاليكه احكام
تحليلي چنين نميکنند.
جان د .بارو
نظریههاي بيان تمام پدیده ها ()١۹۹١

پـــای اســـتدالليــــان چوبــــــين بـود
پـــای چوبـــــين سخت بی تمکين بود
جالل الدین محمد مولوی
()١۲۰۷-١۲۷۳

پيش در آمد
اين نوشتار حاصل چند دهه کوشش و پژوهش مستمر در ويژگی نفت و دگرگونی های دورانی آن ،از
زمان کشف و استخراج ،تا کنون است .دوران بندی اين دگرگونی ها ،از يک سو به تاريخ تحول و نحوه ی
عملکرد يکی از عظيم ترين انحصارات بين المللی در تاريخ سرمايه داری متکی ،و از سوی ديگر به چگونگی
فروپاشی اين انحصار و آغاز جهانی شدن نفت در رابطه با رقابت جهانشمول بازار پيوند بالواسطه دارد .در
اينجا ،سعی نگارنده بر اين است که انتقال از نظام انحصاری به جهانی شدن (رقابتی با ديدگاه مارکس) را در بخش
نفت در فرايندی تاريخی و بر اساس عملکرد تئوری ارزش نشان دهد .اصل دورانبندی سرمايه داری (و در نتيجه،
شناخت درست از دوران امپرياليزم) نيز بر محور درک تاريخی انباشت ،فرم ،و مدارهای سه گانه ی حرکت
سرمايه استوار است .از اين رو ،بدون آگاهی از عملکرد تئوری ارزش ،هر گونه بررسی سياسی يا ايدئولوؤيک
از مفهوم امپرياليزم نارسا ،نيمه کاره و پا در هوا باقی خواهد ماند .بنابراين ،اين بررسی ضمنأ کوششی است در
نشان دادن مفهوم امپرياليزم لنينی در رابطه با تقسيم جهان ميان انحصارات امپرياليستی (در اينجا ،نفت) ،فروپاشی
درونی اينگونه انحصارات ،و نهايتأ نقش انحصار شکن تئوری ارزش در دوران پسا-کارتلی آنها .پس ،تئوری
ارزش مارکس خود محکی است برای دوران شناسی سرمايه داری در کليت آن ،که نيز در تعيين حدود و مقطع
هر دوره ،منجمله دوران امپرياليزم ،کاربرد اساسی دارد .پس مقوله ی مقطعی امپرياليزم نمی تواند تافته ی جدا
بافته ای باشد.
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همچنين ،نشان داده ام که امپرياليزم لزومأ معادل هر گونه عمل يا اعمال امپرياليستی توسط قدرت های
بزرگ نيست ،بل مرحله ی است مشخص از تاريخ سرمايه داری ،و نه آخرين مرحله ی آن .اين ادعا نه تنها با
نحوه ی انباشت و حرکت ديناميک و فراگير سرمايه مغايرت دارد ،بل خود از ديدگاه روش شناختی ماديت تاريخ
(که پيش گوئی آينده ی سرمايه داری را بر اساس داده های يک دوره ی خاص ذهنی تلقی می کند) کامأل مردود
است .تا آنجا که می دانيم ،در ويژگی امپرياليزم ،بمثابه "باالترين مرحله سرمايه داری" ،خود لنين نيز (بر خالف
ترجمه نادرست از عنوان نوشته ی او) چنين ادعائی نداشته است ،و اگر هم می داشت به غايت نادرست بود .اين
ادعای ناصواب و نافرهيخته را بعدأ ديگران باب کردند .برای مثال ،پايه گذار مجله مانتی رويو ،پال سوئيزی،
انحصار را با درک نازل خود از تئوری رقابت مارکس در "سرمايه انحصاری" به غلط جهانشمول کرد ،و بدين
ترتيب صريحأ تئوری ارزش مارکس را از مد افتاده و مربوط به سرمايه داری قرن نوزدهم اعالم نمود .در حالی
که تعبير سوئيزی از تحوالت سرمايه داری از هابسون (همان اقتصاد دان انگليسی که مورد ارجاع مکرر لنين در
امپرياليزم بوده است) نيز فراتر نرفته .و بدين منوال سال هاست که اين "تخم لق" در دهان اکثريت قريت به اتفاق
چپگرايان راديکال و مارکسيست های خودخوانده ی ما شکسته ،و آنان را ،آگاهانه و يا ناآگاهانه ،در حالت کوسه-
و-ريشبند و برزخی تئوريک و ايدئولوژيک معلق نگاه داشته است .خواننده ی جدی می تواند صحت اين مدعا را با
نگرشی ،نه چندان عميق در ارزيابی های مشترک چپگرايان دو آتشه و ليبرال های ضد جنگ ،در همين چند ساله
مشاهده ،و لختی به ژرفای فقر بينشی و مصيبت سياسی-ايدئولوژيک ما بيانديشد.
اثری را که در پيش رو داريد ،اما ،با انتخاب فشرده ترين (يعنی متراکم ترين و پرتمرکزترين فرم
انب اشت سرمايه) سکتور اقتصادی جهان امروز ،نه تنها نظريه هايی اين چنين را مردود می شمارد ،بل نخستين
اثری است که (بر منوال کتاب اقتصاد بحران نفت ١۹۸۵ ،و پس از آن نفت :ماشين زمان )۲۰١١ ،حقانيت
کاربرد ،عملکرد ،و جهانشمولی تئوری ارزش مارکس را در بخش نفت در اين دوره به اثبات می رساند .نتايج
حاصله از اين نوشتار البته در جهان امروز کاربرد ايدئولوژيک و عملی بسيار دارد .برای مثال ،کاربرد بازگشت
به مارکس (يعنی تئوری ارزش) می تواند در فرايند بحث ميان چپگرايان ،در رابطه با اشغال عراق توسط آمريکا،
و يا مساله ليبی و نظاير آن ،مفيد واقع شود .شناخت چگونگی تهی شدن درونی آمريکا ،و چرائی دست يازيدن
پياپی به اينگونه اعمال خودشکن و ابلهانه ی تعرضی در حوزه ی سياست خارجی ،نيز در گرو بازگشت به درک
دقيق تئوری ارزش در ابعاد وسيع جهانی در دوران کنونی می باشد .اين است جوهر مارکسيسم؛ اين است کليد
درک جهانی شدن ،نه توسل به دور باطل و هياهوی های خودهمانگويانه و طوطی وار بر محور آمريکا .بنابراين،
هر گونه اصرار در نماياندن سياست های نئوليبرالی به عنوان عامل (و نه ،براستی ،معلول) گلوباليزاسيون کاری
بجز ملعبه ی شدن در دست سوسيال دمکرات ها و ليبرال های با-گرگ-دنبه-خور-و-با-صاحب-شيون-کن ،و در
نتيجه آب در هاون کوفتن و اتالف وقت ،نمی باشد .خالصه ،سخن من با چپگرايان پر هياهو و راديکال اين قول
حافظ است" :تو به تقصير خود افتادی ازين در محروم/از که می نالی و فرياد چرا می داری".
افزون بر اين ،و در خاتمه ،دعوت مصرانه و پر مهر سر دبير گرامی مجله آرش ،آقای پرويز قليچخانی
در ارائه نظر در رابطه با اين شماره ويژه ،مرا بر آن داشت تا با پاسخ گوئی به پرسش های زير ،و نيز اندکی
ت غيير در صورتبندی اصل مقاله ،مقوله ی نفت و شماری از پژوهش های مربوط به آن ،و نيز گشايش نکاتی که
امروز در ايران بصورت معما در آمده است ،را به خواننده ارائه کنم .صرفنظر از عالقه و احترام قلبی به همگی
دست اندرکاران اين مجله ،بويژه قليچخانی عزيز ،خوشحالی من در اجابت اين تکليف ،با وجود بسياری از وظائف
سنگين و تکاليف گوناگون ديگر و همچنين تدريس تمام وقت (و رمقی که ديگر کمتر ياری می کند) ،اکنون دو
چندان است .زيرا ،اغلب اين پرسش ها همان هائی است که چند سال پيش توسط جمعی از دانشجويان دانشگاه
تهران برای من ارسال شده بود ،و من در ان زمان بعلت فقدان وقت ،و پس از آن بخاطر بگير و ببندهائی که در
پسامد انتخابات کذائی تابستان  ۱۳۸۸در ايران به وقوع پيوست ،صالح نديدم با هر گونه تماس و پاسخگوئی
باعث گرفتاری و يا خسران جانی کسی بشوم ،و بناچار و بر خالف خواسته ی دلم لب فرو بستم.
سب
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پرسش و پاسخ
آرش :ادعا می شود "برای رسيدن به دموکراسی ،مساله نفت مانع و خاکريز مهم واول است و بدون عبور از اين
خاکريز اين چنينی هيچگاه به دموکراسی نخواهيم رسيد" .آيا شما با اين ادعا موافق ايد؟
سيروس بينا :من نميدانم اين عبارت از چه کسی است و در کدام زمان و با اشاره با کدام مانع تاريخی ــ از قبيل
انحصار استعماری انگليس بر نفت ايران ،يا ويژه گی های تاريخی نفت در فرايند ملی کردن صنعت نفت ،و يا حتا
امپرياليزه کردن نفت ملی شده پس از کودتای سی .آی .ا .در  ۲۸امرداد  ۱۳۳۲و باز گرداندن محمد رضا شاه ــ
نگاشته شده است .اما آنچه مسلم است اين است که نفت پديده ای است که از بدو کشف و استخراج در رابطه ای
تنگاتنگ با تحول و تکوين مناسبات توليدی ،طبقاتی و اجتماعی در سه مرحله (که شرح آن را در زير می خوانيد)
در ايران و جهان دگرديسی شده است .بنابراين ،اگر سخن از نفت استعماری است ،مسلمأ نفت به مثابه مظروفی
است که قاعدتأ بايد تابع ظرف (يا پيکر در بر گيرنده) خويش می باشد ،و ما در اين صورت بايد نخست تکليف اين
ظرف ــ يعنی مساله ی استعمار را ،که خود مانعی عظيم بر سر راه مردم ساالری در ايران بود ،روشن می
کرديم .اما به سبب اينکه شريان نفت (يعنی ثروت ملی ما) در دست عامل استعمار انگليس (سهامدار عمده در
شرکت نفت ايران و انگليس و حامی سياسی و ايدئولوژيک کارتل) بود ،راه مبارزه ی ما با استعمار لزومأ بايد از
قلمرو ملی کردن نفت می گذشت .همچنين ،بايد توجه داشت ،افزون بر پيوند ارگانيک نفت و استعمار در ايران و
ديگر کشورهای نفتی منطقه ،در اين دوران توليد نفت در مجموعه ی جهان (بجز شوروی سابق) هنوز در
انحصار کارتل بين المللی نفت ( )١۹۲۸-١۹۷۲قرار داشت .به همين جهت ،ملی کردن نفت در زمان نخست
وزيری دکتر مصدق قدمی بود شجاعانه و استقالل طلبانه که خود پيش شرطی اجتناب ناپذير در جهت ايجاد مردم
ساالری بشمار می آيد.
از اين بحث دو نکته ی نسبتأ کليدی را می توان نتيجه گرفت )۱( :ملی کردن نفت از يک سو ،و تجديد
امتياز انحصاری ،و در نتيجه باز گذاشتن دست استعمار ،با دريافت چند شلينگ اضافی (به ازاء هر تن فروش
نفت) از سوی ديگر ،لزومأ دو ديد متفاوت در نحوه ی برخورد به استقالل ،و پسامد احتمالی مردم ساالری ،را به
نمايش می گذارد؛ ( )۲تنها در اين دوران مشخص تاريخی (نه در دوران نفتی که اکنون جهانی شده) می توان از
نفت ،آنهم به اعتبار چيرگی استعمار در قالب آن ،بعنوان "مانع و خاکريز" نام برد.
پس می بينيم که نفت به خودی خود (و به اعتبار خويش) نه "مانع" است و نه "خاکريز ".برای مثال،
اگر کشور ما ،بجای نفت ،مانند گواتماال موز داشت ،آيا تصور نمی کنيد باز هم ما از گزند کودتا و يا چنگال
قرارداد های تحميلی انحصار "موز" نمی توانستيم در امان بوده باشيم .اما انديشمندان گواتماالئی (در رابطه با
کودتای آمريکائی  ) ۱۹۵۴کمتر از موز به عنوان "مانع" و "خاکريز" سخن گفته اند .چرا که ،آنان به نيکی
دريافته اند که اين کودتا يا آن کودتا دقيقأ مولود مناسبات اقتصادی ــ سياسی ــ اجتماعی مستولی بر جامعه ای است
که با انحصار موز يا انحصار نفت عينيت (يا ماديت) پيدا می کند ،وگرنه موز يا نفت (صرفأ به مثابه ارزش
مصرف) هيچکدام بخودی خود تقصيرکار (يا مانع) نبوده و نمی باشند .و مصيبت آشفته فکری ما هم در اين
راستا غالبأ از عدم درک همين نکته ظريف اما کليدی ناشی می شود.
برای آنان که با تاريخ تحوالت ايران و تاريخ و اقتصاد نفت در ايران و جهان آشنائی دارند ،مساله
دگرديسی نفت بايد حائز اهميت باشد .با کارتل زدائی و جهانی شدن نفت در اوائل سال های  ،0791تار و پود
سياست های موجود استعماری و نو استعماری که تا آن زمان از طريق کانال کارتل فراگير بين المللی نفت تغذيه
می شدند ،به تدريج از هم گسيخته شد .جهانی شدن نفت يک دگرگونی کيفی بود که شبکه ی انحصاری کارتل را
متالشی و پای بست سياست خارجی آمريکا (و انگليس) را در رابطه با نفت برای هميشه در هم کوبيد .و به سبب
عدم تعيين کنندگی کشورهای صادر کننده (و حتا نقش جمعی آنان در "اوپک") در چگونگی قيمت گذاری و فرايند
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عرضه و تقاضای نفت در بازارهای جهانی ،نه چسبيدن به دولت هائی نظير عربستان سعودی و کويت ،و نه دست
يازيدن به تعرض مستقيم و يا غير مستقيم و جنگ افروزی ،کوچکترين کمکی به دولت آمريکا نمی کند .جهانی
شدن نفت بدين معنی است که امروزه کنترل نفت فراتر از ظرفيت هر کشوری در جهان امروز است و ديگر غول
سرمايه داری به بطری شکسته ی استعمار مراجعت نخواهد کرد .پس در حال حاضر نفت نه "مانع" است و نه
خاکريز" اجتناب ناپذير ،و هر کس در اين زمان از اين گونه اصطالحات استفاده کند ،احتماأل بايد چشم بند عادت
(يا بی خبری) به چشم داشته باشد؛ عادتی که اکنون دامن بسياری از ليبرال ها و چپگرايان ما را سخت چسبيده
است .چنان که در زير اثبات کرده ام ،اکنون نفت جهانی شده نه در دست آمريکا است و نه انگليس و نه هيچ قدرت
اليزال غيبی ،به غير از چرخه ی بازار پيچيده و رقابتی نفت بر اساس تئوری جهانشمول ارزش مارکس .بنابراين،
به مصداق يک مثل انگليسی ،خنده ی واپسين بر نظام سرمايه داری اکنون از آن کارل مارکس است.
در نظام سرمايه داری "مساله نفت" به طور خالصه تابع تحوالتی است که از نحوه انباشت سرمايه،
تنگاتنگی با مالکيت ذخائر زيرزمينی ،و رابطه با فرماسيون طبقاتی ،ماهيت دولت ،ورشد مناسبات توليدی در
جهان نشأت می گيرد .در مقاله ی زير ،که در ارتباط تنگاتنگ و متقابل با اين مصاحبه قرار دارد ،ويژگی های
انکشاف و توسعه بخش نفت را ــ از دوران قراردادهای استعماری و عملکرد کارتل بين المللی نفت تا دوران
بينابينی شکوفائی مناسبات عينی بازار ــ تئوريزه و در چارچوبی تاريخی مرور خواهم کرد .همچنين ، ،با ارائه ی
دالئلی که خود حامل ايجاد جوانه های انکشاف سرمايه داری در بيشتر مناطق زير سلطه نفتی بوده ،و نهايتأ به
فروپاشی کارتل بين المللی نفت ( )١۹۷۲انجاميده است ،استناد خواهم کرد .افزون بر اين ،در پسامد اين فروپاشی،
ويژگی های نظام قيمتگذاری رقابتی و رانت (اجاره) تفاضلی نفت در فرايند جهانی اين رقابت تئوريزه ،و نحوه ی
عملکرد اوپک را ،به عنوان سازمانی اجاره بگير ،نه انحصار ،در دوران پسا انحصاری جهانی شدن بطور کامل
شرح می دهم .بر اين اساس ،مساله عمده ی نفت را می توان در دگرديسی طبقاتی و ادغام اقتصاد کشورها ی نفتی
در اقتصاد جهانی جستجو کرد .البته ،در اين روند در آمد نفت می تواند در کوتاه مدت به حکومت يا حکومت هائی
خودکامه کمک کند .اما ،به گمان من استقرار دموکراسی (منظور همان دموکراسی طبقاتی است) اساسأ به
شکلبندی فرماسيون طبقاتی (عامل عينی) ،همراه با مبارزه طبقاتی جهت گسترش نهادهای (بينابينی) اجتماعی ــ
سياسی ــ مدنی مابين دولت و جامعه (عامل ذهنی) منوط است ،نه لزومأ به صنعت نفت.
بنابراين" ،مانع و خاکريز" شمردن نفت ،در رابطه با دوران کنونی ،بيشتر ما را ،با دورنمائی مجازی،
به مخدوش نمودن عالج ديکتاتوری سوق داده ،و احتماأل ممکن است دستيابی به هر گونه مردم ساالری را با
تشخيص نادرست به عقب بياندازد.
آرش :به نظر شما ،استغنای مالی دولت ها و اتکای آنها به نفت به جای ماليات ،ايا سدراه دموکراسی درايران
است؟ آيا نفت اين "طالی سياه" به راستی "بالی ايران" شده است يا اين که علت بال را بايد درحوزه های ديگری
جست؟
بينا :چنانکه در بررسی زير نشان داده ام ،مناسبات توليدی (شامل عوامل مادی و روابط اجتماعی) در سرمايه
داری (به طور مشخص در بخش نفت) نقش تعيين کننده و دوران ساز دارند؛ البته مساله جانشينی درآمد نفت به
جای اخذ ماليات در طوالنی مدت می تواند به ايجاد بخشی قابل مالحظه از جامعه بيانجامد که الزامأ از در آمد نفت
تغذيه می کند ،و در عرصه پوالريزاسيون طبقاتی به عنوان رانتخوار از آن ياد می شود .شماری از اين بخش را
حتا می توان در خدمت دولت رانتخوار (و ديکتاتور) در آورد تا به مثابه عامل ارعاب و سرکوب جامعه (مانند
نيروهای "بسيج" و يا عوامل "سپاه" در ايران امروز) بکار گرفته شوند .اما هيچ يک از اينها به خودی خود نمی
تواند باز دارنده ی ايجاد يک دولت "دموکراتيک" باشد ،به شرطی که ساختار ديکتاتوری و عوامل درونی حامل
آن در حال انحالل باشد.
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بعبارت ديگر ،سخن از نفت تنها توسل به عامل جانبی است .زيرا ،کاربرد اين عامل خود به تضادهای
بالواسطه و درونی جامعه بستگی دارد ،و در نتيجه می تواند در مقاطعی تاريخی به اين تضادها بيش از پيش دامن
بزند؛ چنانکه در فرايند فروپاشی رژيم شاه ديديم ،ازدياد ناگهانی و تصاعدی درآمد نفت به شدت به گسترش و
تعميق پوالريزاسيون طبقاتی انجاميد ،و توامأ با شکاف های عميق سياسی و اجتماعی ناشی از تمرکز نهادها و
نحوه ی حکومتی ،عينيتی چشمگير به انفجار نهائی رژيم بخشيد .تا آنجا که ژاندارم خايج فارس و مجری دکترين
نيکسون در منطقه ،يعنی محمدرضا شاه ،خجوالنه به زبان آمد و ناچار و العالج اعالم کرد" :من نيز پيام انقالب
شما را شنيدم ".و يکی از اطرافيان او در دربار ،يا از اربابان او در واشنگتن ،پا پيش نگذاشت که شجاعانه شرف
حضور پيدا کند و به وی صريحأ بگويد" :اعليحضرتا گل گفتی ،اما بسيار بسيار دير و اندکی شل گفتی ".کسی
نبود که چرائی و چگونگی اين عزيمت ذلت بار و بی بازگشت را در فرايند واقعی آن به اين فرزند بی نوای پاکس
آمريکانای در حال فرو پاشی توضيح دهد .تمرکز بی حد و حصر حاکميت سال های پايانی حکومت کودتائی وی؛
اختناق استخوان سوز و اثرات جنايتبارحزب واقعی او ــ ساواک ــ يعنی همان سازمان جهنمی امنيت که تمامی
تعليمات و وظايف اصلی خود را در کاربرد داغ و درفش از کارشناسان آمريکايی و اسرائيلی آموخته بود؛ ترس
مداوم حکومت او ،حتا از عناصر ليبرال بی ضرر و بی استخوان در دهه های  ۱۳۴۰و ۱۳۵۰؛ کشتن هر گونه
نهاد ،سازمان ،و حرکت به درد بخور مدنی جهت ابراز نظرات سياسی؛ تحميل و کشاندن بهترين فرزندان نسل من
به مبارزه زيرزمينی و مسلحانه و فراهم آوردن عينيت (و بلی حقانيت) برای اين نوع مبارزه؛ و باالخره نقش هم
آهنگ کننده ی نفت در تعميق پوالريزاسيون طبقاتی و ازدياد شکاف های سياسی را تمامأ بايد در کنار هم و در
بستر تحوالت ارگانيک ايران و جهان در اين دوران به حساب اورد .در اينجا ،نفت نه تنها اثر بازدارنده نداشت بل
خود عاملی تحول انگيز بود.
در اينجا بگذاريد بپرسم ،با دستيابی به اين همه مشاهدات تاريخی و دانسته های موجود در عملکرد
تئوری ارزش مارکس در بخش نفت ،چرا بايد از نقش تحول زای نفت به مثابه عاملی بازدارنده سخن گفت .چرا
بايد نفت را اينگونه مکانيکی ارزيابی کرد؟ چرا رابطه توزيع در آمد ملی را (تا آنجا که به اخذ ماليات يا عدم اخذ
ماليات منجر می شود) بايد جدا و بی رابطه با فرايند توليد ارزش (و نقش پوالريزاسيون آن در جامعه) به حساب
آورد؟ چرا نبايد کل ماجرای رانت (يعنی اجاره تفاضلی نفت) را در رابطه با نحوه ی توليد ارزش (که خود
اهرمی در جهت پوالريزاسيون طبقاتی) مورد برزسی قرار داد؟ مگر حکومت آربنز در گواتماال نفت داشت ــ در
آنجا مساله بر سر "موز" بود ــ که آمريکا در سال  ۱۹۵۴تصميم به سرنگونی آن گرفت؟ مگر تا کنون کسی به
مردم گواتماال بشارت داده است که اگر "مساله موز" خود را حل کرده بودند ،می توانستند صاحب حکومتی
دمکراتيک بشوند؟ مگر سرهنگ قذافی از مردم ليبی ماليات می گرفت؟ پس چرا و چگونه همين مردمی که به
تازگی و آهسته آهسته در حال ترک مناسبات قبيله ای خود می باشند يکباره از "دام" تمتع از نفت در ليبی چشم
پوشيده اند ،و اکنون (منظور من علت قيام مردم ليبی پيش از دخالت نيروهای ناتو است) جان به کف صحبت از
آزادی می کنند؟ مگردولت نروژ از در آمد نفت بهره نمی برد؟ مگر همين دولت نيز تا اندازه ای رانتخوار نيست؟
پس چرا دولت نروژ ،مانند دولت ايران ،احتياج به اجير کردن جيره خوارانی مانند عوامل "بسيج" و يا عناصر
ادباری مانند عناصر "سپاه" ندارد؟ پس می بينيم که ،اوأل ،نفت (به مثابه يک رابطه اجتماعی) گاهی اوقات به سان
شمشيری دو دم کمر ديکتاتور را هم می شکافد .ثانيأ ،اينگونه تفاوت های کيفی ربطی به داشتن يا نداشتن نفت ،و
اين که نفت در دست دولت است يا نيست ،ندارد.
برای آشنائی بيشتر ،در اين مقاله سعی کرده ام مفاهيم الزم جهت درک مقوله ی نفت ،تحول ارگانيک آن
با دوران جهانی شدن مناسبات سرمايه داری ،نقش تئوری ارزش مارکس در شناخت نفت ،و نيز گذار نفت جهانی
شده از برهه ی دوران های استعمار کهن و استعمار نوين را به هنجاری منظم شرح دهم .همچنين ،با بسط
تئوريک ،همراه با شواهدی تاريخی و عينی ،سعی کرده ام اين انگاره و ادعای ليبرالی (و رد گم کن) ،يعنی
هياهوی "جنگ برای نفت" ،را که اکنون در سر هر کوی و برزن براه افتاده ،و متأسفانه چپگرايان راديکال را هم
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از راه بدر کرده است ،از ريشه رد نموده ،و با منطق ديالکتيک ،تئوری ارزش ،و ماديت تحول تاريخ ،چرائی
جنگ افروزی آمريکا را به علل واقعی آن بازگردانم.
آرش :آيا با "دولت نفتی" و "استبداد نفتی" موافق ايد و اين مفاهيم را برای رسيدن به دموکراسی درايران کارساز
می دانيد؟ ادعا می شود «"نفت استبدادزاست" و شماری هم از "مصيبت منابع طبيعی" سخن می گويند .آيا با اين
مباحث موافق ايد؟
بينا" :دولت نفتی" مفهومی است که وابستگی قابل مالحظه بودجه دولت به درآمد نفت را می رساند .همين طور،
تراز پرداخت های کشور ،اعم از صادرات ،واردات ،سرمايه گذاری ،و در نتيجه قسمت اعظمی از اندوخته های
ارز خارجی ،عمدتأ از در آمد نفت ناشی می شود .اگر چه اين گونه کشورها از لحاظ اشتغال و صرف نيروی کار
(حتا به منظور صادرات) کاالهای متعددی را در داخل توليد می کنند ،اما سهم توليد و صادرات نفت در درآمد ملی
آنان بسيار چشمگير است .از اينرو در سطح بين المللی از اين گونه کشورها با عنوان "اقتصاد تک محصولی" نام
برده می شود .اما فرق است ميان اين تعبير اصطالحی و آن تفسير من-درآوردی و رمانتيک ،يعنی "استبداد نفتی".
اين تفسير به همان اندازه سطحی و گمراه کننده است که ما عبارت "طالی سياه ،يا بالی ايران( "،از کتابی به
همين عنوان ،نوشته ابوالفضل لسانی ،تهران :نشر سپهر )۱۳۲۹ ،را ،که در فرايند ملی کردن صنعت نفت و
سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق حکايت شکست را می سرايد ،گردزدائی کرده و مثأل با ماشين خيالی زمان به
آن زمان بازگشته باشيم .البته کاری که مصدق کرد خود کارستانی بود  ،اما پس از شکست و امپرياليزه شدن
دوباره نفت  ،از آن پس مقلدان با ندبه های ليبرال مآبانه و ژست های رمانتيک نفت را "بالی ايران" دانستند .اينان
(با مخدوش کردن تفاوت های کيفی دوران های مشخص تاريخ هم نفت را ،هم جامعه را ،و هم جهان را ايستا می
پندارند ،لذا برای آنان زمان همان و تعبير هم همان است .بهر تقدير" ،استبداد نفتی" عبارتی است که دانسته يا
ندانسته مفهوم استبداد را در زير سايه ی نفت پنهان نموده ،و هر گونه کنکاش و ريشه يابی برای رهاشدن از اين
ترکيب ناهنجار و ناهمگون را به بن بست می کشد .با دنبال کردن تحوالت ،دگرديسی ،و جهانی شدن بخش نفت
(که شرح آن در زير مندرج است) خواننده ی پيگير خود قادر خواهد بود به پوچی اين عبارت و پوکی انديشه
حامل آن پی ببرد.
در پاسخ پرسش شما ،من نه تنها با اين نگرش موافقتی ندارم بل اين گونه بحث ها را جملگی در جهت
انحراف از موضوع اصلی ،و صرفأ در روند الپوشانی ماهيت رژيم های ديکتاتوری در ايران و در منطقه می
انگارم .برای مثال ،چگونه قيام اخير خيابانی مردم در ايران و کودتای خامنه ای ـ احمدی نژاد در تابستان دو سال
پيش ،و يا چگونگی دگرديسی اين رژيم را در هيأت رژيمی شبه نظامی/فاشيستی می توان به گردن نفت انداخت؟
در اين فرايند و در شکل گيری اخير رژيم شايد نقش نفت را بتوان به عنوان کاتاليزر ذکر کرد .و از لحاظ روش
شناختی دقيقأ فرق نگرش علمی و ديد سطحی و آميانه در همين است .در پژوهش های علمی ،چنان که در بررسی
زير نشان داده ام ،رابطه علت/معلولی را نمی توان همينطور با حدس و تقريب و عاری از دقت ديالکتيکی کشف
کرد .پس پژوهش بايد کرد ،نه گمانه زنی ذهنی با رمل و اسطرالب .زيرا پژوهش پيش شرط کوشش مبارزاتی و
راه ياب حقيقت است .و حقيقت اين است که به راستی عبارت "استبداد نفتی" با توسل به دور باطل زنگار استبداد
را با لعاب نفت استتار می کند .پس در اين قضيه افسانه سرائی دست باال را دارد ،و به قول حافظ" :جنگ هفتاد و
دو ملت همه را عذر بنه/چون نديدند حقيقت ،ره افسانه زدند".
اما در مورد نيمه ی دوم پرسش :داشتن "منابع طبيعی" مصيبت نيست؛ مصيبت نخواندن تاريخ و تکرار
هزارباره ی آن است؛ مصيبت دنباله روی کورکورانه از ارتجاع منجمد و واپسگرای مذهبی است؛ مصيبت "ضد
امپريالست" خواندن خمينی و دادن پر و بال به اين َشبَح مشروطه ستيز و نابهنگام شيخ فضل اله است؛ مصيبت
درک نازل از مفهوم امپرياليسم و عرض اندام های چپ نمايانه و خودهمانگويانه ی بسياری از چپگرايان ما است؛
مصيبت عدم ايجاد سازماندهی مستقل در تمامی سطوح طبقاتی و غفلت فرا گير در بکارگيری انواع فرم های
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مبارزه در جزء جزء فضای مدنی جامعه است .مصيبت ما اين است که ما همه خداوندان تاکتيک هستيم ،اما چيز
زيادی از استراتژی نمی دانيم .قبول نداريد؟ بگذاريد ار شما بپرسم ،کدام يک از ما ،کدام گروه از ما ،کدام سازمان
از ما ،کدام نمونه از ما در عرض اين سی و چند سال يک برنامه ی مشخص درازمدت با هدف های دقيق مرحله
ای ،قابل لمس و قابل سنجش (يعنی علمی و عملی) برای دگرگونی واقعی سياسی ــ اجتماعی جامعه داشته ايم؟
کدام سازمان؟ کدام حزب؟ کدام گروه؟ برای اثبات اين مهم چرا راه دور برويم؛ به فرايند خيزش فراگير همين قيام
گسترده ی خيابانی که در پاسخ به "انتخابات" کذائی رژيم در تابستان  ۱۳۸۸اتفاق افتاد ،نگاه کنيد ــ اين گوياترين
آزمون ما است .موج عظيم حرکت مبارزاتی و خودجوش مردمی فراز شد؛ موج عظيم حرکت مبارزاتی و
خودجوش مردمی فرو کش کرد ،وما غافلگير ،غفلتکار ،واکنشی و خرده کار تنها با حرف در وبالگ های
رنگارنگ و ارگان های پاکيزه و شسته رفته ی خود رجز خوانديم و به اوج رسيديم .اين است کارنامه ی تشخيص
و مبارزه ی ما ــ اين است بود يا نبود استراتژی ما .اين است هنجار تعليمات مبارزاتی و مهمتر از همه شناخت يا
عدم شناخت ما از جامعه مان .و زمانی هم که دو کلمه حرف حساب ،دو کلمه انتقاد سازنده ،دو کلمه ی کليدی
تئوريک می شنويم که به گوشمان ناخوش آيند می آيد ،تازه به تريشه ی قبای انقالبی ما نيز بر می خورد .ما در
خرداد نجنبيديم تا باالخره شهريوری شديم .اين يک حقيقت است؛ اين است کارنامه ی سی سال مبارزه ی ما ــ
مصيبت اين است.
باز می پرسيد آيا مصيبت ما برخوداری از منابع طبيعی است ،و من باز پاسخ می دهم :خير .زيرا درد ما
درد نفت نيست؛ خيانت های مکرر چپ نمايان مرتجع و محصوالت رنگارنگ کارخانه ی تواب سازی جمهوری
اسالمی به کنار ،درد ما را بايد در ژرفای مبارزات طبقاتی ،حقايق تاريخی و شکست های تلخ گذشته ،و در رابطه
با چارچوب فرماسيون اقتصادی ــ سياسی ــ اجتماعی کشورمان جستجو کرد .مصيبت ما نداشتن نهادهای گسترده
ی مردمی است ،و اين خود به شناخت مناسبات عينی از جامعه ما بر می گردد .برای مثال ،نشانه های اين درد
مشترک را می توان در همسنگ انگاشتن مصدق و احمدی نژاد" ،طالئی" خواندن دوران خون ريز خمينی يا
پنهان شدن خائفانه در قفای توده های جان به کف در همين محدوده ی زمانی اخير پس از اين بگير و ببندها به
خوبی مشاهده کرد  .اما مصيبت چپگرايان به اصطالح راديکال ما از اين هم فرا تر است .ما هنوز مفاهيم مرده و
سنگ شده ی گذشته را طوطی صفت در عملکرد های امروزين و مقاله های شکسته بسته و تکراری خود قرقره
می کنيم .کافی است از چپگرايان مخالف و چپ نمايان موافق احمدی نژاد در فرايند همين انتخابات کذائی بپرسيد،
از لحاظ تئوريک ـ تاريخی ،تئوری امپرياليزم شما چه فرقی و يا اختالفی با يکديگر دارند ،و مالحظه کنيد که
پاسخی بيش از اين که مثأل اينان به تئوری ما دستبرد زده اند ندارند.
پس حقيقت اين است که اين دو هيچگونه فرقی با هم نمی توانند داشته باشند ،يعنی هر دو گروه مبارزات
ضد امپرياليستی را مانند بازی الک-دولک تلقی می کنند؛ و بدين ترتيب مفهوم دورانشمول مشخص از امپرياليزم
در بيشتر نوشته های اين عناصر به رابطه ای مکانيکی ،قرينه ساز ،واپسگرا ،و خودهمانگويانه تبديل می شود.
اين است مصيبت ،نه داشتن يا نداشتن نفت .فرهيختگان ما هنوز به سختی می دانند که از کجا آمده اند ،و تقريبأ
هيچ نميدانند که به کجا می روند ،چه رسد به اينکه بدانند اکنون جهان به کجا می رود .مصيبت های ما همگی از
اين قماش است ــ نه داشتن منابع (بی گناه) طبيعی درحيطه ی کشورمان .مصيبت ما وجود "دولت نفتی" نيست؛
مصيبت ما رژيمی است که با زد و بندهای اطرافيان خمينی با آمريکا يکباره بر موج انقالبی مردم ما سوار شد ،و
سر بزنگاه و در آن مقطع انقالبی همان کاری را که امپرياليزم غافلگير و از نفس افتاده ی آمريکا بدون دخالت
دست می طلبيد ،با دست اين شبح گور گم کرده ی شيخ فضل اله به ثمر رسانيد .اگر چه بعدأ پس مانده های همين
رژيم متعفن نيز برای آمريکا مساله شدند .آری ،مصيبت اين است؛ مصيبت ما نفت نيست؛ مصيبت ما نداشتن رژيم
و حکومتی مردمی است .بنابراين ،گمان من بر اين است که هر دولت رانتی نيز اگر در چارچوب قانون عمل کند،
و با طبيعی ترين اعتراض شهروندان حقوقمند خود بساط داغ و درفش نگسترد ،و در نتيجه از سايه لرزان خويش،
مانند همين جمهوری جهل و جنايت ،نهراسد ،قادر خواهد بود به وظايف خود در قالب متعارف مردم ساالری جامه
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ی عمل بپوشاند .چنين دولتی اگر چه ارگانی است طبقاتی و متعلق به سرمايه داری ،اما اين ظرفيت را دارد که
رانت نفت را صرف پشتوانه زندگی شهروندان خود بنمايد ،چنان که امروز دولت نروژ نيز چنين می کند.
آرش :اگر"نفت استبدادزا" باشد ،آيا بهترنيست اداره اش از دست دولت خارج شده و به بخش خصوصی واگذار
شود؟
بينا :پاسخ اين گونه پرسش ها ی شرطی معموأل بحث را از هنجار واقعی خود خارج نموده و پاسخگو را وادار به
قبول معادله ای می کند که واقعيت بيرون از ذهن را ــ که خود از جنس مقوله مورد اثبات است ــ همسنگ عبارتی
فرضی که صرفأ نتيجه تراوش ذهن است بنمايد .به عبارت ديگر ،پاسخگوی زبان بسته بجای اينکه به چگونگی
وجود حقيقت بيرون از ذهن بياديشد ،موظف است به احتمال وقوع شرطی خالف حقيقت ،که در شکم جمله تعبيه
شده است ،پاسخ دهد .در اينجا ،عبارت "اگر نفت استبدادزاست" "،پس بايد آن را از دست دولت خارج کرد" را
می طلبد ،و گزينش بخش خصوصی جهت واگذاری ذخائر نفت به طرزی اتوماتيک در دستور کار قرار می گيرد.
به همين جهت کسی که قبول می کند که "نفت استبدادزاست "،در مقابل اين منطق اتوماتيک و جزمی اندکی نمی
انديشد که خصوصی سازی در بخش نفت چه معنی می دهد ،و در اينجا چه چيز را بايد خصوصی کرد .به عبارت
ديگر ،نمی انديشد که آيا سخن از خصوصی کردن اجاره ی محدود و مدت دار ذخيره های نفتی به بخش
خصوصی جهت بهره برداری از ميدان های نفتی مشخصی است .يا اين که صحبت از انتقال مالکيت جمعی (يا
ملی) ذخائر نفت به بخش خصوصی ا ست ،که در اين صورت مالکيت نه تنها يک نسل و دو نسل بل مالکيت ملی
نسل های آينده نيز در طبق اخالص به بخش خصوصی واگذار می شود.
اگر مقصود از خصوصی کردن شق اول است ،هنوز نقش دولت به مثابه کارگزار منابع ملی به خودی
خود باقی خواهد بود ،و اين خود موجوديت اجاره يا رانت ذخائر نفتی رابطه دولت رانتخوار و بخش خصوصی را
در بطن به نمايش می گذارد؛ و اين همان است که حتا در خود آمريکا (يعنی خداوند خصوصی سازی در جهان)
نيز در رابطه با مالکيت عمومی ذخائر نفتی در زمين های غير خصوصی و در دست دولت آمريکا مصداق دارد.
پس از اين جنبه ،دولت آمريکا نيز دولتی رانتخوار است .اما اگر مقصود از خصوصی سازی زدودن مفهوم اجاره
(يا رانت) نفت و فروش (يا انتقال) مالکيت عمومی ذخائر نفت (يعنی ثروت ملی) برای هميشه به يک مشت
سرمايه دار خصوصی است ،بايد خاطر نشان کنم که اين عملی است بس احمقانه که حتا از کودن ترين ابلهان
جهان هم نمی توان انتظار داشت .زيرا ،به راستی اين عکس برگردان همان برنامه ای است که سال های سال
کارتل (خصوصی) استعماری نفت دست اندر کارش بود ،و با بستن قراردادهای طوالنی و کنترل سرزمين های
وسيع نفتی عمأل صاحب نفت کشورهای صادر کننده نفت بود .تعدادی از عناصر خودنما و نابخرد از "شرکت
سهامی" در سطح "مردم" صحبت می کنند و فتوا صادر می کنند که بايد نفت را "مردمی" کرد .برخی در پس
مکانيزم تقسيم بندی استان ها و مفهوم فرنگی فدرال پنهان می شوند و با سواد اندک خود ذخيره های نفت را مانند
گوشت قربانی ميان "مردم" کوچه و بازار قسمت می کنند( .برای مثال ،به مقاله ی يک دانشجوی ايرانی دوره ی
دکترا در هند که در شماره  ۱۰۱همين مجله به چاپ رسيده نگاه کنيد؛ نويسنده ،صرفنظر از انتخاب عنوان پر
طمطراق" :چه کنيم با نفت؟" ،نه تنها هيچگونه شناختی از بخش نفت ندارد ،وی حتا در حد يک دانش آموز
دبيرستان از مفهوم دولت و فرق ميان قلمرو عمومی و قلمرو خصوصی در دوران سرمايه داری خبر ندارد ).جل
الخالق ،وای بر ما!
تنها فرق آن کارتل استعماری و اين نوع خصوصی سازی اين است ،که از لحاظ شدت غارت کارتل نفت
کمی "دلسوزانه تر" عمل می کرد ،زيرا در چارچوب استعماری کارتل اقأل چيزکی به عنوان بهره مالکانه به اين
کشورها ،منجمله ايران ،تعلق می گرفت ،و نيز هر چند وقت يکبار در تمديد اين قرارداد های استعماری طوالنی
نمايندگان کارتل نفت ( برای مثال ،در ايران پيش از کودتا نمايندگان انگليسی شرکت ،و پس از کودتا نمايندگان
مختلط کنسرسيوم) با آنان به مذاکره می نشست ،و احتماأل با اضافه کردن شماری شلينگ انگليسی ،يا سنت
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آمريکايی ،معامله را چرب تر می کرد .اکنون مجسم کنيد بخشی که حاوی سرمايه خصوصی است ،و بدون هيچ
حساب و کتابی با سرمايه های جهانی شده و جهان سرمايه در رابطه می باشد ،اکنون مالک ثروت ملی ايران
است ،و در مقابل مردمی که صاحب اصلی اين ثروت هستند چاره ای جز مکيدن سماغ ندارند .افتادن به دام اين
گونه الطائالت به جهت اين است که نه عوام و نه خواص (به اصطالح متخصصين) دانش الزم را در رابطه با
مفهوم رانت (اجاره تفاضلی) نفت ،فرق ميان مناسبات مالکيت عمومی و خصوصی ،مفهوم مالکيت دولتی ،مفهوم
نرخ سود و رقابت در سرمايه داری ،و حتا مفهوم "اوپک" ،ندارند .به همين علت است که ما با شتاب و به دليل
ادغام نابجای مفاهيم رانتخواری و ديکتاتوری ،بقول مثل انگليسی" :نوزاد را با آب حمام بدور می ريزيم ".پس
می بينيم که اينگونه استدالل ها سراسر "پای چوبين" است و "سخت بی تمکين".
بايد توجه کرد که اين گونه "رهنمودها" از کدام انديشه تراوش می کنند و يا از لحاظ سياسی از کجا آب
می خورند .خاطرم هست چندی پيش فردی کم سواد ،خودمحور ،و يا شايد هم فرصت طلب در جائی عنوان کرده
بود ،اگر مصدق صنعت نفت را ملی نکرده بود حاال نفت در دست اين دولت (منظور دولت احمدی نژاد است) نبود
ــ مرحبا به اين همه هوش و ذکاوت! فردی ديگر بنام غنی نژاد به مصدق ايراد می گيرد که او می بايست پس از
بيرون آوردن نفت از انحصار انگليسيها از شرکت های خارجی ديگر دعوت می کرد که با رقابت در توليد نفت
ايران شرکت کنند .دانستن تاريخ دوران های بعيد گذشته در ايران پيشکش ،آقای غنی نژاد حتا از تاريخ ديروز
مملکت خود چندان اطالعی ندارد؛ او نمی داند (يا احتماأل تظاهر به ندانستن می کند) مصدق در عرض دو سال و
اندی که حکومت کرد همين کار را نيز کرد؛ اما با وجود مخالفت های کارساز و دشمنانه ی کارتل جهانی نفت (و
پشتيبانان آن در سياست خارجی آمريکا) به هيچ نتيجه ای نرسيد .خالصه از ديدگاه من ،علت سخت جانی استبداد و
خودکامگی در ايران به خاطر نفت (يا ملی کردن نفت) نيست .مرور بر علل اصلی خودکامگی در ايران البته در
محدوده ی اين مقال نمی گنجد و خود محتاج نشست و شايد نشست هائی ديگر است.
منابع مربوط به گفت و گوی باال

برای بررسی جامع نفت و سياست های بين المللی می توانيد به کتاب اخير نگارنده نفت :ماشين زمان ــ
گردشی در ورای اقتصاد افسانه ای و سياست های هراسناک ،چاپ دوم ،نيويورک :انتشارات لينوس۲۰۱۱ ،
مراجعه کنيد.
.0
http://www.linusbooks.com/more_details.php?id=284
 .2در ويژگی ملی کردن صنعت نفت در دوران نخست وزيری دکتر مصدق از ديدگاه نگارنده رجوع کنيد به
"مصدق ،بحران نفت و بهای استقالل "،تجربه مصدق در آينده ايران ،تاليف هوشنگ کشاورز صدر و حميد
اکبری ،بتزدا ،مريلند :انتشارات پازن.۲۰۰۵ ،
 .3در ويژگی قيام  ۵۷و برخی از پيش زمينه های آن از ديدگاه نگارنده می توانيد به "نگاهی فشرده بر ريشه
های سياسی و اقتصادی انقالب پنجاه و هفت "،روشنگری 2 ،مهرماه  ١۳۸۹مراجعه کنيد.
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20100924014240.html
 .4برای بررسی نحوه ی دگرديسی رژيم جمهوری اسالمی و نظريات ايدئولوؤيک و سياسی نيروهای گوناگون
در پيامد انتخابات  ۱۳۸۸می توانيد به "ايران پس از انتخابات :در تقاطع تاريخ و انتقادی بر مواضع نيروهای
سياسی "،مجله تحليل و مطالعات ايران ،۲٦ )۲( ،نوامبر  ۲۰۰۹مراجعه کنيد.
http://www.cira-jira.com/Vol%20%2026.2.1%20Bina-%20Post-Election%20fall%2009.pdf
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نگاهی به مقوله ی نفت
مبالغهآميز نيست اگر بگوييم در دوران کنوني ،هيچ كااليي بيش از نفت ذهن مردم را اينچنين به خود
معطوف نكرده است .با اين همه ،نفت همچنان در رمز و راز باقي مانده است ،اگر نگوييم در گفتگوهاي
روزمرهي مردم به يكسان از سوي آماتورها و متخصصان خودخوانده يكسره نادرست فهميده شده است .يك علت
اينهمه رمز و راز همانا عدمتشخيص كافي در تكامل تاريخي نفت است .علت ديگر ،شايد پيچيدگي كنش متقابل
سرمايه در بخش نفت و مالكيت تحتاالرضي ذخائر نفت باشد .به اينگونه است كه ديدگاه و بررسي سستبنياد و
تكهتكه از نفت ،بيبهره از پيچيدگي و نيز فارغ از واقعيت و تاريخ تكاملي آن ،به ايجاد و فزوني اين رمز و راز
کمک ميکند .همين نبود چشمانداز تاريخي نيز در مکتبهاي درستآيين ( )orthodoxو دگرآيين ( )heterodoxاقتصاد
به چشم ميخورد كه خود بر سياست عمومي ،رسانهها و نگرشهاي عمومي بازتاب و تاثيري ايدئولوژيك گذاشته
است.
در ادامهي مطلب ،ميكوشيم از شالوده ي خاص اقتصاد نفت پرده برداريم و تكامل نفت را از مرحلهي
اوليهي رشد آن تا جهانيشدن نهايياش نشان دهيم .در ضمن به اين ترتيب تالش ميكنيم با ايجاد چارچوبي تركيبي،
كنش متقابل سرمايه و مالكيت تحتاالرضي ذخائر نفت را دنبال كنيم و پويشهاي رانت يا اجاره تفاضلي
( )differential rentنفت را در گسترهي جهان تشخيص دهيم .چنانكه در زير روشن خواهد شد ،بيان تئوريك ما و
ماهيت واقعيت مورد بحث ،فرقي کيفي با انديشه اقتصاددانان چپ و راست دارد ،زيرا اينان هر دو از لحاظ
روششناختي خود در عميقترين وجه نظريهي درستآييني رقابت اقتصادي شريک و سهيماند .دنبالهروي
بيشبههي چپ ،بهويژه تبعيت از مفهوم انتزاعي رقابت و طيفبندي نابجاي آن ،را ميتوان از تعهد كوركورانهي
اين بخش بهاصطالح راديکال از درستآييني تشخيص داد ،اما احتياط نسبتا ً هشيارانهي اين بخش نسبت به
پيامدهاي سياست درستآييني (مانند به اصطالح وابستگي به نفت وارداتي يا تمايل به "پروژهي استقالل نفتي") را
ميتوان در ارزيابي حفاري جهت استخراج نفت در منطقهي قطبي اختصاص داده شده به ايمني زيست و طبيعت
وحشي در آالسكا ( )ANWRتا به اصطالح بررسي علت تجاوز آمريکا به عراق و چرايي جنگ مشاهده كرد (کلر
2114 ،2113؛ براي پاسخ به بينا 2114الف2114 ،ب رجوع كنيد).

روششناسي :عينيتگرایي و قدرت تجرید حقيقي
موفقيت يا شكست هر تحليلي اغلب به اين وابسته است كه آيا بهطور مكفي به روششناسي مناسب ،منسجم
و شفاف متكي بوده يا خير .در اين مقاله دقت شده است تا از رهيافت بنيادانگار ( )axiomatic approachويا آنچه
مولوی آن را به پای چوبين "استدالليان" تشبيه می کند ،نظرورانه ( )speculativeو مكانيكي كه به طور نمونهوار
سرشتنشان تحليل اقتصادي درستآيين است اجتناب شود .به عبارت ديگر بنيادانگارانی که با "اگزيوم" شروع به
استدالل و در نهايت مبادرت به فرضيه سازی می کنند از احکام تحليلی (و لزومأ احکام استداللی) پا فرا تر نمی
توانند گذاشت .پس ميكوشيم تا از طيف ايدهآل تقسيمبندي بنيادانگار بازار (يعني دور باطل طيف رقابت ناب و
انحصار ناب) كه در مکتبهاي اقتصادي درستآيين و دگرآيين مشترك است ،دوري جوييم .يك پژوهش علمي،
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نقطهي عزيمت خود را مشاهدهي پديدار واقعي (انضمامي) قرار ميدهد .اما پديدار انضمامي و مشاهدهپذير نيز از
وحدت تعيني متنوع و پيچيده ساخته شده است كه در واقعيت خود يك پيامد است :يعني نقطهي ورود .بنابراين ،اگر
بخواهيم به طريق علمي نظريهپردازي كنيم ،بايد در پيچيدگي اين «كل آشفته»ي انضمامي دست به ساده کردن و
تجريد (برهنه سازي و "جامه کنی" ،نه تهی سازی و ذهنی گرائی به مثابه روش های بورژوا مآبانه) ،يعني
مفهومسازي ،بزنيم تا (در قلمرو انديشه) مقولههاي پيشفرضشده و سادهتر (تجريدي يا برهنه) را كشف كنيم كه
خود در پس روبناي اين تعين نهايي قرار دارند .با اين همه ،اگر نتوان اين پديدار اوليهي مشاهدهپذير را ــ از
طريق اين مقوالت سادهتر و تجريدي ــ در انديشه از نو ساخت ،اين تجريد ناقص باقي خواهد ماند .بنابراين ،به اين
ترتيب است كه سفر مضاعف (يعني رفت و برگشت) حركت از انضمامي مشاهدهپذير به تجريدي مشاهدهناپذير و
برگشت به اين انضمامي مشاهدهپذير در انديشه صورت ميپذيرد .اساس هر گونه برخورد خالق ديالکتيکي و
علمي نيز بر منوال همين سفر دو سويه قرار دارد.
چنين تجريدي ،که بهراستي خود از حقيقت بنيان يافته است ،يك امر بنيادانگار (نظرورانه) نيست؛ تقريبي
نيست كه از طريق فرايند «تقريب پيدرپي»ي خردهبورژوامآبانه به دست آمده باشد؛ محصول ذهن مشعشع يا ذهن
کودن نيست؛ اين دقيقا ً تجريدي است واقعي كه از طريق تصاحب ابژهي انضمامي و واقعي پژوهش توسط انديشه،
ميانجي قرار گرفته است .چنانكه ماركس عنوان ميکند ،با ورود به اين سفر (ديالكتيكي)« ،برداشت آشفته از كل»
به «تماميتي غني از تعينات و روابط بسيار [نظميافته]» بدل ميشود ،0793( .صفحه  ،011صفحات 010ـ،011
همچنين رجوع شود به روزدولسكي  ،0799صفحات 22ـ260 ،21ـ .)291ميدانيم كه ماركس به اين دليل از هگل
انتقاد كرد كه وي تشخيص نداده بود كه بازسازي ابژهي واقعي در انديشه حيات و علت وجودي آن را باعث نمي
شود .برعكس ،اين سوژهي واقعي (انضمامي) است که خود خاستگاه بيواسطهي مفهومسازي است كه نيز از
طريق تجريد ميتواند به مفهوم تبديل شود ــ البته مفهومي که خود مقولهاي از جنس انديشيدن بوده و در نتيجه
قابليت درک از طريق ذهن در آن مستتر است .اين نقد همچنين نقدي است بر ديدگاههاي ايدهآليستي و امپريسيستي
گوناگون (دو قطب متقابل يک نگرش) ،از پوزيتيويسم منطقي ،فردگرايي روشمندانه گرفته ،تا ايدهآليسم حاکم بر
علوم اجتماعي و سياسي ،به ويژه در مکتب نئوكالسيك اقتصاد .بنابراين ،يک روش علمي ديالکتيکي الزم نيست
به مفهومسازي ايدهآل ،بنيادانگار ،پنداشتي ( ،)imaginaryيا درواقع ،به مجموعهاي از پيشانگاشتهاي دلبخواه و
خلقالساعه وابسته باشد .در اين روش ،پيشانگاشتها ــ و نقش ممكن آنها در تئوري ــ را بايد بهعنوان اثرات
دروني و بالقوهي خود مفاهيم ديد ،نه زادهي تخيالت ابتکارآميز و يا نامشعشع اين و آن .به بيان ديگر ،بر پايهي اين
روششناسي ماترياليستي ،نقطه عزيمت ما همانا خود سوژهي واقعي است ،با اين چشمداشت كه بتواند توسط خود
ذهن دراكه ( )perceiving mindدرك شود ،نه آنكه چكيدهي ذهن دراكهاي باشد كه در جستجوي نظرورانهي واقعيت،
بر واقعيت موجود تحميل بشود .از اين عبارت معروف ماركس كه «اگر شكل پديداري ()form of appearance
پديدهها مستقيما ً با ذاتشان منطبق بود ،ديگر احتياجي به علم نميبود» ( ،0770صفحه  )726تفسيرهاي متعددي
شده است؛ با اين همه معناي اين فراز كه بارها نقلشده و همچنان ورد زبان افراد اهل فن است ،امروزه در نزد
بسياري از ماركسيستهاي خودخوانده معناي واقعي خود را از دست داده است.
موضوع اصلي در اين مقاله پرسشي است كه معنا ،گرايش و پويشهاي رقابت واقعي را با وجود تمركز و
تراكم پايدار سرمايه در توليد نفت در بر ميگيرد ،و اينكه آيا تكامل صنعت جهاني نفت ،با وجود تكوين رانتهاي
تفاضلي نفت ،ميتواند درون طيف بنيادانگار رقابت نوكالسيك سنجيده شود يا خير .موضوع ديگر روششناسي در
اين مقاله ،بررسي تكامل توليد نفت در جريان مراحل تاريخي خاص و قابل تشخيص ،يعني از كارتليشدن
بينالمللي به رقابت فرامليتي ،است .در همين رابطه ،تجريد واقعي در اينجا در بخش نفت بايد بازتاب دگرگوني
تكاملي و رابطهي سرمايه و مالكيت ارضي ــ كه در اين بخش در ماديت ذخاير زيرزميني نفت تجسد مييابد ــ در
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جريان تاريخ جهاني شدن نفت باشد .در اينجا جهان نفت کنوني قابلمشاهده ،كه پيامد اين تكامل است ،با بقاياي
گذشتهي تاريخي آن تنيده شده است .از همين رو ،الزم است اعتبار مقولههاي تجريدي خود را كه ممكن است مقدم
بر مسير كنوني رويدادها و ساختار باشند ،از نو بررسي كنيم .بنابراين ،ميكوشيم تا مقياس مناسبي را براي
دورهبندي توليد نفت بيابيم تا به ما امكان دهد به زمان حال بپردازيم و آن را (به بيان ديگر ،نفت غيركارتلي و
جهانيشده) به مثابه ي موجوديتي متمايز و در همان حال به عنوان پيامد تكاملي گذشته كندوكاو كنيم.
فراز هر چند قديمي زير بر مسئلهي تجريد دوراني و مقولهبندي تاريخي در اقتصاد سياسي انتقادي پرتوي
تَروتازه و امروزي ميافكند:
جامعهي بورژوايي پيشرفتهترين و پيچيدهترين سازمان تاريخي توليد است .بنابراين ،مقوالتي كه مناسبات آن را بيان
ميكنند و نيز درك از ساختار آن ،بينشي را دربارهي ساختار و مناسبات توليدي تمامي صورتبنديهاي پيشين تاريخ
نيز در اختيار ميگذارد كه ويرانهها و عناصر تشكيلدهندهي آن در آفرينش جامعهي بورژوايي مورد استفاده قرار
گرفتهاند .برخي از اين بقاياي جذبنشده هنوز در جامعهي بورژوايي عمل ميكنند ،حال آنكه بقاياي ديگر ،كه پيشتر
فقط در شكل ابتدايي خود وجود داشتهاند ،بعدها تكامل و به گونه اي پراهميت تكامل خود را در فرايند تاريخ باز
مييابند و غيره ....به اينگونه ،اقتصاد بورژوايي كليدي را براي درك اقتصاد عهد عتيق و غيره در اختيار ميگذارد.
اما كامالً غيرممكن است كه به شيوهي آن اقتصادداناني كه تمامي تفاوتهاي تاريخي را ميزدايند [مارکس با توسل به
علم روششناسي در اينجا و در بيش از يک سده پيش از اقتصاددانان کنوني ما روش انتزاعي و بيتاريخ آنان را
پيشبيني کرده است!] و در تمام پديدارهاي اجتماعي پديدارهاي بورژوايي را ميبينند [بينشي به دست داده شود]...
در تمامي اشكال [اجتماعي] كه مالكيت ارضي عامل تعيينكننده در آنهاست ،مناسبات طبيعي همچنان غالب است؛ در
اشكالي كه سرمايه در آنها عامل تعيينكننده است ،عناصر اجتماعي [و] تاريخا ً تكامليافته غالب هستند .رانت (اجاره)
بدون سرمايه نميتواند درك شود ،اما سرمايه ميتواند بدون رانت درك شود .سرمايه قدرتي اقتصادي است كه بر همه
چيز در جامعهي بورژوايي غالب است ....بنابراين ،نامعقول و خطاست كه مقوالت اقتصادي را مسلسلوار [يعني به
توالي حضور تاريخيشان] در نظمي ارائه كنيم كه در آن نقشي غالب در تاريخ داشتهاند( .ماركس  ،0791صفحات
1
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براي درك وضعيت كنوني شيوهي توليد سرمايهداري ،بايد از پيشانگاشتهاي آن ،هم در واقعيت و هم
در ذهن ،آغاز كنيم تا بتوانيم مقوالت خاصي را كه شالوهي تكامل آن هستند درك كنيم .اين امر اجازه ميدهد تا
مقوالت سادهتر هم مناسبات پيچيده و هم تشديديافتهي امر انضمامي تكامليافته را در مقام مقايسه با مناسبات
تكاملنيافته و جزيي امر انضمامي «نارس و به عرصه نرسيده» منعكس سازد .مثالً ،پول پيش از سرمايه ،كار
مزدبگيري و مالكيت کنوني ارضي ،در زمان تاريخي وجود داشت .با اين همه ،همين مقولهي پول تا زمان تكامل
سرمايهداري به يك مقولهي تام و تمام (يعني بهمثابهي ارزش شمار کمي سرمايه با فرم تکامل يافته ارزش معادل)
تبديل نشده بود (ماركس،0791 ،صفحه  .)211به همين منوال ،اين سلطهي مناسبات اجتماعي سرمايهداري بود كه
با انکشاف خود هم مالكيت ارضي را به يك مقولهي جديد و هم رانت را به يك رابطهي سرمايهداري ارزشيافته و
ويژه بدل كرد.
روششناسي يك پارادايم ( )paradigmيكدست است ،يك نوع جهانبيني ،درست مانند حاملگي كه نميتوان
باردار بود و اين پديدهي کيفي را يک واقعهي کمي تلقي کرد .در اينجا ،به ويژه در مورد موضوع نفت ،بهنظر
ميرسد كه متاسفانه بسياري از پژوهشگران مکتبهاي اقتصادي دگرآييني (منجمله انواع راديكالها ،نهادباورها،
پساـ مدرنيست ها و نوماركسيستها) در واقع انديشهاي آغشته به انتزاع درستآييني دارند .به همين دليل ،با وجود
مسئلهي پرآوازه و تعيينكنندهي نفت به عنوان يك سوژه ،نه گفتگويي جدي ميان سنتهاي درستآييني و دگرآييني
وجود دارد و نه گفتماني راستين در درون خود دگرآييني و دگرآيينان دربارهي جهانيشدن نفت در جريان است.
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دورهبندي مراحل تاریخي توليد نفت
براي مقصود تئوريك ما و از ديدگاه تكامل صنعت مدرن نفت ،ما كل تاريخ تحول نفت خاورميانه را به
سه مرحلهي متمايز تقسيم ميكنيم :الف) عصر امتيازات نفتي استعماري 0710ـ 0721ب) عصر گذار و دگرگوني
0721ـ 0792و پ) عصر پساكارتلي و دوران جهانيشدن از  0794به بعد .با توجه به كشف زودتر نفت در
آمريکا ()0127؛ اين دورهبندي ممكن است در مورد صنعت نفت اين منطقه اندكي متفاوت باشد ،اما تقسيمبندي ما
آن را نيز کامالً در بر مي گيرد :الف) عصر كارتليشدن كالسيك و تراستهاي اوليهي نفت 0191ـ0701؛ ب)
عصر نظارت و كنترل نوكارتلي 0700ـ 0792و پ) عصر جهانيشدن از  0794به بعد (بينا ،0712 ،فصل
سوم) .اين مراحل تاريخي دلبخواه نيستند بلكه هر کدام به عنوان پيامد منطقي ،تكامل مناسبات اجتماعي
سرمايهداري را در صنعت جهاني نفت نشان ميدهند.
بررسي دقيق تمام دورهي 0191ـ 0791نشان ميدهد كه قيمتگذاري غالب و بوروکراتيک مابين چند
کمپاني (به بيان ديگر ،محاسبات حسابداري بيواسطه) و رويههاي كارتلي قاعده بوده است .اما با وجود طوالني
بودن اين دوره ،اين چارچوب كارآيي خود را در دهههاي  0721و  0761از دست داد و اين زماني بود كه
باالخره نيروهاي كثرتيافتهي بازار بر شبكههاي موافقتنامهي آچناكري ( )Achnacarryكارتل بينالمللي نفت چيره
شدند (بلر  ،0796صفحه 11ـ71؛ كميسيون فدرال تجارت آمريکا  2.)0722موافقتنامهي سال  0721آچناكري
عصر جديد كارتليشدن را پس از برقراري قانون ضدتراست  0700اياالت متحده ،كه به متالشيشدن تراست
استاندارد اويل راكفلر منجر شد ،باب كرد .اين امر واكنشي در مقابل جنگهاي آشتيناپذير بر سر قيمتهاي جهاني
بود كه در آن زمان به اوج خود رسيده بود ،يعني اين هنگامي بود كه هيچ نوع ساختار (سرمايهداري) تكامليافتهاي
در بخش جهاني نفت وجود نداشت كه بتواند به صورت عيني وساطت كند و تمامي اين اغتشاشات دروني دائمي را
با سازشي اجباري و تحتكنترل اداره كند .در اين زمان ،كنترل نفت به معناي كارتليشدن كل نفت در سراسر
جهان بود .بلر هفت اصل مقدس اين توافقنامهي ننگين را به طرز زيبايي جمعبندي ميكند:
سران سه شركت عمدهي بينالمللي كه از سرعت گسترش جنگ قيمتها از هند به آمريكا و از آنجا به اروپا
گوشبهزنگ شده بودند در قصر آچناكري در اسكاتلند ديدار كردند تا مانع از تكرار چنين تالطماتي بشوند .يك
روزنامهي تجاري از قول والتر سي .تيگ ،رييس آن زمان اكسون [استاندارد اويل نيوجرسي] چنين گفت« :سر جان
كدمن ،رييس شركت نفت آنگلوايرانين ] [BPو خودم مهمان سر هنري دتردينگ [رييس رويال داچشل] و خانم
دتردينگ در آچناكري براي شكار غاز وحشي آمده بوديم و در حالي كه شكار هدف اصلي اين ديدار بود ،مسئلهي
صنعت نفت جهان طبعا ً بخش زيادي از گفتگوها را به خود اختصاص داد ».نتيجهي اين بحث كه از آن عموما ً به نام
 0721 As Is Agreementيا موافقتنامهي آچناكري ياد ميشود ،سندي به تاريخ  09دسامبر  0721است كه
مجموعهاي از هفت اصل را مطرح و بهطور كلي سياستها و رويههاي الزم براي اجراي اين اصول را ترسيم
ميكند .اصول ارائهشده عبارت بودند از ( )0پذيرش و حفظ سهم بازار كنوني هر كدام از اعضا؛ ( )2در دسترس قرار
دادن تسهيالت موجود براي رقبا بر پايهاي مطلوب اما نه كمتر از هزينهي بالفعل آن براي مالك؛ ( )3افزودن تسهيالت
جديد فقط براي تامين ضروري نيازهاي فزايندهي مصرفكنندگان؛ ( )4حفظ مزاياي مالي منطقهي جغرافيايي هر كدام
از نواحي توليدكننده؛ ( )2توليد نفت از نزديكترين نواحي مراکز توليد؛ و ( )6جلوگيري از هر نوع توليد مازاد در يك
ناحيهي جغرافيايي بهمنظور بههمنخوردن ساختار قيمت در نواحي ديگر .آخرين نكته تاييد ميكرد كه رعايت اين
اصول نه تنها به نفع صنعت نفت بلكه به نفع مصرفكنندگان آن نيز ميباشد ،0796( .صفحه )22

نخستين مرحله در تكامل صنعت نفت خاورميانه مقارن با تكامل و رشد آهسته سرمايهداري و عدم وجود
مناسبات جاافتاده و متکامل مالكيت ارضي مدرن با سرمايه بود .مالكيت خصوصي زمين در خاورميانه اندک بود
و اگر هم بود شامل مالكيت تحتاالرض ،از جمله مالكيت ذخيرهي منابع زيرزميني ،نبود .نمونهي بارز حق
بهرهداري از نفت ،شامل واگذاركردن حق اكتشاف ،توسعه و توليد نفت ،گاز طبيعي و مواد مربوطه به صاحب
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امتياز يعني به يك شركت بينالمللي نفتي بوده است .از نقطهنظر حقوقي و نيز از لحاظ تئوريك ،تسليم حق
اكتشاف ،توسعه و توليد نبايد با عمل تسليم مالكيت خود اين منابع (يعني ذخائر موجود نفت در منطقه) به
شركتهاي پيمانكار نفتي اشتباه گرفته شود 3.اصطالح حق بهرهبرداري ( )concessionبه جاي قرارداد اجاره
( )leaseبه قراردادي اشاره دارد كه بين يك شخصيت حقوقي خصوصي (يعني يك شركت) و يك دولت (يعني يك
نمود خودمختار غيرخصوصي) منعقد ميشود .حقوق بهرهبرداري از نفت در مرحلهي نخست (0710ـ)0721
ويژگيهاي عام زير را داشت:
 .0تقريبا ً تمامي تحتاالرض ناحيهي موردبحث را در آن كشور يا منطقه در بر ميگرفتند.
 .2مدت آنها طوالني و معموالً بيش از پنجاه يا شصت سال بود.
 .3تنها تعداد محدودي صاحبان امتياز کارتلي در سراسر جهان وجود داشتند.
 .4شرايط حق بهرهبرداري يکسان بود.
 .2پرداخت يکسان حق امتياز تعهد اصلي مالي شمرده ميشد.
 .6شرايط مالي محدود و پرداخت سهم مالکيت كامالً ناچيز بود.
 .9تغييرات نامحسوس و اندكي در ضوابط و شرايط حقوق بهرهبرداري در اين دوره رخ داد.
قوانين مربوط به حقوق بهرهبرداري نفتي [يعني قراردادهاي استعماري] حاكم بر مناطق نفتي تحتسلطهي جهان،
شامل خاورميانه ،كامالً متفاوت با قراردادهاي اجارهاي است كه در اياالت متحده حاكم است .بايد توجه داشت كه
مشخصات اساسي قراردادهاي اجارهاي اياالت متحده شامل مالكيت بر منابع زيرزميني نيز ميباشد كه به عنوان بخشي
از مالكيت زمين گنجانده شده است .به دليل رعايت قانون تصرف ( )rule of captureدر اياالت متحده ،منابع زيرزميني
به صاحب زمين تعلق دارد( .بينا ،0712 ،صفحه )22

بدين گونه ،از همان آغاز ،سرمايه گذاري در بخش اكتشاف ،توسعه و توليد نفت با دو نظام مالكيت ارضي
منابع زيرزميني در سراسر جهان در رابطه قرار گرفت .در همان حال ،از نظر مرحلهي تكامل مناسبات سرمايه
داري ،در اين مناطق گرايش خفيف به سوي ارزشيافتگي ( )valorizationمالکيت تحتاالرضي (و در نتيجه ذخائر
نفتي) در مقابل ارزشيافتگي تمامعيار در اياالت متحده پديد آمد( .ارزشيافتگي يعني در قلمرو مناسبات اجتماعي ـ
اقتصادي سرمايه عامل توليد ارزش شدن ،که در رابطه با مالكيت ارضي چنين کيفيتي لزوما به تشكيل رانت
ميانجامد ).به همين دليل است كه صنعت نفت در كل ــ تركيب نامنظم مناسبات گوناگون اجتماعي در جهان ــ
ميبايست از طريق مديريت مستقيم ،محاسبات هزينه و قيمتگذاري ابتدايي و بيواسطه اداره شود.
مرحلهي دوم تكامل صنعت نفت خاورميانه عينيتيافتن تدريجي نيروهاي بازار بود كه به واسطهي بحران
0793ـ 0794سرانجام به كارتلزدايي و رهاكردن قيمتگذاري بيواسطه و بوروکراتيک نفت منجر شد .در اين
دوره ما شاهد همزيستي سازوكارها و رويههاي در حال زوال كارتلي ،تكثير نيروهاي بازار هستيم كه به گسترش
رقابت قمارگونه در مقابل توليد ازپيشتعيينشده ،قراردادهاي استعماري نفت« ،توافقهاي با قول شرافت مديران»
( ،)gentleman’s agreementsمحاسبهي دلبخواه حق امتياز ( )royaltiesو بهرهي مالکانه بنا به قيمتگذاري ساختگي
از پيش اعالنشده ( )posted pricingبوديم .هر دورهي انتقالي ،ضرورتاً ،گرايش به آغشتگي گذشتهي در حال محو
همراه با آيندهي در حال شکلگيري را دارد .فروپاشي نظام كارتلي نفت پيامد تغييرات معين تكاملي فراتر از
تخصيص نيابتي كارتل و نظام حسابداري بود كه مدت هاي طوالني با مهارت در سراسر جغرافياي وسيع،
دستنخورده و قاعدتا ً منفعل توليد به كار بسته ميشد .تاريخ كارتليشدن نفت بينالمللي به يك معناي مهم ،برخالف
همتاي آمريكايياش ،داستان دلخراش و تكاندهندهي «انباشت اوليه» است.
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اين امر همچنين نشان ميدهد كه گسترش مناسبات سرمايهداري از طريق نفت نه تنها تناقضآميز بلكه
سرايتدهنده نيز بوده است .با اين همه ،از لحاظ تاريخي ،پيروزي كارتليشدن بذر نابودي آن را نيز كاشت .ورود
سرمايهي خارجي در اكتشاف ،توسعه و توليد نفت ،و جوانهزدن مناسبات توليدي سرمايهداري در بسياري از اين
مناطق نفتي نهايتا ً به ارزشيافتگي مالكيت ارضي و تحتاالرضي در حيطهي سرمايهداري انجاميد .بنابراين ،اين
مرحلهي انتقالي آغازِ ازهمپاشيدن و برچيدهشدن طرحهاي حسابداري موقتي و بخشبخششدهاي بود كه نظام مبدا
ثابت ( )basing-point systemنفت آمريكا ،در خليج مكزيك ،را به نظام جديد قيمتگذاري اعالنشده (يعني زيرقيمت
خليج مکزيک) در خليج فارس وصل ميكرد .چنين وضعيتي اين فرصت را براي شركتهاي عضو کارتل فراهم
آورد كه نه تنها سودهاي انحصاري نفتي بلكه سهم عظيمي از بهرهي مالکانه کشورهاي صادرکننده نفت را به جيب
بزنند.
برخي از ويژگيهاي پايهاي مشخصكننده ي اين دوران عبارتند از :الف) تقسيم دلبخواه سودهاي نفتي و
رانتهاي نفتي ــ كه با تسهيم سود 21ـ 21آغاز شد ب) حذف «هزينهي حمل و نقل خيالي نفت» از مبدأ خليج
مکزيک عليرغم مکان توليد و تعيين دومين مبدا ثابت در خليج فارس . 4پ) مليكردن ( )0720و به دنبال آن
مليزدايي نفت ( )0724در ايران .ت) تشكيل سازمان كشورهاي صادركنندهي نفت (اوپك) 5،و ج) ظهور
شركتهاي مستقل نفتي و فروپاشي موافقتنامهي آچناكري (آلفونسو 0766؛ بينا  ،0712صفحات 20ـ32؛ مكداشي
 .)0792طي اين دوره ،با توجه به تمايل به تثبيت قيمت نفت بر حسب مبدا ثابت در خليج مكزيك ،نفت داخلي
اياالت متحده نيز كنترل شد (بلر  ،0796صفحات 020ـ .)213اين نظام مبدا ثابت ،كه بر پايهي قيمت نفت در
اياالت متحده (در خليج مكزيك) بنا شده بود ،به عنوان چوبخطي همگاني (بهطريق سرانگشتي و حسابداري)
براي قيمتگذاري نفت در هر منطقهاي از جهان مورد استفاده قرار گرفت (كميسون فدرال تجارت آمريکا .)0722
با توجه به كشفيات جديد و پروپيمان نفت ارزانتر در منطقهي خليج فارس ،اين نفت جديد نه تنها جايگزين
بازارهاي آمريكا در غرب سوئز شد بلكه همچنين در بازارهاي نوار ساحلي شرقي اياالت متحده جاي خود را باز
کرد .بدين گونه ،بازارهاي نفتي منطقهاي ،مجاور با نيمكرهي غربي ،با نفت خليح فارس تأمين شدند .اين امر
كارتل بينالمللي نفت را برانگيخت تا قيمتهاي مبدا ثابت خليج فارس را بشكند ،با اين هدف كه مانع از جريان
يافتن بينمنطقهاي نفت به سوي بازار اياالت متحده شود ،و به اين طريق از اصول مندرج در توافقنامهي « As Is
 »Agreementسال  ،0721كه در آچناكري منعقد شده بود ،تبعيت كند .قيمت با مبدا ثابت در هر دو خليج ،از لحاظ
تاريخي ،چون سازوكاري تخصيصدهنده براي انتقال و توزيع نفت خام درون شبكههاي مرتبط جهاني كارتل عمل
مي كرد .بنابراين ،در حالي كه شكستن قيمت مبدا ثابت خليج فارس جريان خروج نفت از منطقه را كاهش داد ،از
بهرههاي مالکانه کشورهاي صادرکنندهي نفت در اين منطقه ،چه از لحاظ مقدار (برحسب بشكه) و چه از لحاظ
كميت توليد و صدور ،بهمراتب كاست.
تأسيس اعتراضي اوپك پاسخي به شكستن پي در پي قيمتهاي مبدا ثابت توسط كارتل نفتي بينالمللي در
اواخر دههي  0721بود .قيمت مبدا ثابت نفت در خليج فارس به دليل مجموعه اي از عوامل ،نظير رکود اقتصادي
سال  ،0721گسترش توليد نفت روسيه شوروي و تحميل تعرفه و نيز سهميهي وارادت نفتي  0727در بازار نفتي
داخلي اياالت متحده ،كه از هر نظر بزرگترين بازار جهان بود ،شكسته ميشد .اين عامل آخر ،كه براي از ميان
بردن رقابت ميان توليدكنندگان مستقل (غير کارتلي) نفت در اياالت متحده و کارتل تدارك ديده شده است ،در
حقيقت نوك كوه يخي حمايت دولت آمريکا را از «( »As Is Agreementموافقتنامهي آچناكري) ــ که هم به زيان
مصرفكنندگان داخلي (يعني شهروندان خود آمريکا) و هم به ضرر اجارهبگيران و صاحبان نفت منطقهي خليج
فارس عمل کرده است ــ به وضوح نشان مي دهد .با اين همه ،اين امر توسط دولت اياالت متحده زير کاله شرعي
«امنيت ملي» حتي از نظر برخي از مدعيان «نفت شناس» آن زمان نيز پنهان مانده است .شايان ذكر است كه
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گذرا خاطرنشان كنيم كه هنگامي كه نيرنگ امنيت ملي ــ و بهانهي «نفت استراتژيك» ــ به هم بافته شد ،تنشهاي
بين واحد ضدتراست وزارت دادگستري و وزارت امور خارجهي آمريكا بر سر نقض قانون ضدتراست «شرمن»
مصوب سال  0171و قانون مربوط به ضدتراست سال  0700يكباره براي هميشه فرو خوابيد .اين ابداع مبتكرانه
تنها گوشهاي از بالهت و ندانمکاريهاي مرتبط با سياست خارجي نزديكبينانه ،ناباليده و ارتجاعي آن دوره را
نشان ميدهد (رجوع كنيد به بلر  ،0796فصل هفتم).
در حقيقت ،سياست خارجي غيررسمي اياالت متحده همانا سياست «نگاهداري وضعيت موجود» در
راستاي اصول آچناكري و در واقع دستكش پوشيدهي آن بود .براي مثال ،تاييد اين موضوع را نيز ميتوان در
نگرش تدافعي اياالت متحده در بهرسميتنشناختن اوپك براي بيش از پنج سال پس از تشكيل آن شاهد بود .فراز
زير كه از «يادداشت گفتگوي» آمريکا و انگلستان در سال  0764نقل ميشود ،ضمن روشن كردن نقش وزارت
امور خارجهي اياالت متحده ،ايدهي قديمي ايجاد موازنه از طريق «گروهبندي مصرف کنندگان نفت» در مقابل
اوپك را که سالها پيش از بحران دههي  0791طرح شده است نيز برمال ميسازد:
سر جفري [هريسون ،معاون وزير امور خارجهي بريتانيا] گفت ما تصور ميكنيم ممكن است در مورد
مسائل اوپك مواجههاي به طرق متفاوتي بروز كند )0( .ممكن است در موضعي قرار بگيريم كه ...از
كمپانيها حمايت كنيم .اين امر اشكاالت زيادي دارد ،از جمله اين كه احساسات ناسيوناليستي اعراب را
برميانگيزد كه ميتواند امكانات بالقوهاي براي دخالت شوروي و مشكالت سياسي دروني در كشورهاي
مربوطه ايجاد كند .به دليل اين مالحظات ،شاه [محمد رضا پهلوي] آماده شده است که پيشاپيش حرکت کند تا
از قانونيشدن تحريمها در گردهمايي رياض اوپک [ 24دسامبر  ]0763اجتناب شود )2( .ممكن است با
حكومت کشورهاي هاي مصرفكنندهي اروپاي غربي برخوردي پيش بيايد ...چنانچه مشكالتمان با اوپك به
قطع نفت منجر شود )3( ...افزايش قيمت نفت به همين ترتيب ميتواند مصرفكنندهي اروپاي غربي را به
ائتالف عليه اوپك برانگيزد .با اين همه ،اعتقاد داريم كه افزايش قيمتها به هر حال رخ خواهد داد و
حكومتهاي اروپايي فقط بايد ياد بگيرند كه با آن بسازند ....آقاي كلي [معاون وزارت داخله اياالت متحده در
اداره منابع معدني] موافقت اصولي خود را با نكاتي كه سر جفري اظهار داشته بود بيان كرد ....ما نيز نگران
تقابل مصرفكننده ــ توليدكننده هستيم و اين امكان هست كه بخواهيم اين برخورد زودتر از زمان الزم رخ
دهد ....با تمركز دادن توجه اروپاييها در اين لحظه به مشكالت نفتي خاورميانه ممكن است اروپاييها را به
انديشيدن دربارهي يك گروهبندي مصرفكنندهگان نفت عليه اوپك برانگيزانيم ...ما اميدواریم از برخورد ميان
اوپك و { OECDسازمان همكاري اقتصادي و توسعه ـ م }.در سال  4691بپرهيزیم ...سر جفري گفت که وي مايل
است بار ديگر موضع مشترك دو كشور را ،كه در گفتگوهاي ژوئن [ ]0763دربارهي مطلوب بودن اتخاذ
موضعي بيطرفانه و بهرسميتنشناختن اوپك داشتهاند ،مورد تاييد قرار دهد ،0764( .صفحات 307ـ،321
تأكيد از نگارنده است).

نگرش متكبرانهي انگليسي و سادهلوحي آمريكايي نسبت به اوپك سرانجام يك افتضاح خودبزرگبينانه و
حماقتي سياسي از كار درآمد .تقريباً شش سال طول كشيد تا دولت آمريکا تشخيص دهد كه عمالً در
بهرسميتنشناختن اوپك تنها مانده است .لذا ،با اين اقدام ديرهنگام (صرفنظر از جهانباختگان انگليسي) ،آمريکا با
استيصال سياسي هم چوب را خورد و هم پياز را:
سياست اياالت متحده ـ انگلستان در اتخاذ بيطرفي و عدم تعهد در قبال اوپك كه شرح جزييات آن در
( 386بند  )1آمده است ،مانع از آن نشد كه اوپك از سوي سازمانهاي بينالمللي ،به ويژه از سوي ECOSOC
{شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل ـ م }.و { UNCTADكنفرانس جهاني تجارت و توسعه ـ م ،}.به
CA-
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رسميت شناخته نشود ،و اتريش نيز به اين سازمان و كاركنان آن مقام و موقعيت ديپلوماتيك اعطا كرده است.
در پرتو این مسائل و سایر موفقيتهاي به دستآمدهي اوپك ،دولت آمریکا قصد بازنگري در سياست كنوني خود
نسبت به اوپك و در صدد بررسي اين موضوع است كه آيا خطمشي ديگري نسبت به اين سازمان ميتواند به

نحوه سودمندتري به منافع اياالت متحده خدمت كند (جورج بال  ،0762صفحه  ،333تاكيد از نگارنده
است).

در اواخر دههي  ،0761از جمله سه تحول عمده رخ داد كه يكسره بنيان كارتلي صنعت نفت را به نفع
نيروهاي بالنده و عيني بازار ،همراه با قيمتگذاري روزانه نفت بر اساس عرضه و تقاضاي لحظهاي بازار ( spot
 )oil pricesدر سطح جهان تضعيف كرد .نخست ،تغييرات دگرگشتاري اقتصاد کالن در رابطهي اوپك با كارتل
بينالمللي نفت اثرات خود را نشان داد؛ اين امر بازتاب تغييراتي بود که در تكامل دروني و ادغام ارگانيک و
بالقوهي كشورهاي صادركنندهي نفت در اقتصاد جهاني بخش نفت را نيز بيبهره نگذاشته بودند .دوم ،كمپانيهاي
نفتي مستقل رو به ازدياد گذاشتند كه اين خود نشانهي گويايي از اغتشاش دروني و فرسايش قدرت در نظام كارتلي
آچناكري (0721ـ )0792بود .سرانجام ،افزايش چشمگيري در هزينههاي اكتشاف ،توسعه و توليد نفت داخلي
آمريکا ،پرهزينهترين ميدانهاي نفتي در جهان ،هم برحسب بشكه و هم به ازاء مقدار مطلق آن هزينهها ،پديد آمد.
افزايش هزينهي اين مورد آخر نيز موجب افزايش چشمگير هزينهي جاري توليد نفت در داخل آمريکا شد .در اين
زمان ،بازرسي دقيق ميادين نفتي اياالت متحد نشان داد :الف) پراكندگي ( )fragmentationچشمگير اجارهنامههاي
جديد نفتي در رابطه با فعاليتهاي اكتشافي داخلي آمريکا ،ب) پراكندگي نسبتا ً قابل مالحظه در اجارهنامههاي نفتي
(يعني پراكندگي مالكيت حق امتياز) در ميادين نفتي توليدكننده كه نيازمند يكيشدن و بهكارگيري عمليات پيشرفته
بازيافت نفت بوده اند ،پ) سقوط واقعي آهنگ يافتههاي نفتي در آمريکا (ذخيرههاي افزودهشده بر حسب چاههاي
اکتشافي) به دنبال از سر گذراندن اوج تکنيکي توليد در اين منطقه در 0791؛ و ت) افزايش چشمگير هزينهي
سرمايهگذاريهاي پيدرپي در بازيافتهاي درجه دوم و سوم در ميادين نفتي قديمي اياالت متحده (بينا،0712 ،
.)0711
در اين ميان ،در اوايل دههي « ،0791كميسون راهآهن تكزاس» سياست کنترل عرضه بر اساس
برنامهريزي تناسب تقاضاي بازار را پس از چهار دهه از زمان كشف ميدان پروپيمان تكزاس شرقي كنار گذاشت.
چنانكه بلر ( )0796بدرستي تأكيد ميكند ،سياست تگزاسي برنامهريزي جهت تناسب تقاضا با عرضه از سال
( 0732يا آنچه سياست «احتياط در مصرف» نام گرفته) ،همصدا با موافقتنامهي آچناكري ،بهمثابهي جايگزيني
براي يكي كردن ميادين (و كاربرد بازيابي پيشرفته) بکار گرفته شد كه عمالً به نابودي ميلياردها بشكه نفت
بازيافته انجاميد .در اول ژانويهي  ،0791در آمريکا ،سهميهي هزينهکردن بهاصطالح کاهش چاههاي نفت
بهمنظور معافيت مالياتي از  29/2به  22/1درصد تقليل يافت .در  02اوت  ،0790دولت نيكسون نخستين مرحله
از كنترل قيمتها را آغاز كرد .در  00ژانويهي  ،0793كنترل قيمت اجباري به كنترل داوطلبانه تبديل شد .در 09
اوت  ،0793دولت نيكسون سقف قيمت دواليهاي را بر نفت داخلي تحميل كرد :نفت قديمي (توليدشده در سطوح
 0792از چاههاي موجود يا پايينتر) بايد به قيمتهاي مارس  0793به اضافهي  32سنت فروخته ميشد؛ نفت
جديد (توليدشده در باالتر از سطوح  0792از چاههاي موجود و از چاههاي جديد) كنترل نميشد .در سال ،0792
قانون کذايي سهميهبندي واردات نفتي  0727ــ که محصول سياست دوستانه در قبال کارتل نفت بوده اما به نام
«امنيت ملي» به افکار عمومي القاء شده بود ــ لغو شد (بلر 0796؛ صفحات 022ـ .)016اين سهميهبندي همان
عاملي است كه موجب شكستن و تقليل پي در پي قيمت اعالم شده در مبدا پايه اي نفت در خليج فارس شد و به
زودي به تشكيل اوپك انجاميد .سرانجام ،ارزش دالر آمريكا ابتدا در دسامبر  0790و به دنبال آن در فوريهي
 ،0793به ترتيب  1/2و  01درصد ،كاهش يافت .تمامي اينها پيش از باال بردن قيمت اعالم شده توسط اپک در
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 06اكتبر  0793اتفاق افتاد .در اول ژانويهي  0794اوپك يک بار ديگر قيمت اعالم شده نفت خود را باال برد .در
6
 02نوامبر  ،0794آژانس بينالمللي انرژي ( )IEAبه منظور مقابله با اپک تشكيل شد.
نهايتاً ،شبكهي بزرگ كارتلي آچناكري در جريان اين دورهي گذار بهتدريج از هم پاشيده شد .اين
موافقتنامهي بوروکراتيک سري و دوستانه سرانجام جاي خود را به نيروهاي شفاف و عنانگسيختهي بازار داد.
نبود كنترل بر حجم در حال افزايش نفت خارج از شبكهي كارتلي نتيجهي مطلوب را براي عملکرد نيروي سرکش
بازار فراهم کرد .توسعهي ساختار رو به رشد سرمايهداري در كشورهاي صادركنندهي نفت منجر به ارزشيافتگي
بالقوهي مالكيت ارضي و تبلور مقولهي مدرن رانت در حوزه اقتصاد نفت شد .اين نيز به نوبه خود ماهيت اوپك را
ــ عليرغم حضور اسبهاي ترواي سالهاي طاليي گذشته ( )Pax Americanaکه هنوز درون اوپك نوميدانه به
دنبال موضع ميانه ميگشتند ــ تغيير داد .ميادين نفتي اياالت متحده بر اساس تحوالت جديد بازسازي و بهبود يافتند؛
صنعت جهاني نفت از طريق بحران از نو سازماندهي و يكدست شد؛ و قيمت توليد نفت اياالت متحده به قيمت
تنظيمكننده ي توليد براي كل اين صنعت در سراسر جهان تبديل گرديد .نفت تحوليافتهي پس از بحران با قيمتهاي
يكنواخت و يکسان بازار ،رانت تفاضلي جهاني نفت ،و باالخره تالطم بيانتهاي بازار به عصر جهانيشدن قدم نهاد
(بينا 0779 ،0772 ،0712؛ بينا و مين .)2112
بحران 0793ـ 0794را بايد چون آينهي دگرگونيهاي چندجانبهي بزرگتري تلقي كرد :الف) يكدست
شدن جهاني صنعت نفت ــ از پايينترين تا باالترين ساختار هزينه ــ تحت يك قاعده و نهاد قيمتگذاري ،ب)
مليكردن بالقوه و مالزم با آن فرامليتيشدن نفت در مقابل كارتل بينالمللي نفت توسط دولتهاي رانتخوار نفتي،
پ) كارتلزدايي نفت اياالت متحده و بازسازي صنعت نفت آن كشور ،ت) ارزشيافتگي عمومي مالكيت ذخائر
نفتي تحتاالرضي جهان و شكلگيري رقابتي رانت تفاضلي در جهان نفت ،ث) دگرگوني اوپك از يك رانتبگير
جنيني به يك رانت جمعكن كامالً باليده ،ج) تكثير و تعدد بازارهاي رقابتي و جهاني نفت ،لغو «قيمت اعالن شده»
و استقرار قيمتهاي جهاني «اسپات» نفت و چ) عدم لزوم دستاندازي بيواسطه (فيزيكي) ،بياساس بودن خيال
اتوپي خودكفايي ،و باالخره بي اثر شدن و بيمورد بودن استناد وابستگي به يك منطقهي نفتي خاص (بينا،
0717ب.)0771 ،
عصر دوگانه (يا چندگانهي) نفت ارزان و نفت گران در دوران کنوني بسر رسيده است .اما همانطوري
که تجربه کرديم ،در قاموس رئال پوليتيك و در معيت شوخي بيمزه «امنيت ملي ،ادعاي مسخرهي وابستگي و
درخواست دستيابي مستقيم به نفت در نيمه دوم دهه  0791حتي منجر به مکالمات ناهنجار و تهديدهاي جدي عليه
شاه ايران ــ فرزند برومند و سربزير «پاکس امريکانا» ــ توسط هنري كسينجر شد .افزون بر اين ،ما نيز شاهد
دستپاچگي دولت کارتر و طرح ايجاد نيروي ضربتي سريع جهت گسيل به خليج فارس بوديم 7.پس از دههي
 ،0791در جبههي بهاصطالح تحليلي ژئوپولتيك نفت ،اغلب مباحثات جستهگريخته بر سر آمريكاييزدايي 8نفت و
دغدغه دربارهي توليد ،مصرف و واردات داخلي نفت در اياالت متحده تمرکز يافت .اين بحثهاي «عرضه ـ
تقاضايي» و جهت آشنا و گمراهکنندهي سياسي آنها نه تنها کمکي به روشن شدن تحوالت ارگانيک و کيفي موجود
نکرد بلکه بسياري از پژوهشگران و اقتصاددانان راديکال و چپ را نيز با خود به بيراههي گنگ اغتشاشات
نظري سوق داد .سرانجام ،تقريبا ً يك دهه طول كشيد تا آمريکا ،اوپك و جهان در حال غليان تشخيص دادند كه اين
تغييرات دورانساز و برگشتناپذيرند .اکنون ديگر همگان به وجود غيرقابلانکار اين برگشتناپذيري اذعان
دارند ،اما متأسفانه هنوز از درک سيستماتيک حقيقتي که اين بازگشتناپذيري را به وجود آورده است عاجزند.
دامنهي اين تأسف به کنار ،اما لبهي تيز تأسف نگارنده بيشتر متوجه پژوهشگران راديکال و مدعيان چپ است که
هنوز که هنوز است در مورد نفت از تئوريهاي پوسيده و قالبي راست تغذيه ميکنند.
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نگاهي دوباره به تئوري رانت نفت
اهميت رانت نفت و ضرورت تئوريزهكردن آن به اندازهي خود اين صنعت هم اهميت و هم قدمت دارد.
اما ،جهت انقالب مارژيناليستي ) )Marginalist Revolutionدر تاريخ علم اقتصاد ،که به ظهور مکتب نئوكالسيك
منتهي شد ،با برخورد مشخص و علمي به مقوله رانت ،از جمله رانت نفت ،بههيچوجه سازگاري نداشته است.
عالوه بر اين ،در فاصلهي چندين نسل ،که مشاجرات و مکالمات متضاد و فراواني را برانگيخت ،مكتب
نئوكالسيك سرانجام توانست برخورد مشخص به مقولهي رانت را از برنامهي پژوهشي خود حذف کند .اين
تصميمگيري ايدئولوژيک ،عليرغم اظهارات پيگير و اصرار بسياري از نويسندگان موافق کاربرد مشخص رانت
بود که در آستانهي سدهي بيست و پس از آن صورت گرفت .بدين ترتيب ،مکتب نئوكالسيك با جانشينکردن
همانگويي ــ يا دور باطل قيمتگذاري «انگاشتن قيمت براساس فرصت از دست رفته» ( )opportunity costــ همراه
با قيمتگذاري عوامل توليد به روال مکانيزم «تعادل جامع» ( ،)general equilibriumرانت خاص و عموميت ناپذير
مرتبط با مالکيت منابع ارضي و تحتاالرضي را ناديده گرفت 9.بدينگونه ،رانت ابتدا به عنوان بازده ()return
تمامي «عوامل توليد» تعميم يافته و بعداً رفتهرفته از ديد نزديكبينانهي پيروان و وجدان خودآگاه اما خطاکار اين
مکتب محو شد .اما َشبَح رانت ،نه چندان بيشباهت به روح پدر هاملت ،در وجدان ناخودآگاه «رقابت ـ انحصار»
نئوکالسيکي به عنوان يادآوري هنوز به پاورچيني مشغول است (فاين  ،0712فصل هفتم؛ هابسون .)0170
رانت :ارزشیافتگي مالكيت ارضي
در هيچ رشتهاي به اندازه صنعت نفت پاشنهي آشيل تئوريهاي اقتصادي حاكم اينچنين آشکار و نمايان
نيست .زيرا در اين بخش اقتصادي رانت نفت عامل تعيينكننده بهشمار ميرود .در چارچوب مکتب نئوكالسيك
هيچگونه جايي براي رانت در نظر گرفته نشده است ،جز با نقض رقابت خيالي و آرمانيشده .همچنين هيچ رانت
خاصي در چارچوب مدلهاي رياضي مکانيزم «تعادل جامع» ،كه در حقيقت تمامي بازدههاي عوامل توليد
جملگي رانت محسوب ميشوند ،وجود ندارد .اما ،در چارچوب مدلهاي «تعادل ناقص» ( )partial equilibriumكه
سخن از تئوري ویژهي رانت امکانپذير است ،تئوري نئوكالسيك تنها در جهان تككاالئي قابليت كاربرد مييابد .به
همين دليل است كه در چارچوب نئوكالسيك اکثريت قريب به اتفاق مقاالت و نوشتههاي مربوط به نفت بهوفور از
تکرار اينهمانگويي ( )tautologyعدموجود رقابت در بازار نفت و حضور کنترل و انحصار به اشکال گوناگون
10
انباشته است.
با توجه به اينكه نميتوانيم تئوري نوكالسيك را براي مطالعهي واقعيت (رانت نفت) به كار ببريم و عالقه
نداريم واقعيت (رانت نفت) را فداي خيالپردازيهاي تئوري نوكالسيك بکنيم ،انتخاب ديگري جز اين نداريم كه به
آثار و نوشتههاي ريكاردو ـ ماركس دربارهي اقتصاد سياسي رانت به عنوان پيشاتاريخ خويش باز گرديم (ماركس
0761؛ ريكاردو  .)0796در فصل نخست ،قسمت ششم از جلد سوم سرمایه ،ماركس چارچوبي را براي معناي
رانت در توليد سرمايهداري پيشنهاد کرده است .در اين اثر ماركس بهطور خالصه اشتباهات بازدارنده را مشخص
كرده است:
سه خطاي عمده وجود دارد كه تحليل اجاره زمين ( )ground rentرا ناروشن ميكند و بايد هنگام پرداختن به
آن از آنها اجتناب كرد:
 .0درهمآميختگي ميان اشكال گوناگون رانت كه منطبق با سطوح متفاوت تكامل فرايند توليد اجتماعي است...
اين سرشت عام اشكال متفاوت رانت  ...موجب ميشود كه افرادي اين تفاوتها را ناديده بگيرند.
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 .2تمامي اجاره زمين ارزش اضافي و محصول كار اضافي است ....اما شرايط ذهني و عيني كار اضافي و
ارزش اضافي به طور كلي ربطي به شكل خاص ندارد ،خواه اين سود باشد خواه اجاره .آنها در ارتباط با
ارزش اضافي به معناي اعم كلمه مربوط ميشوند ،صرفنظر از شكل خاصي که ممکن است اختيار کنند.
بنابراين ،آنها مفهوم اجارهي زمين را بيان نمي کنند.
 .3ويژگي خاصي كه از تعيين ارزش اقتصادي مالكيت ارضي ،به بيان ديگر توسعهي اجاره زمين ،ايجاد
ميشود اين است كه مقدار آن به هيچوجه بنا به عمل گيرندهي آن تعيين نميشود ،بلكه برعكس با تكامل كار
اجتماعي كه مستقل از اوست و در آن او هيچ نقشي ندارد تعيين ميشود ( ،0770صفحات 992ـ992؛ تاكيد
در متن است).

تشخيص اين نكته مهم است كه چنين نتايجي محصول تئوري كامل ماركس دربارهي توليد ،گردش و
توزيع ارزش در سرمايهداري است .نخستين نكته هشداري است دربارهي يكسان گرفتن رانت در دورانهاي
مختلف در ارتباط با شيوهي توليد .نكتهي دوم تاييد ميكند كه با اينكه رانت ارزش اضافي است ،توليد ارزش
اضافي ــ به عنوان معلول شرايط عمومي توليد سرمايهداري ــ هيچ نوع سازوكار خودكاري براي مشخص كردن
رانت ندارد .سرانجام ،تعيين ارزش مالكيت ارضي (يعني تشكيل و مقدار رانت) نه قضا و قدري است نه با عينيتي
نامعين ،و اين عليرغم مذاكراتي است که بر سر تعيين مقدار رانت بين مالك زمين و سرمايهگذار ممکن است در
جريان باشد .مقدار رانت توسط عملكرد سيستماتيک و سازگاري با قانون ارزش تعيين ميشود .با توجه به اينكه
مقدار رانت بستگي به تعيينكنندگي ارزش دارد ،دخالت مالكيت ارضي نه آنتيتز سرمايه بلكه سنتز آن است كه به
نوبهي خود در رشد و تكامل نيروهاي مولد منعكس ميشود .اين نكته براي توصيف صحيح رانت مطلق ( absolute
 ،)rentو فارغ از تفسيرهاي دلبخواه رانت انحصاري ،کامال ضروري است.
ماركس ،برخالف ريكاردو ،با تجربهي واقعي كه بر اساس آن كمحاصلخيزترين زمين بايد رانت بدهد
شروع كرد .او اين رانت را رانت مطلق دانست .بنا به نظر ماركس ،رانت مطلق تاثير انحصار مالكيت ارضي
(مدرن) را بر انباشت سرمايه در كشاورزي نشان ميدهد ــ انحصاري كه خود محصول مناسبات اجتماعي
(دروني) سرمايه است .عالوهبراين ،انحصار مالكيت ارضي انحصاري است تركيبي ( )syntheticكه ميتواند با
آهنگ رشد انباشت سرمايه برطرف شود .پس براي سنجش اين امر الزم است به «ترکيب ارگانيک سرمايه»
( )organic composition of capitalدر بخش اقتصادي مورد نظر رجوع شود .بنا به نظر ماركس ،تركيب ارگانيک
سرمايه در حقيقت معيار پيشرفت در كشاورزي نسبت به تمامي بخشهاي ديگر اقتصادي است ،و به اين معنا به
رقابت مابين صنايع مختلف اقتصادي ( )inter-industryو تحرك سرمايه ميان اين سکتورها ( )inter-sectoralبستگي
دارد .به اين گونه ،در واقعيت پوياي (تاريخي) دگرگوني ( )transformationارزش ( )valueبه قيمت توليد ( price of
 ،)productionبرخي از قيمتهاي توليد در فرايند رقابت هميشگي سرمايه باالتر و برخي پايينتر از ارزش ميمانند
كه به انحراف متعاقب آنها از ميانگين تركيب ارگانيک سرمايه در كل اقتصاد بستگي دارد (فاين 0716؛
سعدفيلهو 0773؛ شيخ  .)0714 ،0799اين حاكي از آن است كه رانت مطلق ضرورتاً تابع رقابت مابين صنايع
گوناگون است؛ و در نتيجه ،مناسبت آن به عنوان يك مقوله به آهنگ نسبي ورود و انباشت سرمايه در بخش مورد
بحث بستگي دارد .بنابراين خطاست كه رانت مطلق را چون رانت انحصاري دلبخواه به تصوير بكشيم (فاين
.)0797
شايسته است كه در اينجا گذرا تصويري اجمالي از تئوري رقابت ماركس ترسيم كنيم .ماركس رقابت را
به عنوان آنتيتز انحصار فئودالي ،و انحصار سرمايهداري را به عنوان «نفي انحصار فئودالي تا آن جا كه متضمن
نظامي از رقابت است »...مجسم ميكند و «به اينگونه [استدالل ميكند كه] انحصار مدرن ،انحصار بورژوايي،
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انحصار تركيبي است[،يعني] نفي در نفي[ ،و در نتيجه] وحدت اضداد» مي باشد ( ،0767صفحه  .)020از نظر
ماركس و شومپيتر تراكم و تمركز سرمايه اجزاي ضروري انباشت سرمايه هستند و اين امر مهمات و ابزار الزم
را براي انجام جنگ رقابتي سرمايه با سرمايه فراهم ميآورد (شومپيتر  ،0742فصل هفتم؛ همچنين به شيخ 0711
رجوع كنيد) .به همين سان ،ادغام از نظر ماركس (و شومپيتر) نه آنتيتز رقابت بلكه سنتز آن است .همچنين ،آنچه
بعنوان «موانع ورود سرمايه به درون يک صنعت» ناميده ميشود ،همانا بازتاب افزايش مداوم در حجم سرمايهي
تنظيمكننده ( )regulating capitalبراي توليد ارزش اضافي در كارزار گسترده رقابت است .در اينجا نه پندار رقابت
ناب و نه سازهي همانگويانهي بازارهاي هستهاي ( ،)atomistic marketsهيچ کدام ارتباطي با رقابت تاثيرگذار و
دگرگونکنندهي واقعي در سرمايهداري ندارد .پس اگر قبول کنيم که مفهوم انحصار سرمايهداري سنتزوار عمل
ميکند ،ديگر نبايد آن را عوامانه (و يا خردهبورژوامآبانه) با مفهوم ارتدكسي انحصار درهم آميزيم (همچنين
رجوع كنيد به ويكس  ،0710فصل  .)6به هميننحو ،بنظر ما بايد با انحصار مالكيت ارضي نيز به همان ترتيب
11
سنتزوار برخورد كرد ،يعني به صورت نفي در نفي.
از سوي ديگر ،رانت تفاضلي ( )differential rentاثرات تنوع در كيفيت زمين را در مجموع با تغييرات
حجم سرمايهاي در نظر ميگيرد كه در كشاورزي سرمايهگذاري شده است .به اينگونه ،ماركس موضوع را
روشن ميسازد:
بدين ترتيب ،سطح رانت ،كه برحسب آكر محاسبه ميشود ..،در نتيجهي افزايش سرمايهي صرف شده در
زمين افزايش مييابد .و عالوه بر اين ،هنگامي هم كه قيمتهاي توليد ثابت باقي ميمانند ،صرفنظر از اينكه
بهرهوري سرمايهي اضافي ثابت ميماند ،يا افزايش يا كاهش مييابد ،اين امر رخ ميدهد .اين عوامل آخري
بر درجهي افزايش سطح رانت در هر آكر تاثير ميگذارد ،اما تغييري در اين واقعيت نميدهند كه مقدار
رانت افزايش مييابد .اين پديدهاي است كه براي رانت تفاضلي  IIجنبه خاص دارد و آن را از رانت تفاضلي
 Iمتمايز ميكند ....با اين همه ،هر چه شيوهي توليد سرمايهداري پيشرفت ميكند ،تراكم سرمايه در همان
مناطق بيشتر افزايش مييابد چنانكه رانت در آكر باال مي رود ....به اينگونه ،اين تفاوت در سطوح رانت را
نه ميتوان برحسب تفاوت در حاصلخيزي طبيعي انواع زمين توضيح داد و نه بر حسب مقدار كاري كه به
كار گرفته شده ،بلكه منحصراً بايد بر حسب انواع متفاوت سرمايهگذاري تبيين شود ( ،0770صفحات
131ـ.)130

ماركس بيگمان سرنخ را از ريكاردو گرفته است ،اما مفهوم او از رانت از دو جنبهي مهم كامالً با
ريكاردو متفاوت است .الف) فرض «نبود مالكيت ارضي» در نظريهي ريكاردو نادرست است و ب) قاعدهي
ريكاردو دربارهي نحوه انجام كشت بهترتيب شروع از زمين با كيفيت باالتر و اختتام به کشت در زمين با کيفيت
پايينتر هيچگونه مصداقي در واقعيت ندارد .طبقهبندي ماركس از رانت تفاضلي در دو نوع رانت تفاضلي  Iو
رانت تفاضلي  IIبه ترتيب منطبق با كاربرد كميت برابر سرمايه در زمينهاي هم اندازه و با كيفيت متفاوت و
كاربرد كميت متفاوتي از سرمايه در يك زمين تحتكشت با كيفيتي معلوم است .با اين همه ،اثرات تركيبي اين
رانتهاي تفاضلي (رانت اول از حاصلخيزي طبيعي و رانت دوم ناشي از كاربرد پي در پي سرمايه) نميتوان با
طريق تکنيکي توابع خطي از يکديگر جدا کرده و بطور کمي و تک تک باز شناخت (فاين  .)0794اين نكته براي
درک نظريهي ارزش ماركس به دو دليل اهميت دارد :الف) برخالف ريكاردو ،نظريهي رانت ماركس به گونهاي
َجزمي ( )axiomaticاز هيچگونه شرايط طبيعي تعميمپذيري پديدار نميشود ،بلكه از ويژگي خاص و واقعيت
مشخص ارزشيافتگي مالکيت ارضي به وجود آمدهاست ــ از اينرو تئوري رانت يک تئوري عام ()general theory
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در عموميت توليد در هر سکتور اقتصادي نيست ،و (ب) تقارن متقابل تاثيرات اندازهي عادي ()normal capital
سرمايه و كمحاصلخيزترين زمين زير کشت اثر تعيين کننده بر قيمت توليد در بخش کشاورزي دارد.
دومين نكته براي تئوري رانت خاص ما در بخش نفت بسيار تعيينكننده است كه بنا به آن كمبازدهترين
ميدانهاي كنوني نفتي ضرورتا ً نبايد در وضعيت اوليه طبيعي خود كمبازدهترين ميدانهاي نفتي قلمداد شوند؛ اين
ميدانها كه زماني به نحو چشمگيري پربازده بوده اند ،در نتيجهي سرمايهگذاريهاي پيدرپي وضعيت كنوني را
يافتهاند .سرانجام ،رانت مطلق مفهومي خودمدار نيست كه از رانت تفاضلي  IIجدا باشد .زيرا رانت تفاضلي II
حدود رانت مطلق را از طريق پويشهاي تعيين ارزش مالكيت ارضي با وجود رقابت بينصنعتي سرمايه تعيين
ميكند ــ رقابتي كه پيمانه تركيب ارگانيک سرمايه بازتاب آن است .اين امر نشان ميدهد كه تئوري ارزش ماركس
(و قيمتهاي توليد) فرايند توليد ،مبادله و توزيع را پيش از آنكه به اوج انضماميت تئوریك آن از طريق تئوري
رانت ارتقا يابد ،وحدتي تنگاتنگ بخشيده بود.
رانت نفت :ارزشیافتگي ذخائر نفتي
از ابتدا ،پيش از بررسي مسئلهي ارزشيافتگي مالكيت ارضي و تحتاالرضي ذخائر نفت ،بايد نظام
مالكيت بر زمين ،و از اين رو مالكيت بر ذخيرههاي نفتي را در صنعت نفت مشخص كنيم .چنانكه پيشتر اشاره
شد ،دو نظام جداگانه حق مالكيت در صنعت نفت وجود دارد :الف) قاعدهي تصرف ( )rule of captureدر آمريكا،
شامل مالكيت خصوصي منابع زيرزميني و ب) مالكيت عمومي ( )public ownershipبر منابع زير زميني در بقيهي
مناطق توليدكنندهي نفت .البته اين امر دو شكل متفاوت تصاحب طبيعت را پيش از ارزشيافتگي و تعيينارزش
مالكيت ارضي در توليد ارائه ميدهد .چنانكه پيشتر استدالل شد ،هر نوع تحقيقي دربارهي مسئلهي رانت بايد با
توجه به خاصبودن مالكيت ارضي مورد بحث و از همينرو خاصبودن توليد نفت ،مشخص شود .بنابراين ،حكم
موري (پژوهشگر راديکال انگليسي) مبني بر اين كه رانت كشاورزي ــ بر اساس مالک استفادهي جايگزين
( )alternative useاز زمين ــ بايد نحوه رانت نفتي را تعيين كند ،به دو دليل ادعاي بغايت باطلي است :الف) عقيدهي
مبني بر استفادهي جايگزين از زمين ،تنها يك گام كوتاه با اين نظر فاصله دارد كه رانت را اينهمانگويانه به
مصداق «فرصت انتخاب از دست رفته» ( )opportunity costتلقي كنيم؛ و ب) تحليل رانت نفتي وي نه از لحاظ
تاريخي مشخص است و نه هيچ مناسبتي با چگونگي مالكيت ارضي و تحتاالرضي در نفت دارد (موري 0799؛
براي بديلي انتقادي رجوع كنيد به فاين .)0713
سوال تعيينكننده اين است كه آيا مالكيت ارضي در نفت ــ يعني اين شكل خاص از مالكيت ارضي ــ رانت
مطلق دريافت ميكند يا نه ،و اگر نه ،چرا نه .پاسخ به اين پرسش به گام و پويشهاي انباشت سرمايه در كل بخش
نفت وابسته است ،كه به نوبهي خود به تحرك سرمايه بين بخش نفت و بقيهي بخشهاي اقتصادي مربوط است ،که
خود حاكي از گسترهي رقابت مابين صنايع گوناگون اقتصادي است و برحسب تغييرات تركيب ارگانيک سرمايه
در صنعت نفت سنجيده ميشود .به بيان ديگر ،اگرچه رانت مطلق رانت انحصاري به نحو همانگويانهي اقتصاد
نئوكالسيك نيست ،اما ممكن است بهمثابهي عاملي دروني مانع جريان و حرکت سرمايه از بخشهاي ديگر شود ،و
به اينگونه از رقابت بينصنعتي سرمايهها جلوگيري کرده و به ايجاد سطح پائينتري از ميانگين «تركيب ارگانيك
سرمايه» منجر شود .به همين دليل تمايز بين رانتهاي مطلق و تفاضلي مسئلهاي است اساسي که در پشت آن امر
كارتلزدايي نفت (طي دههي  )0791و تكامل فرا مليتي رانتهاي تفاضلي نفت در رابطه با حرکت سرمايه در
فرايند رقابت جهاني نهفته است .اين تمايز تئوريک به تنهايي گام تعيينكنندهاي است براي درك پيچيدگي بخش نفت
معاصر ،و مکانيزم وحدت رقابتي و باالخره جهانيشدن آن.
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اين واقعيت كه منطقه ي نفتي اياالت متحد به طور كامل اكتشاف و به شدت حفاري شده ،شاخصي است
حاكي از اينكه فرايند ارزشيافتگي مالكيت ارضي در محدوده آمريکا تحت قاعدهي تصرف با سطح باالي «تركيب
ارگانيک سرمايه» حاصل شده است .وجود همين «تركيب ارگانيک» باال براي مناطق نفتي كمتر اكتشافشده و
بهرهدهتر تحت قاعدهي مالكيت عمومي نيز صادق است .در رابطه با اين امر در اينجا دو نتيجه عايد ميشود :الف)
رانت مطلق رانت انحصاري نيست و ب) در صنعت نفت رانت مطلقي وجود ندارد .با اين همه ،در شرايط ايستاي
تطبيقي ،شايد اين بحث مطرح شود كه زمينهايي كه كمترين بهرهدهي (ذخيره هاي نفتي) را دارند اجاره داده
نميشوند مگر رانت دريافت كنند 12.اما اين زمينهاي آمريکائي با كمترين بهرهدهي (ميادين نفتي اياالت متحده)
ضرورتا ً آن زمينهايي نيستند كه در حال حاضر براي اكتشاف نفت اجاره داده ميشوند؛ ميادين نفتي با كمترين
بهرهدهي در حقيقت مياديني هستند كه در حال حاضر کماکان در توليد هستند .اين ميادين نفتي كه زماني بسيار
بهرهده تلقي ميشدند ،اكنون به دليل كاربرد پي در پي سرمايه بمنظور استخراج بيشتر نفت در طبقهبندي پائين
فعلي جاي گرفتهاند .اينها نوعي از ميادين نفتي هستند كه در آنها «قيمت توليد» حاصل تقارن ارگانيک ذخيرههاي
حداقل بارآور و سرمايهي تنظيمکننده مي باشد ،و به اين ترتيب قيمت تنظيمكنندهي توليد را براي كل صنعت در
جهان تعيين ميكنند .بنابراين ،در مثال باالي ما ،رانت زمينهايي (ميادين نفتي) كه به تازگي اجاره داده شدهاند،
رانت نفتي مطلق نيستند ،بلكه بايد رانت نفتي تفاضلي بهشمار آيند.
با توجه به گسترهي مناطق نفتي در جهان ،با بيشترين بازدهي تا كمترين بازدهي ،تشكيل رانتهاي نفتي
تفاضلي در سراسر جهان حول مسئلهاي اساسي دور مي زند كه همانا رقابت درونصنعتي و نَه رقابت بينصنعتي
( )intra-industry as opposed to inter-industry competitionنفت است .پيشفرض جهانيشدن اين صنعت همانا تشكيل
نرخ سودهاي تفاضلي و ارزش مبادلهاي يکسان در بازار جهاني نفت است .به همين نحو ،ما بايد دو شكل جداگانه
از رانت هاي تفاضلي را در توليد نفت از هم متمايز سازيم :الف) رانت تفاضلي نفت از نوع  Iو ب) رانت تفاضلي
نفت از نوع  .IIبا توجه به اين امر كه دامنه و اثرات رانت تفاضلي  Iو رانت تفاضلي  IIرا نميتوان پيشاپيش
شناخت (يعني عدمامكان جداكردن اثرات ناحاصلخيزترين زمين و سرمايهي تنظيم کننده توليد از قبل) .لذا ،كاربرد
يك نظريهي رانت به طريق از پيش دانسته ( )a prioriنميتواند پيامدي معنادار براي مقصود ما در بر داشته باشد
(بينا .) 0772 ،بنابراين ،سخن از رانت تفاضلي با تشخيص دو شكل آن (رانت تفاضلي  Iو رانت تفاضلي  )IIبه
طور انتزاعي نه راه حل قطعي براي مسئله رانتهاي نفتي فراهم ميآورد و نه شرايط خاصي را فراهم ميآورد
كه به پويشهاي انباشت سرمايه در صنعت نفت ارتباط تنگاتنگ دارند .به همين دليل است كه الزم بود بدون
هيچگونه پيششرط ( )a posterioriدربارهي تغييرات ساختاري ،نهادي ،و سازماني ،مانند كارتلزدايي نفت ،تكثير
بازارهاي اسپات (بازارهاي حال) و پيشفروش/پيشخريد نفت و شكلگيري رقابتي رانتهاي تفاضلي نفتي در
سراسر جهان ،همانند كاري كه ما كرديم ،نظريهپردازي شود (بينا 0712؛ 0717ب).
در نفت داخلي اياالت متحده ،با توجه به قاعدهي تصرف ،بخشبخشكردن اجاره ميدانهاي نفتي ،به ويژه
هنگامي كه اندازهي ذخيره نفت ميدان عظيم است ،براي قراردادن مجموعه ميدان نفت تحت يک مديريت واحد و
آغاز بهرهبرداري مراحل دوم و سوم ،بسيار مشكلآفرين بوده است .اين ذخاير با اين كه در حالت طبيعي اصلي
خود كامالً بهرهور بودهاند ،بهعلت اينکه دستخوش چندين نوبت سرمايهگذاري سنگين و پيدرپي بودهاند در فرايند
بهرهبرداري مراحل پيشرفته به طور محسوسي نزول كردهاند .از همينرو ،كاربرد متوالي سرمايه ،به ويژه در
ذخاير بزرگتر ،به تنزل شرايط طبيعي ميادين نفتي و متعاقبا ً كاهش بهرهدهي آنها انجاميده است .چنانكه بينا
( )0712نشان ميدهد ،در سراسر دههي  ،0761هزينههاي سرمايهي نفتي اياالت متحده (براي هر بشكه) مراحل
اكتشاف ،توسعه و توليد به نحو شاخصي افزايش يافته است .اينها ميادين نفتي قديمييي هستند كه مدتهاي طوالني
در چهل و هشت ايالت پائيني آمريکا به شدت مشغول توليد بودهاند .در تمام دنيا« ،قيمت توليد» (قيمت هزينه اي
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( )cost-priceبه اضافهي ميانگين سود) اين ميادين نفتي است كه باالترين محسوب مي شود و به اينگونه قيمت
تنظيمكنندهي توليد نفت را در كل آمريکا تعيين ميكند .همچنين ،اين «قيمت توليد» صنعت نفت در آمريکا است كه
قيمت تنظيمكنندهي توليد ،و به اينگونه قيمت بازار نفت در هر گوشه از جهان را تعيين ميکند .نفت آمريکا
همچنين كانون بحراني بوده است كه به ارتقا انحصارزدايي و بازسازي صنعت نفت در اياالت متحده و تشكيل
سراسري رانتهاي تفاضلي در جهان نفت انجاميد (بينا 0717ب).
سرانجام ،نفت جهاني پس از دههي  0791از همه سو در معرض غليان ،بيثباتي ( (volatilityو عدم
اطمينان در عرصه جهاني ( )universal uncertaintyاست .نبود واكنش سريع قيمت به سيرافزايش تقاضا ( access
 )demandناشي از دو مسئلهي بغرنج است :الف) شرط الزم درازمدت براي ايجاد ظرفيتي جديد در مقابل بيثباتي
بازار و سمت و سوي نامطمئن قيمتهاي آينده و ب) تنگناي تنظيم تغييرات ظرفيت توليد در پاسخگوئي به روال
بازار ،بدون آنكه هزينهي اقتصادي چشمگيري را كه ناشي از فقدان كارآيي فني و صدمات احتمالي به ذخاير است
متحمل شد .اين وضيت در مورد عرضهي زياد مشکلتر است .در اكثر ميادين نفتي ،سطوح ظرفيت توليدي
موجود پيشاپيش به طور عادي در بيشتر ميادين نفت مشخص شده است ،از جمله آنهايي كه قيمت جهاني توليد را
تنظيم ميكنند .اين ميادين نفتي تنظيمكننده به ويژه در حالت كاهش قيمتها تحت فشار جدي قرار ميگيرند .در اين
حالت بستن چاههاي نفت يك امكان بسيار پرهزينه است .با اين همه ،هنگامي كه چاهها بسته ميشوند ،ذخيره نفت
موجود در آنها براي هميشه از دست ميرود .براي اجتناب از صدمهزدن به ذخاير ،يك امكان ديگر همانا ادامه
توليد در اين گونه ميدانها و اميد به بهترشدن قيمتهاي بازار در آينده است 13.به همين دليل است كه قيمت
تنظيمكنندهي توليد بالفاصله كاهش نمييابد ،مگر اينكه توليد با يك اضافه عرضهي زياد و طوالنيمدت روبرو
شود ،كه در آن صورت سطوح ريسک و قبول زيان براي ادامهي كار توليد چنين توليدكنندگاني بسيار زياد
است 14.اين وضعيت ممكن است در حقيقت يك بحران نفتي به وجود آورد كه وقوع آن منجر به بازسازي جهاني
سرمايه در اين بخش خواهد شد .اين بازسازي ،لزوما ،همراه با يك قيمت تنظيمكنندهي جديد توليد و ني ًز تغييرات
قيمت بازار حول محور آن ،خود را در چارچوب جهاني نفت منعکس خواهد کرد .به اينگونه سرشتنشان چنين
بحرانهايي را بايد از درون توضيح داد ،يعني از جايگاه پويشهاي دروني صنعت نفت ،و نه بنا به اوضاع و
احوال برآمده از رخدادهاي خارجي.
اغلب اوقات توسل نابجا به «قدرت» ــ هم بعنوان پيش فرض مسئله و هم بهمثابهي نتيجهي نهايي آن ــ
اينهمانگويانه موضوع نفت را رازآميزتر ميكند .همچنين ،تکيه بر تئوري بيتاريخ و تاريخ بيتئوري تحوالت
نفت را غالبا در هالهاي از غبار حاشيهاي و عوامل غيرمرتبط بيروني ميپيچد ،و بدين ترتيب به بار راز و رمز
نفت ميافزايد .مثالً کنترل در بازار فرضي و هستهاي نئوکالسيک يا قدرت در حيطهي نامشخص و نامحدود
بهاصطالح سياسي ،و از همه مهمتر ،نحوهي ارتباط اين دو با نفت سئوالبرانگيز است .حال اگر ،ما با استناد به
آنچه در باال به تفصيل گذشت ،پيچيدگيهاي واقعي اقتصاد سياسي نفت را نيز به آن اضافه کنيم ،بايد در اين زمينه
انصافا ً به آماتورها و متخصصان خودخوانده کمي حق بدهيم .آما ،به گمان ما ،چنين حقي را به ندرت ميتوان
براي مدعيان پژوهش در اقتصاد سياسي و يا اقتصاددانان «مارکسگرا» قائل شد.

مطالب کليدي نيازمند به بازبررسي
در اين بخش ما به موضوعات مختلفي كه اهميتي تعيينكننده دارند ،هم براي روشنكردن بيشتر مطلب ،و
هم براي پاسخگوئي و ثبت انتقادي سوابق اين بحث ،ميپردازيم .جهت اختصار ،ما با بازبررسي اجمالي ديدگاه
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محسن مسرت ( ،0711صفحات 26ـ )61آغاز ميكنيم و به اين طريق به كساني پاسخ ميدهيم كه از ديدگاه او
15
دربارهي رانت نفت و تئوري ارزش استفاده و نسخهبرداري كردهاند.
 .0نقطه عزيمت در اثر مسرت انرژي بهمثابهي يک كاال است ،که خود مقولهاي انتزاعي و ،از لحاظ
روششناسي ،نتيجهاي اشتقاقيافته از اشكال انضمامي منابع گوناگون انرژي ميباشد .نقطه ورود مسرت نيز همان
کاالي انرژي است که در اين صورت ما را بهراستي با تقارن فرض و نتيجه ــ دور باطل ــ روبرو ميکند
( ،0711صفحات 32ـ.)32
 .2مسرت بررسي خود را با شكل ارزش مصرفي زغالسنگ (يعني نامطلوب ترين نوع مادي انرژي مصرفي)
در مقابل نفت آغاز ميكند و يك تن فرضي زغال را با همارز نفت خام آن ،برحسب محتوي كالريشان ،مقايسه
ميكند .وي سپس ادعا ميكند كه «بارآوري كار در توليد نفت خام» از بارآوري زغالسنگ در اين ميانگين فرضي
[بسيار باالتر است] ،و بدون هيچگونه بررسي و مطالعهي مشخص ،مادي و منسجم در هيچ کدام از اين دو منبع
انرژي حکم ميدهد که «قيمت انفرادي توليد زغالسنگ قيمت بازار ديگر [انواع انرژي] را تعيين ميكند»
( ،0711صفحه  .)34چرا اين رويه نه تنها نادرست بلکه گمراهکننده است؟ به اين علت که چنين استداللي
نظرورانه بر حسب مقايسهي ميانگينهاي فرضي صورت گرفته است که خود انتزاع بوده و در وهلهي نخست
احتياج به اثبات دارند؛ در نتيجه به دور باطل منتهي ميشوند .عالوه بر اين ،سخن از فرض قيمت باالتر در هر
كالري از زغالسنگ آمريكا نسبت به نفت از لحاظ تجربي و بر اساس آمار و ارقام موجود براي دورهي مورد
مطالعه هيچگونه مصداقي ندارد (بينا 0717الف :صفحه  ،069جدول سوم).
 .3مسرت مسئله را با تمرکز بر زغال سنگ از علت ساختاري بحران نفت با معلولهاي آن ،که از جمله قيمت
زغال سنگ نيز هست ،جابجا ميكند .بدين ترتيب ،در برخورد او به مسئلهي بحران و تغييرقيمت نفت ما نه تحليل
تجربي انضمامي از نفت اياالت متحده ،نه نظريهپردازي انضمامي دربارهي تكوين مالكيت ارضي در نفت ،و نه
حتي تحليلي از زغالسنگ اياالت متحده كه ظاهراً كانون تز خود اوست ،مي بينيم (مسرت .)0711
 .4جديترين خطاي مسرت البته از نظر ما بههمريختگي سطوح تحليل در طرحريزي ساختار مفهوم انرژي به
عنوان يک کاال ،يعني درهمآميختگي محض رقابت درون صنعتي و رقابت بينصنعتي سرمايه ،مي باشد .اگر به
زعم مسرت «قيمت انفرادي توليد زغالسنگ آمريكا ارزش بازار و قيمت بازار تمامي منابع انرژي را تنظيم
ميكند» ،آنگاه بنا به نظر ماركس ،بستر اين تنظيم ارزش رقابت بينصنعتي است كه در اين مورد نميتوان از
فراگيري يک «صنعت انرژي» واحد و نماد آن «کاالي انرژي» سخن گفت ( ،0711صفحه  .)32اما ،اگر
بخواهيم از يك صنعت انرژي فراگير ،شامل مجموعه منابع ،سخن بگوييم ،آنگاه بايد آماده باشيم كه چارچوب
رقابت درون صنعتي را بپذيريم و از اين رو به تمام واحدهاي توليدي منفرد در همان سطح ،صرفنظر از شكل
ارزش مصرفي آنها ،شانس رقابت بالفاصله را داده باشيم .اين مورد آخري ،بر اساس تئوري ارزش ،به تشكيل
ارزش بازار واحد از طريق رقابت درون صنعتي براي همهي واحدهاي توليدي منفرد ،بدون توجه به شكل ارزش
مصرفي آنها ميانجامد .از اينرو ،الزمهي تحليلي بسنده ،آغازي است که با جايگاه واقعي و مادي بحران
طرحريزي شود .اين امر مستلزم بررسي تمامعيار جهانيشدن نفت ،چگونگي ارزشيافتگي مالكيت ارضي و
تحتاالرضي (نفت) هم در اياالت متحده و هم در اوپك ،تشكيل رانتهاي تفاضلي نفت ،و باالخره سازماندهي
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دوباره صنعت نفت اياالت متحده مي باشد ،که همهنگام با فرايند دگرگون سازنده خود نيز بتوانند بحران جهاني
نفت را تعريف کنند (به بينا 0711 ،0712الف رجوع كنيد).
 .2مسرت به نظر ميرسد كه به تفسيري ايستا و نادرست از رانت مطلق مارکس به عنوان رانت انحصاري متكي
ميباشد .در اين مورد ،پرسش اصلي اين است که چرا مقدار رانت مطلق ،به عنوان رانت انحصاري به باور
مسرت ،بايد از پيش در چارچوب تفاضلي محدوده قيمت بازار و قيمت توليد اندازهگيري شود؟ چرا مقدار اين
«رانت انحصاري» مانند اثرات قيمتگذاري ساير انحصارات نامشخص نبوده و دلبخواه تثبيت نميشود؟ چنانكه در
بخش رانت نفت نشان داديم ،پاسخ به اين پرسش كامالً ساده است :رانت مطلق ماركس رانت انحصاري نيست
بلكه رانتي است که از بازتاب اثر متقابل موانع مالكيت ارضي بر جريان سرمايه در بخش كشاورزي ناشي
ميشود .به همين دليل است كه ماركس بهطور مشخص از پيمانه «تركيب ارگانيک سرمايه» هنگام تعيين محدوده
رانت مطلق به مثابهي تفاوت بين ارزش و قيمت توليد سخن ميگويد ــ به اصطالح حداكثر عوارض مالکيت در
بخش كشاورزي .چنانكه در سطور باال نشان داديم ،از نظر مارکس انحصار مالكيت ارضي (در فرايند
ارزشيافتگي و بازتوليد ارزش اضافي) سنتزوار است ،نه «طبيعي» .بنابراين ،با توجه به چگونگي انباشت و
ترکيب ارگانيک باالي سرمايه ،صحبت از رانت مطلق در بخش نفت بيمورد بوده و كامالً بيارتباط با فرايند
ارزشيافتگي ،توليد ،و تعيين ارزش در اين بخش است .با اين همه ،مسرت پيوسته به انحصار طبيعي اشاره
ميکند و به رانت انحصاري بر اساس تعريف اقتصاددانان ارتدوکس به نفت مينگرد .وي مينويسد:
مالكيت ارضي استفاده توليدي از پايهي طبيعي [مواد خام] آنچه که به آن تعلق دارد را ،تا زماني كه
عوارضي دريافت نكند ،ممانعت ميکند .اين امر تا زماني كه نياز اجتماعي براي اين مادهي خام در
درازمدت و از لحاظ ارزش بازار فراتر از عرضه نشود ،رخ نخواهد داد و بنابراين ،همراه با آن ارزش
بازار به باالتر از قيمت عمومي توليد خواهد رفت ...كه در اين قلمرو توليدي به كار گرفته شود .آنگاه،
تفاوت بين ارزش بازار كاالي مورد بحث و قيمت عام توليد (به عنوان شكل خاص سود اضافي ،سود
انحصاري طبيعي كه در قيمت كاال وارد ميشود) به رانت ارضي مطلقي تبديل ميگردد كه توسط مالكيت ارضي
تصاحب ميشود ( ،0711صفحه  ،32تاكيد از نگارنده است).

در رابطه با نفت ،تفسير نادرست مسرت از ماركس و نفوذ وي بر پژوهشها و پژوهشگران راديکال و
چپ ،بهويژه در مقوله رانت ،بسيار گسترده است .البته اين تاثير را ميتوان به سه طريق مشاهده كرد( :الف)
تفسير رانت مطلق ماركس براساس مفهوم فراگير انحصار؛ (ب) مقايسهي (بنيادانگار) نفت و زغالسنگ ،و اتکاء
بر هزينهي توليد ظاهراً باالتر و ادعايي زغالسنگ؛ و (پ) كاربرد ادعاشدهي رانت مطلق در مورد بخش نفت.
مثالً ،نووكي استدالل ميكند كه دامنهدارتر شدن «مالكيت انحصاري» حكومتهاي زميندار جهان سوم و باالرفتن
مقدار رانت مطلق مطالبهشده توسط آنان با گسترش تقاضا براي مصرف مواد معدني و محدودترشدن عرضهي
ذخاير غني معدني بيشتر شود» ( ،0719صفحه  .)31مي بينيم که پژوهشگري راديکال و بهاصطالح مارکسگرا
نظير وي با صدور حکم باال دو خطاي تئوريک را همزمان مرتکب مي شود )0 :با الهام احتمالي از مسرت رانت
مطلق را تلويحا رانت انحصاري مي خواند ،و  )2همانند اقتصاددانان راستگراي ارتدکس روابط علت ـ معلولي
پيچيده در توليد را به عدم وجود «تعادل» عرضه و تقاضا در بازار نسبت ميدهد .اين قبيل ارتدكسي هنگامي
شفافتر ميشود كه نووكي «[نتيجه ميگيرد] كه اوپك به عنوان يك كارتل در تحصيل رانتهاي مطلق توسط
دولتهاي عضو صادركنندهي نفت موقتا ً موفق شده است» (همان منبع ،صفحه .)013
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همگام با تحليل مسرت ،نور نيز با چوبخط بنيادانگار «توليدكنندهي حاشيهاي انرژي در سطح جهاني ،بر
حسب واحدهاي انرژي» آغاز ميكند و نتيجه ميگيرد كه چنين معياري الزاما بايد بر «پايهي قيمت نهایي نفت براي
عرضه مصرفكنندگان» باشد .او ميگويد اين قيمت بايد باالتر از قيمت توليد نفت ،اما برابر با قيمت توليد
«توليدكنندهي حاشيهاي انرژي» باشد،0711( 16صفحات 91ـ ،90تاكيدها همه از نگارنده است) .بدين گونه ،نور
از مقدار كل سودهاي مازاد در صنعت نفت سخن ميگويد .اكنون براي نور باقي مسئله همانا چگونگي توزيع اين
سود بين دولتهاي واردكننده ،شركتهاي نفتي و كشور توليدكننده نفت است .اما بگذاريد بپرسيم سازوكار چنين
توزيعي چيست؟ نور به استثناي دولتهاي واردكننده« ،توجه را بر عنصر سياسي در تعيين رانت مطلق متمركز
ميكند» كه اكنون موضوع «مبارزه بين صاحبان مالکيت بازتوليدناپذير نفت و توليدكنندگان كاالها» مي باشد.
سپس نور نتيجهگيري ميكند كه «سود اضافي تحصيلشده توسط شركت نفتي سود انحصاري [است] [ ،که منبع
آن]  ...سطح باالي تمركز  ...بنا به وجود سرشت «انحصار طبيعي» و «اهميت استراتژيك» مي باشد (همان منبع،
صفحه .)90
سرانجام ،به نظر ميرسد كه نور استدالل خود را دربارهي رانت مطلق يك گام جلوتر برده و به نحو
اعجابانگيزي ابتكار عمل را ظاهرا در مقابل «نارسائي برخورد ماركس» به دست ميگيرد .اما افسوس كه
کمترين وارسي و کوچکترين دقت در تمامي اين اظهارنظرها به ما نشان ميدهد كه اينگونه تجديدنظر در ماركس
توسط نور بدون هزينهي هنگفت اعالم جرم عليه خود او نمي باشد؛ اين تجديدنظر به قيمت غير قابل قبول پذيرش
سازهي باطل «کاالي انرژي» انجام شده است ،که جز توصيفي دلبخواه از رانت مطلق و ديدگاهي ارتدكس از
رقابت و «انحصار طبيعي» را در بر ندارد ( ،0711صفحات 90ـ .)92همچنين تاكيد بهاصطالح اتفاقي بر
«اهميت استراتژيك» نفت در همان جمله ،غير از تالش اين نويسنده در ظاهرالصالح نشاندادن نماد انحصار
بورژوايي نيست ( ،0711صفحه  .)90اما چگونگي روابط سياسي و در واقع مبارزهي دولتهاي رانتخوار اوپك
مهمتر از آن است که با چنين توصيفهاي دلبخواه بتواند قابلبيان باشد .بحران نفت 0793ـ 0794آشكار ساخت كه
مبارزات دولتهاي رانت خوار بر سر توزيع سودهاي اضافي نفت با بازسازي جهاني صنعت نفت و تشكيل
رقابتجویانهي رانتهاي تفاضلي نفت در سراسر جهان در هم گره خورده است .از اينرو ،خود اين مبارزات نه
دلبخواه هستند و نه بدون حد و مرز.
در ادامه اين بخش الزم است دو نكتهي قابل مالحظه و مرتبط با يکديگر را روشن كنيم :الف) ادعاي
كارتليشدن نفت حتي پس از بحران نفت در 0793ـ 0794و ب) اعتبار تئوريهاي توطئه .در مورد هر دو نكته
كه بالقوه آبشخور يكديگرند و شايد پيامد ضمني محتملي را براي مسائلي چون هژموني ادعايي اياالت متحده يا
دخالت اياالت متحده در عراق داشته باشند ،شايسته است از فاين و هريس به طور مفصل در دو بند جداگانه
نقلقولي بياوريم .هر دو نويسنده علت وجودي بحران نفت 0793ـ 0794را به شرح زير همزمان هم روشن
ميکنند و هم در تاريکي رها ميسازند:
اكنون اگر بحران نفت اوایل دههي  4691را كنار بگذاریم و نتایج آن را بررسي كنيم ،ميتوانيم ببينيم كه چگونه
صنعت نفت راه حلي را براي تضعيف كارتل جهاني و فشارهاي وارده بر توليد داخلي اياالت متحده كشف
كرد .افزايش زياد قيمت نفت سودآوري توليدكنندگان در اياالت متحده را حفظ و درآمدي كافي در توليد جهاني
جهت ایجاد پيوند ميان کمپاني هاي عمده [کارتلي] و غيرعمده [مستقل] در كارتلي تضمين كرد كه اكنون هر دو را در
بر ميگيرد .نتيجهي امر ايجاد مازادهاي عظيمي در توليد نفت از آن ذخايري بوده است كه بهرهبرداري از

آنها كمهزينهتر از ذخاير اياالت متحده آمريكا مي باشد .آنچه ...كشورهاي عضو اوپك و ساير كشورها قادر
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شدند انجام دهند تصاحب قسمتي از همان مازادها بود .این امر نتيجه و نه دليل افزایش قيمت نفت است (،0712
صفحات 16ـ ،19تاكيدها همه از نگارنده است).
تا حد معيني ،ميتوان این امر را همچون تئوري توطئهي افزایشهاي قيمت نفت تعبير كرد كه بنا به آن افزايش
قيمت نفت راهحلي براي مسئلهي اين صنعت بوده است .یقيناً ،چنين امكاني نباید نادیده گرفته شود و چنين
تئوريهايي در بحث مربوط به بحران نفت فراوان هستند .برخي استدالل ميكنند كه اين بحران تمهيدي از
جانب اياالت متحده بود تا جايگاه رقابتياش را نسبت به رقباي صنعتي خود از طريق تحميل قيمت باالي نفت
بر آنان بهبود بخشد؛ پارهاي ديگر استدالل ميكنند كه تمهيدي بوده است تا توازن پرداختهاي اياالت متحده
از طريق واچرخاندن دالرهاي نفتي بهبود يابد .ممكن است اينها اثرات يا مقاصد مورد نظر اقدامات عوامل
گوناگون باشد يا نباشد ،اما چارهجويي براي حل مشكالت اين صنعت از طريق فرايند معيني انجام گرفت كه
ميتوان آن را تشخيص داد ( ،0712صفحه  ،19تاكيدها همه از نگارنده است).

فاين و هريس بهدرستي (با استناد به بينا )0712اشاره ميكنند كه مازادهاي اوپك معلول مازادهاي
بزرگتري است كه در صنعت جهاني نفت پديد آمده است .با اين همه ،آنان بدون توجه به رقابت ايجادشده در
فرايند كارتلزدايي نفت در دورهي پس از  0793هنوز قائل ايجاد كارتل جديد تشكيليافتهاي ،که «کمپاني هاي
عمده و ناعمده» را به يکديگر پيوند مي دهد ،هستند؛ اين البته در حالي است که در دوران کنوني دوره ديکته
کردن قيمت ،تقسيم عامدانهي بازارهاي بينالمللي ،و كنترل بيواسطهي توليد به پايان رسيده است .با تمركز بر اثر
پيامدهاي اين بحران بر توليد نفت اياالت متحده ،فاين و هريس خاطرنشان ميكنند كه «ميتوان این امر را همچون
تئوري توطئهي افزايشهاي قيمت نفت تعبير كرد كه بنا به آن افزايش قيمت نفت راهحلي براي جوابگوئي به مسئلهي
اين صنعت بوده است ».با اين همه ،عبارت «ميتوان تعبير كرد» در اينجا داللت روشمندانه ضمني به پديدهي
توطئه دارد كه دقيقا ً به شيوهي پديداري امر مشخص (ظاهر ناپخته) اشاره دارد و به اينگونه انتزاع واقعي و درك
ديالكتيكي (آگاهانه) را طلب ميکند .با اين همه ،فرضيهي توطئه اغلب چون فرض مسئله و نيز بهمثابهي نتيجهي
نهايي بازي ميكند و به اينگونه قادر به چيرگي بر وضعيت اينهمانگويانه خود نيست.
بنابراين آموزنده است بپرسيم كه چرا بايد «کمپاني هاي عمده عضو کارتل» آگاهانه خالف منافع خود
توطئه كنند ،به ويژه هنگامي كه موضوع بر سر تسليم كنترل خود بر حجمي عظيم از ذخاير نفت جهاني و جايگاه
غيرقابلمقايسهي آنها در عرصه قيمتگذاري جهاني نفت است؟ اما ،مهمتر از آن ،چرا کمپانيهاي کارتلي عمده
(و نيز کمپانيهاي مستقل غيرعمده) بايد عالقهمند بوده باشند كه توليد نفت داخلي اياالت متحده عاري از «فشار»
باشد؛ آن هم هنگامي كه در واقعيت امر چنين آرامشي كمي بعد با بازسازي جهاني كل صنعت نفت از بين خواهد
رفت ،همان صنعتي كه در آن به طرزي چشمگير باالرفتن رانتهاي تفاضلي نفت به هنجاري براي توليد نفت به
اصطالح جديد در اياالت متحده نيز صادق بوده است؟ به بيان ديگر ،چرا بيخود و بيجهت كارتل قديمي
(کمپانيهاي عمده نفت) بايد حاضر باشد جايگاه منحصربهفرد خود را با «كارتلي جديد» که ظاهراً با کمپانيهاي
غيرکارتلي مشارکت دارد عوض كند؟ و اگر به فرض محال هم چنين رفتاري از مديران چنين کارتلي سر بزند ،آيا
نبايد در حالت عادي در سالمت رواني آنان شک کرد؟ آيا اين نيروهاي سرکش رقابت واقعي سرمايهداري نبودند
كه در دورهي انتقالي  0721ـ 0792قدرت خود را جمع کردند و در آستانه تحوالت ساختاري صنعت نفت نهايتاً به
انفجار بزرگ و بحرانزاي سال  0793انجاميدند؟ آيا عبارت «كارتلي كه اكنون هر دو را شامل است» موجب
آشفتگي بيشتر افكار برخي از پژوهشگران نميشود كه مفهوم انحصار با هژموني را در هم ميآميزند ،و آيا
اينگونه رهنمودها آنها را تشويق نميكند كه به نادرستي بر «سرشت انحصاري در اين صنعت و تفسير نقش
دولت مسلط در بخش نفت يعني دولت اياالت متحده تكيه كنند» (براملي  ،0770صحفه  .)21باالخره ،آيا اين نوع
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طرز برخورد به صنعت نفت بار ديگر اشباح مردگان توطئههاي ساليان گذشته را از آرامگاههاي ساکت و قديمي
خود برنميانگيزاند؟
سرانجام ،توطئهها از لحاظ چهرهي ارزشي خود كانديداهاي مناسبي براي بررسي تجربي عيني ،كه نياز
به بازتاب نهادهاي ميانجيگرانه دارد ،نيستند .چنانكه بينا ( ،0712فصل دوم) نشان ميدهد ،توهم توطئه ،همانند
انعكاس يك سراب ،به پايهي مادي (ميانجيگرانه) و واقعي بستگي دارد كه فراتر از قلمرو خود توطئه است .با اين
همه ،در مورد كارتل بينالمللي نفت ،تحت موافقتنامهي آچناكري (0792ـ ،)0721انطباقهائي كه به عنوان
توطئه برداشت شدهاند ،ضمن آنكه در زمره شرط الزم هستند ،در قالب موجوديت كارتل بيميانجي شرايط کافي
نيز ميباشند .از اينرو آچناكري به دليل رسالت و ماهيت اجرايياش ،بهخودي خود توطئهاي بزرگ بشمار
ميرود .به بيان ديگر ،كارتل و توطئه هر دو جنبهي مكمل پديدهاي هستند كه حيات آن را بايد مديون نبود ميانجي
و نهادهاي ميانجيگرانه دانست .بنابراين ،زدن برچسب اشتباه و تشخيص نادرست خصوصيات كارتلزدايي پس از
( 0793و جهانيشدن رقابتي) صنعت نفت ،بايد ما را از مشكالت مضاعف و در حقيقت سوءدرك مضاعف باال
آگاه سازد .در نتيجه ،درست از همين زاويه است كه بايد با کمال احترام از فاين و هَريس بپرسيم در رابطه با
مسئله توطئه عبارت «یقيناً ،چنين امكاني نباید نادیده گرفته شود» دقيقا به چه منظور و معنايي جز گيج کردن خواننده مي
17
تواند اشاره داشته باشد؟

مالحظات پایاني
مناسبات اجتماعي سرمايهداري بيشتر مانند آتشفشان يا توفان عمل ميكنند .هنگامي كه قدرت ميگيرند و
به نيرويي چشمگير بدل ميشوند ،اين مناسبات قوانين خاص خود را به كار ميبرند و به سازوكارهاي خاص خود
براي تحميل آنها به جامعه صورت بيروني ميدهند .جهانيشدن نفت در دوران پس از بحران  0793-0794نيز
استثنايي بر اين قاعده نيست .بحرانهايي كه در اواخر دههي  0791و اوايل دههي  0711و فراتر از آن رخ داد،
هويت دورانساز خود را مديون بحران نفت 0793ـ 0794هستند كه در آن ارزشيافتگي مالكيت ارضي در نفت
ابعاد جهاني يافت .در نتيجه ،توليد نفت در سه دههي گذشتهي از يازده دهه پيش از آن ،يعني قبل از بحران نفتي
0793ـ ،0794بايد به دقت متمايز شود .اين تمايز نبايد صرفا ً بر مبناي كمي بلكه بر مبناي كيفي نيز انجام شود ،که
الزاما از فرايند كيفيت دورانساز و جهانشمول پساكارتلي و دوران پساپاکسامريکانا نيز نياز به عبور دارد.
چنانكه نشان داده شد ،جهاني شدن نفت نمود وحدت و تضاد جهاني تمامي مناطق نفتي در رقابت جهاني
است و قيمتهاي «اسپات» نفت بازتاب لحظهاي آن ميباشند .جهانيشدن نفت ارزشيافتگي جهاني ذخاير نفت را
در تشكيل جهاني رانتهاي نفتي تفاضلي ،با توجه به بارآوري متفاوت توليد نفت در گوشه و کنار جهان ،نشان
ميدهد .بدينگونه ،قيمت توليد كمبازدهترين مناطق نفتي ،قيمت توليد و همينطور قيمت بازار مجموعه نفت جهاني
را تنظيم و تعيين ميكند .در نظام وابستگي متقابل ،اگر قيمت درست باشد ،سخن از كمبود مالتوسي نفت کامال
بيمعني است .همچنين ،در اين دنياي جهانيشده ،نه انگيزهي هر چند بيغرضانه براي خودکفايي کار مي کند ،نه
شعار فريبنده براي فرافكني قدرت تحت پوشش «امنيت ملي» (يا «نفت استراتژيك») ميتواند به کنترل باال و
پايينرفتن قيمتهاي نفت منجر شود ،و نه هيچ نفت «مطمئن» و تضمين شدهاي را به نحو چشمگيري ميتوان در
خارج از نظام جهاني تأمين کرد .به بيان ديگر ،نفت جهاني هيچگونه مالطفتي براي آندسته ،كه هم آرزوي
نگهداري برش كيك را دارند و هم آرزوي خوردن آن را ،ندارد .سرانجام ،نه خواب و خيال حفاريهاي اکتشافي
در منطقه قطبي اختصاص داده شده به ايمني زيست و طبيعت وحشي در آالسكا ( )ANWRو نه واقعيت غيرقانوني،
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بيشرمانه ،و تحقيرآميز تجاوز آمريكا به عراق ،هيچکدام عينيتي مشروع و موجه براي دسترسي به نفت به منظور
خودکفايي ادعايي بهشمار نميرود.
 .1اين فراز به دليل روان بودن ترجمهاش از ماركس ( ،0791صفحات 201ـ )203انتخاب شده ،نه ماركس ( ،0793صفحات
012ـ.)019
 .2موافقتنامه ردالين ( )Redlineيك تصميمگيري بدنام كارتلي است كه كمپاني نفت عراق را به توطئه عليه عراق كشاند و مانع از
هر نوع تالش براي بهرهبرداري از  77/2درصد قلمرو عراق شد .اين موافقتنامه بخشي از موافقتنامهي پنهاني ميان سران
شرکتهاي بزرگ نفت بود كه در قصر آچناكري ،اسكاتلند ،در سپتامبر  0721منعقد گرديد .براي بررسي پنهانسازي كشفيات نفتي در
خاورميانه به بلر ( ،0796صفحات 10ـ )12رجوع كنيد .بلر به درستي مشاهده ميكند:
برخالف این برداشت همگاني و پایدار كه وجود كارتلها به نحوي در ماهيت چيزها ذاتي است ،شكلگيري این ترتيبات محصول معاملهاي بزرگ
همراه با فعاليتي دشوار بوده است .بنا به صورتجلسات كارتل كه به دست كميتهي تحقيق سوئد افتاد ،اين گروه  22جلسه در سال

 0739برگزار كرد كه در آنها  179موضوع مورد بحث قرار گرفت؛ در سال  47 ،0731جلسه برگزار شد که در آن 626
موضوع مورد بحث قرار گرفت؛ در سال  20 ،0737جلسه برگزار شد كه در آن  996موضوع بحث شد ( ،0796صفحه ،62
تاكيدها همه از نگارنده است).

 .3اين تمايز براي تشخيص مالكيت ارضي در بستر مليكردنهاي نفت در دههي  0791بسيار حائز اهميت است.
 .4مبدا ثابت اوليه در شبکه بين المللي کارتل كه در خليج مكزيك تثبيت شد ،متمركز بر هزينهي توليد نفت در اياالت متحده بود.
هزينهي حمل و نقل خيالي مبتني بر محاسبهي عجيب هزينهي حمل نفت از خليج مكزيك به هر مقصدي در جهان ،بدون توجه به محل
توليد و محل بارگيري ،بود.
 .5سازمان كشورهاي صادركنندهي نفت (اوپك) در سال  0761تشكيل شد .بنيانگذاران اوليهي آن ايران ،عراق ،كويت ،عربستان
سعودي و ونزوئال بودند.
 .6اين همان آژانس بينالمللي انرژي است كه ايده و توصيف دقيق آن در يادداشت آمريكا ـ انگلستان در سال  0764مطرح شده بود .از
قضا ،اين «دقت در پيش بيني» ويژگي متحجرانهي سياست خارجي آمريكا را دست بدست با موافقتنامه کارتلي آچناكري در دوران
پاکس امريکانا ( )0742-0797آشكار ميسازد.
 .7ما اعتقاد داريم كه عصر پاکس امريکانا در اواخر دههي  0791پايان يافته و همزمان با فروپاشي اين نظام هژموني رهبر آن اياالت
متحده نيز به اتمام رسيده است؛ رجوع كنيد به بينا 0774 ،0773الف؛ 0774ب0774 ،پ.0779 ،0772 ،
 .8برخي از نويسندگان اين را يك عقبنشيني موقت براي اياالت متحده تعبير مي کنند .مثالً به براملي ( ،0770صفحات 212ـ )211و
بررسي نگارنده از آن به بينا (0774ب) رجوع كنيد .دربارهي هژموني آمريکا ،عالوه بر سوءبرداشت از مفهوم انحصار و فرايند
تاريخي آن ،مشكل روششناسي با براملي اين است كه روششناسي او از تقاطع گرهي مقوالتي آغاز ميكند كه هر کدام خود جداگانه
نياز به اثبات تئوريك دارد .بعبارت ديگر ،در مورد نفت بررسي براملي نير در تحليل نهايي چيزي جز بيان اينهمانگويانه نميباشد.
 .9نظريهي نئوكالسيكي منابع فرسايشپذير مدعي است كه «رانت كميابي» بايد به هزينهي جنبي استخراج ( (marginal extraction
 costنفت افزوده شود .اين امر بازتاب «هزينه فرصت انتخاب از دست رفته» ( )opportunity costبهرهبرداري از نفت است كه برحسب

نرخ بهره در هوتلينگ ( )0730نشان داده شده است .در اينجا هيچ مفهومي از مالكيت ارضي را نميتوان يافت زيرا «رانت كميابي»
معيار احتساب هزينه بر اساس «فرصت انتخاب از دست رفته» تخصيص ميان حال و آينده است .از اينرو ،هزينهي جنبي  +رانت
كميابي = هزينهي کاربرد .بدين گونه ،مسئله رانت بعنوان يک مقولهي مدرن و مشخص اقتصادي در چارچوب اقتصاد نوکالسيک و ساير مکتب
هاي نفوذيافته از آن جايي ندارد؛ و اگر هم گهگاه از رانت صحبت ميشود مقصود هرگونه قيمتي است که با رقابت ذهني ،ايستا ،و ايده آل اين سيستم
فکري متباين است .در اين مورد خاص چپگرايان سنتي (نظير چپگرايان مجله «مانتلي رويوو») و نومارکسيست هاي مکتب «سرمايهداري
انحصاري» نيز از اين قاعده مستثني نميباشند.
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 .10برخي از اقتصاددانان نوكالسيك تصور ميکنند كه تمامي نفت را بايد در زمان كشف توليدشده تلقي كرد؛ از اينرو ،عقيده دارند به
ذخاير نفت بايد بهمثابهي انبار كاال نگريست .به اينگونه براي آنان جايي براي رانت غير از توسل به «قدرت بازار» و انحصار وجود
ندارد؛ به آدلمن رجوع كنيد (.)0771 ،0716
 .11براي بررسي انتقادي مفهوم رقابت رجوع كنيد به بينا ( 0712فصل 0717 ،)6الف؛ كليفتون 0799؛ زملر 0714؛ شيخ ،0711
0712؛ ويكس ( 0710فصل .)6
 .12ما هيچگونه كمبودي از لحاظ تفسيرهاي عاميانه از نظريهي رانت ماركس در نوشتههاي مربوط به نفت نداريم .براي نمونه يک
ابداع جديد را ميتوان در اثر مامر ( ،2112صفحات 0ـ )27جستجو کرد .وي رانت مطلق ماركس را با عنوان «اجارهي مرسوم
پرداختي زمين» براي پرداخت حق امتياز نفت نامگذاري كرده است .مامر ،با ناديده گرفتن اينهمه بررسي در مورد نفت و رانت،
بدون کمترين مطالعه ،در اين کتاب اظهارفضل ميکند .بقيهي اين مجلد آكنده از ساختارهاي بهاصطالح حاكم بر نفت است که بدون ذكر
هيچ علت تئوريك در کنار يکديگر خودنمايي ميکنند .در اين کتاب هيچ سخني در ويژگي بحران نفت ،تحوالت ناشي از وحدت رقابتي
اين صنعت ،و جهانيشدن آن در ميان نيست.
 .13در بحران اواسط دههي  ،0711شوخي زير ورد زبان مردم تگزاس بود« :آيا ميدانيد چرا امسال مرسدس بنز نه صندلي دارد نه
رل؟» پاسخ اين بود« :چون نفتيها نشيمن خويش را از دست دادهاند و نميدانند به که و كدام طرف رو کنند ».در اين زمان ،ترفند
«توليد متغير» ( )swing productionتوسط عربستان سعودي پروژهاي خودشکن و شكستخورده بود .اين پروژه ،از يكسو ،با
جلوگيري از توليد ،كل درآمد رانتي را از طريق كميت كاهش داد .از سوي ديگر ،با اشباع بازار (كه فقط براي زماني محدود ممكن
است) كل درآمدهاي رانتي را از طريق قيمت كاهش داد.
 .14كاهش كند قيمتهاي نفت ،در حالت اضافه عرضه در بازار ،ناشي از فرضيه ارتدوكس «قدرت بازار» نيست؛ برعكس اين خود
پيامد تکنيکي و ويژگي خود توليد نفت است.
 .15محسن مسرت و من نخستين كساني بوديم ،البته مستقل از يکديگر ،كه بحران نفت اوايل دههي  0791را تحليل و در حقيقت
صنعت انرژي و نفت را بر پايه كنش متقابل و پيچيدهي سرمايه و مالكيت ارضي با الهام از ماركس تئوريزه كرديم .مسرت مطالعات
خود را بر زغال سنگ آمريكا متمركز نمود در حالي كه من توجهم را به نفت آمريکا معطوف كردم تا بتوانم جهانيشدن نفت و صنعت
انرژي را از طريق مرکزيت كانون بحران جهاني نفت توضيح دهم.
 .16ن قص ديگر رهيافت مسرت به رانت تعيين دلبخواه قيمت نفت با تمركز بر قيمت بازار مشتقات نهايي آن است (به گفتهي نور
«قيمت نهايي نفت به مصرفكنندگان» [ ،0711صفحه  .)] 91باز هم بايد خاطرنشان کرد که اين انتخاب دلبخواه منجر به تداخل و
بههمريختگي فرايندهاي متفاوت توليد ميشود ،موجب اغتشاش در چيستي واقعي رانت ميگردد .به بيان ديگر ،هنگامي كه نفت خام
ارزشگذاري و فروخته ميشود و بازار را ترك ميكند ،ديگر تحت قانون رانت از ديدگاه ماركس و در قلمرو مالكيت ارضي نيست .در
غيراينصورت ،اين خود بازگشتي است به مفهوم بورژوايي «رانت» که ما را در نهايت التقاط به بن بست «قدرت بازار» برميگرداند.
شواليه (كه نظرات وي در مقالهي بينا 0717ب ،صفحات 72ـ 79مورد انتقاد قرار گرفته) نيز در اين معماي گمراه کننده ارتدوكس
گرفتار آمده است .شواليه بر رانت انحصاري و چهار نوع رانت متفاوت تفاضلي ،يعني ،الف) رانت كيفيتي ،ب) رانت جايگاهي ،پ)
رانت استخراجي ،و ت) رانت فناورانه تكيه ميكند .براي بررسي انتقادي نظر مخالف به نوشتارهاي بينا 0717 ،0712ب و 0772
رجوع كنيد.
 .17بحران نفت اوايل دههي  ،0791از جمله ،به ديدگاههاي توطئهآميز خيالي منجر شد كه رفته رفته با واقعيت پايدار جهانيشدن نفت
به كنار رفت .با اين همه ،بقاياي اين رهيافت غيرانتقادي و در واقع ابلهانه به نفت هنوز از تخيل كژديسهي عالقهمندان نظريهي توطئه
زدوده نشده است .نکته مورد اشاره در اينجا تجديدحيات اخير اين نگرش توسط نيتزن و بيچلر است .آنها مينويسند« :تحليل ما بر
فرايند انباشت تفاضلي سرمایهي متمركز بوده و جستجو براي فرا رفتن از "نرخ عادي بازده" و گسترش سهم فردي در كل جريان سود
را مورد تاكيد قرار ميدهد» ( ،0772صفحه  ،446تاكيدها در متن اصلي است) .اين مؤلفان به نحو استهزاءآميزي بحران نفت پس از
 0793را به عنوان «كشمكشهاي انرژي» بشمار آورده و تاكيد ميکنند كه اين ترتيبات قبلي و كشمكشهاي توطئهآميز پيامد «جستجو
[توسط شركت هاي نفتي] براي فرا رفتن از "نرخ عادي بازده"و گسترش سهم فردي [واحد توليد] در كل جريان سود است» (همان جا،
صفحه  .)446آنها اشاره ميكنند كه «نقطه آغاز روششناسي»شان نرخ بازده تفاضلي است ،در حاليکه به غلط آن را انباشت سرمايهي
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 هر چند نتيجهي نهايي آن نيز با حساب سرانگشتي جز تکيه بر نرخ بازده،)617  صفحه،0776 تفاضلي ناميده اند (بيچلر و نيتزن
 با توجه به برگردان مكرر انحصار نفتي توطئهگرانه (نوكالسيكي) در اينجا، به اينگونه.تفاضلي معمول در محاسبات حسابداري نيست
، با اين همه. نه انباشت سرمايه و نه دولت سرمايه داري جايي در سرزمين خيالي اينهمانگويانهشان ندارد،و ساير كارهاي بعدي آنها
آنچه به نحو متاثركنندهاي شگفتآور است تكيهي برخي از نويسندگان خودخواندهي ماركسيست به اين طرح کودکانه و ارتدوكس است
 به شيوهاي،كه به عنوان خوراک ادعاي ظاهري نوع جديدي از جوابگوييهاي راديكال طرح ميشود كه گويا نفت ــ گرچه غير مستقيم
الف2112 ،خيالي و توطئهآميز دو مؤلف باالــ دليل جنگ و اشغال عراق توسط آمريکا است (براي نمونه رجوع كنيد به بوئل و ديگران
 و اگر هم دارند ترک اينگونه، اين قبيل راديکالها حتي از خطاهاي بسيار ساده در علم روششناسي نيز چندان خبر ندارند.)ب2112 و
.عادات عاميانه برايشان دشوار بهنظر ميرسد
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