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را « هااقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران: درآمدی بر عبور تمدن»پس از آن که نسخه الکترونیک جلد اول کتاب 

ا هو در آستانه انتخابات از طریق تارنمای رسمی خود منتشر کردم، این کتاب بیش از ده 1392در اردیبهشت 

ها به گردش درآمده رود دهها هزار بار هم در ایمیلهزار بار از روی تارنمای رسمی من بارگیری شد و گمان می

اند. در این دو سال همواره به آنها وعده هتاکنون صدها نفر خواستار نسخه کامل کتاب شدباشد.  از آن پس 

فصل  مل پنج)شا در دومین سالگرد انتشار جلد اول ام که نسخه کامل به زودی  منتشر خواهد شد. و  اکنونداده

. کنممندان تقدیم میبه خوانندگان و عالقه صفحه( 662)شامل ده فصل در  کتاب راکامل  ، نسخهصفحه( 263ر د

مسیر تازه ای به روی جامعه  92با مشارکت  هوشمندانه مردم در  انتخابات خرداد که  گویممی خدای را سپاس

تدل در مسیری عقالنی و مع ی نظام تدبیرو نظام تدبیر ما گشوده شد و اکنون در دولت جدید روندها و فرایندها

 ، مطلوب ما و در حد انتظاراتصالحات انجام شده در دولت جدیداست بسیاری از ابه گردش افتاده است. ممکن 

 متوقف شده است و عقالنیتی پیشین سوزت که فرایندهای مخرب و جامعهرای دهندگان نباشد اما مهم این اس

 نسبی بر قوه مجریه حاکم شده است. 

محرمانه صورت بهاز بیم برخورد، نگارش این کتاب را (، 1384) شیکنم که من ده سال پفراموش نمی

مئن هایی مطتکثیر و از طریق واسطهبا نگرانی، آن را  تنها در پنج نسخه (  1387پیش ) آغاز کردم و هفت سال

تاب را نیز بازخوانی ک نویس وهای کاغذی مربوط به پیشتنها برای پنج مقام ارشد کشور فرستادم و تمام نسخه

 پیوتر خویش حذف کردم. وها و اطالعاتی که برای این کار گرد آورده بودم را نیز از کاممعدوم کردم و فایل

فضایی فراهم شده است که نسخه کامل این کتاب بی  ،92پس از انتخابات خرداد  الاکنون تنها در فاصله دو س

ری تر آن که مناقشه اتمی در مسیو مهم عمومی بیابد، و این کم دستاوردی نیست. تواند انتشارهیچ بیمی می

 گارش یافت. ن یعنی تحقق همان هدفی که این کتاب اساسا برای آن -گرایانه قرار گرفته است و مصلحت عقالنی

ی از کردم و بسیارای دیگر تدوین مینوشتم آن را به گونهاگر امروز این کتاب را می روشن است که

و بدون هیچ نگرانی کردم، کردم و آمارها و اطالعات بهتری در آن درج میهای آن را حذف یا اصالح میتحلیل
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رای بهبود و ، ببویژه کارشناسان اتمی ن بازار نفتالملل و نیز از متخصصانظران علوم سیاسی و بیناز صاحب

اما پردم. سگرفتم و خالصه یک کتاب کامال آکادمیک را به دست انتشار میمی هایم کمکاصالح تحلیل

ای تدوین شده است که هیچکدام از کارشناسان حوزه اتمی، حاضر به همکاری های این کتاب در زمانهتحلیل

الملل نیز ن نشدند، و ایضا برخی از متخصصان دانشگاهی علوم سیاسی و روابط بینوگو با محتی در حد گفت

 محترمانه پوزش خواستند.در پاسخ به درخواست همکاری من، 

 اتمی ایران چنان تقدسی یافته بود که به نوعی هایفعالیت ،فراموش نکنیم که در دوره دولت نهم و دهم

 شد. به همین علت در طول دوره  نگارشگونه نقدی در این مورد تحمل نمیتبدیل شده بود و هیچ (تابو) پرهیزه

تم دارم کتابی گفگرفتند میبردم و به همه کسانی که در جریان قرار میکتاب، هیچ نامی از مناقشه اتمی نمی این

ه موضوع دانستند ککردند نمیاری مینویسم. حتی برخی از دانشجویانی که با من همکدرباره تحوالت انرژی می

 .مناقشه اتمی است موضوع نظام در هاینقد سیاستدقیقا کتاب، 

های این کتاب ممکن است امروز از نظر خود من هم قابل دفاع بنابراین طبیعی است که برخی تحلیل

های این کتاب را به قصد انتشار یک کتاب علمی برای ارتقای دانش در حوزه «نسخه کامل»امروز اما نباشد. من 

کنم بلکه آن را به عنوان سندی از خطاهای خسارتبار نظام تدبیر در ربع قرن اخیر اقتصادی و سیاسی منتشر نمی

 دهم.نظران، مدیران و دانشوران کشورم قرار میدر اختیار صاحب

معمولی دانشگاهی یا علمی نیست که قرار باشد همان انتظارات این یک کتاب  پس در یک کالم:

است؛ « بفریاد مکتو»یک باشد، این « کتاب»قرار نبوده است  نوشتاری  است کهآکادمیک را از آن داشت. این 

ردرالک ای که همه سو در زمانه - از سرنگرانی که ای، از سوی نویسندهشتابزده و بی طرح قبلی نوشتاری است

توان کوشیده است هرچه را که در باب خطیر و پرهزینه بودن تداوم مناقشه اتمی با غرب می -کرده بودند  خویش

کتاب  گونه که در نامه آغازینهمان را در تردید افکند به زبان آورد. آنانگفت که در سیاستمداران موثر افتد و 

ن مجلس به نمایندگا و بعد با یک گزارش شد ک نامه به رئیس دولت نهم آغازام، تدوین این کتاب از یگفته

 شمایل، گرچه این کتاب . بنابراین الت مناقشه اتمی، تکامل یافتو سپس به تدریج و همراه با تحو بسط یافت

ت، است که از سر شفق های مختلفای از نامهاند، اما گویی مجموعهیک کتاب را دارد و فصول آن به هم مرتبط

ویسد. در واقع این کتاب یک زنهارنامه است نه یک دانشنامه و محصول بیداریهای مشفقانه ندوستی به دوستی می

 های متفنانه شبانه. خوابیروزانه است نه  بی

ر ای از تاریخ خطینگرانی یک دانش آموخته اقتصاد است که در لحظهاین کتاب حکایت دلْ پس

جا ی. شاید نگرانی او از آغاز بای را پریشان کندهخواب عدکشورش احساس کرده است باید فریادی برکشد و 

ای یچههای او از ریشه باطل باشند وشاید درهای او از پایه نادرست بوده باشد، شاید فرضیهبوده است، شاید تحلیل
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ای بوده است. همه این ها ممکن است بوده باشد اما که او برای دیدن آینده گشوده است رو به افق های بسته

تر از همه آنها این است که نگرانی برای بهروزی ملتی که پس از یک قرن تالش مدنی برای دستیابی به  مهم

ای عادالنه و توسعه یافته، هنوز در گام های اول فرومانده است، مهم ترین نیروی انگیزاننده این قلم بوده جامعه

 منسخه کامل کتاب را به دست انتشار بسپاردهد که می جسارتبه من  اکنون نیزاست. این همان چیزی است که 

 د. ند و پیام آن را از این دریچه ببینننیز آن را با این نگاه بخوان گان محترممید دارم که خوانندو ا

وم خواهد کرد که مناقشه اتمی تدابینی میای که این کتاب پیشسال از دوره پنج تا دهساله هفتاکنون 

از ی بخش بزرگ رسد در این دوره هفت ساله،می به نظر سپری شده است. و قیمت نفت باال خواهد ماند یافت 

رچه ده . گدر افزایش سرعت رهایی از اعتیاد به نفت خلیج فارس محقق شده است ، بویژه آمریکااهداف غرب

ار توسعه ز آنها برای راه انداختن قطتوانستیم اهای فراوانی که میسال با تاخیر، و به هزینه از دست رفتن فرصت

ورهای مذاکرات اتمی میان ایران و کش و با تفاهم لوزان، اخیر هایماه رسد دربهره ببریم، اما خوشبختانه به نظر می

نهایی  چه نخواهد که ما به توافق و چه غرب بخواهد. در هر صورت غربی به نتایج اولیه مناسبی دست یافته است

نگره حتی اگر غرب نخواهد و ک باید به سرعت مسیر آینده خود را بیابیم و در آن گام بگذاریم.دست یابیم، ما 

ای آمریکا نگذارد که ما به توافق نهایی دست یابیم، ما دیگر نباید دچار هیجانات گذشته شویم و مسیر عقالنی

ره ی آشکار و پنهان چنان ما را محاصبحرانها چرا که  که اکنون نظام تدبیر در آن قرار گرفته است را رها کنیم.

واهد خحمله اتمی یک  برابر  دههاآنها برای ما هرکدام از  های ناشی از اند که اگر دیر بجنبیم، خسارتکرده

 بود.

 ما با جمعیتی افزایش یابنده و  با داشتن روی است وآور در حال پیشفناوری جهانی با سرعتی حیرت 

موخته آمیلیون دانش ششجامعه ای جوان و ورود بیش از  با وآشکار و پنهان  میلیون بیکار نزدیک به شش

های یی فراگیر برای برون رفت از فروخفتگفکر راهکارهای به باید دانشگاهی در چند سال آینده به بازار کار،

ای بی ثمر هناقشفرصت و انرژی کافی برای به هدر دادن در م دیگر باشیم. ما مانکنونی جامعه، اقتصاد و سیاست

را نداریم. تورم مداوم، طبقه متوسط جامعه ما را ضعیف و کوچک کرده و به مرز فقر کشانده است. هیچ جامعه 

تواند موتور توسعه خود را روشن کند. در عین حال ای بدون داشتن یک طبقه متوسط گسترده و قوی نمی

ه هر لحظه ممکن است منفجر شود و همه چیز را ماند کهای فقیر در جامعه به بمبی میگسترش تعداد دهک

 چشم ماست. ما برای پرهیز از گرفتاری به بحرانها بزرگویران کند. تجربه سالیان اخیر کشورهای عربی پیش

گذاریهای اقتصادی و اجتماعی باید بتوانیم به سرعت صنایع در زمین فرو خفته خود را بیدار و فعال کنیم، و سرمایه

م بزنیم تا در پنج سال آینده بتوانیم دستکم برای ده میلیون نیروی آماده به کار، اشتغال ایجاد کنیم.  بزرگی را رق

عدم توفیق در این مهم، می تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی خطرناکی برای جامعه ایران در بر داشته باشد. و 
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ه در و فراموش نکنیم ک اشتغال را ایجاد کرد.توان این حجم از روشن است که با وجود تداوم مناقشه اتمی نمی

 نرخ تورم و ،نرخ بهره ،های توسعه انسانیشاخص ،درآمد سرانه ،میان دهها شاخص اقتصادی نظیر درآمد ملی

ترین و کیفی ترینترین و قوی، واقعی«توانایی اشتغالزایی بلندمدت»تر ، یا به بیان دقیق«اشتغال»آنها،  نظایر

 توان توانایی و عملکرد یک نظام سیاسی را آزمود.شاخصی است که بر اساس آن می

یخی ملتی تالقی تار است؛ یعنی یخیتصادف تار کی تیاند توسعه حکاعالمان اقتصاد گفته یبرخ

اس خود تواند بر امواج عاطفه و احستاریخی ملتی که می یتالق یعنی .است خواهخواه با حکومتی توسعهتوسعه

حکومتی که علی رغم تالش صاحبان منافع و گروههای فشار،  ، باعقالنی را رقم بزند هایید و انتخابغلبه کن

ی یری را برگزیند که به ارتقای اعتماد، همبستگی و عقالنیت ملعقالنیت ملی را فدای مصالح گروهی نکند و مس

بینجامد. که اگر این تالقی برای دوره نسبتا بلندی ادامه یابد، جامعه در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت. و اکنون 

تالقی  انایران رقم خورده است از جنس همدر  ۱۳۹۲که در خرداد  یتصادف میمون امیدوار بود که باید

یابد که مشارکت در دموکراسی، حتی از نوع کم دارد درمی: تالقی بلوغ تاریخی ملتی که کمریخی باشدتا

نظام  وسطت و بازگشت به عقالنیت اعتنایی به سرنوشت مشترک است؛اش، بهتر از قهر و بیناقص و شکسته

ند یای مدرن اقتضائاتی دارد که مانیابد که دنمیکم دارد درر، کمبُـتدبیری که پس از تجربه همه راههای میان

خواهد در دنیای مدرن حضور داشته باشد، و جایگاهی و پایگاهی کسب ناپذیر است و اگر میاصول دین، خدشه

تداران دوساکنون نوبت همه البته و ای ندارد جز آن که به قواعد بازی در دنیای مدرن پایبند باشد. کند، چاره

 تا این روند تازه تداوم یابد. دهندکه دست به دست هم  ن به بهروزی این ملت استمندااین آب و خاک و عالقه

نظام یر کنم که همچنان بتواند به اصالح مسبنابراین اکنون نیز به این قصد نسخه کامل این کتاب را منتشر می

 ما کمک کند. تدبیر 

برای  1387گونه که در مهر عینا و همان« حتی یک کلمه»کتاب را همچنان و بدون تغییر نسخه کامل 

هایی که ام این است که محتوای فصلدر واقع تنها کاری که کردهکنم. ام، منتشر میکردهمقامات کشور ارسال 

عنوان تم خواننده با در انتهای فصل هشام. در جلد اول حذف کرده بودم را در این نسخه در جای خود آورده

شود که مطلب کوتاهی ذیل آن آمده است و سپس رو میروبه« گزارش لحظه به لحظه از بازی غرب با ایران»

 یمتن برا نیکه زمان ارسال ا نیا یاست و برا یبخش در حال آماده ساز نیا»این توضیح آورده شده است: 

از  شیاز فصل زمستان و تا پ شیبشود تا پ یست کارنشود و اگر  قرار ا رید نیاز ا شیمقامات کشورمان ب

«. مکنیمقامات ارسال م یبخش برا نیکتاب را بدون درج ا نیانجام شود، ا  کایآمر یجمهور استیانتخابات ر

در واقع در این بخش قرار بود حجم عظیمی از اخبار و اطالعات مربوط به تحوالت بازار نفت و تحوالت مناقشه 

م گرفتم بر بودن این کار، تصمیمقایسه و تحلیل شود. اما به علت زمان نفت قیمت تحوالت روزانه  اتمی ایران با
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دیدم  ، وقتیابه آن الحاق کنم. اما بعدبرای مقامات ارسال کنم و این بخش را بعدا تکمیل و سریعا اصل کتاب را 

ین بخش تکمیل ااز دست دادم و  انگیزه خود راهیچ واکنشی از سوی مقامات نسبت به کتاب صورت نگرفت، 

 را رها کردم. 

 سال از پایان یافتن تدوین کتاب، موجب شده باشد که برخی هفتطبیعی است که گذشت نزدیک به 

نباشند. ضرورت حفظ سندیت و اصالت متن مانع از « روزآمد»از آمارها و اطالعات ارائه شده در آن، بهنگام و 

حقق شده کنون مهای این کتاب تابینیاری از پیشگرچه بسی ،همچنینسازم.  آن بود که آمارهای آن را بهنگام

گمان با گذشت هفت سال و پدیداری تحوالت شگرف در های تحقق آن ظاهر شده است، اما بیاست یا نشانه

های آن نیز اکنون غیرواقعی بنماید. باکی نیست؛ چرا که ماموریت این کتاب منطقه، ممکن است برخی از تحلیل

سارتبار م مسیر پیشین مدیریت مناقشه اتمی، برای ما بسیار خبود که تداوایران نشان دادن این نکته به نظام تدبیر 

های فراوان به ملت ایران، این مدعا آشکار و برآفتاب افکنده شده است و متاسفانه اکنون و با تحمیل خسارت

ها( و فصل ششم  )منافع غرب در منازعه اتمی با ایران( با این حال، خواننده وقتی فصل پنجم )عبور تمدن است.

بخش از بزرگی از تحوالت سالهای اخیر خاورمیانه، از بهار عربی گرفته تا شود که کند متوجه میرا مطالعه می

 ت.بینی شده اسای مانند لیبی و سوریه و پدیداری داعش، به نوعی در آن پیشفروپاشی کشورهای اسالمی

در  و اکنون انددرج نشدهاول که در جلد  آمده است هاییفصلدر مدعای اصلی این کتاب  ،بنابراین 

بخش دیگری از دستاوردهای غرب در مناقشه اتمی ایران را این فصول،  در واقع .رسدنسخه کامل به چاپ می

های جدید این کتاب در پیوند با فصولی که در جلد نخست منتشر شد بتوانند نور تازه کند. شاید فصلتبیین می

ها ساس و پر ابهام بتابانند. بویژه فصل پنجم که در آن به مساله عبور تمدنتر این حوزه حای  برای شناخت دقیق

آن است که با برجای گذاردن یک خاورمیانه در هم ریخته، ام که چگونه غرب نهایتا در پی ام و گفتهپرداخته

ت یا از رقاب شهو بلکه برای همی این منطقه را در فقر و عقب ماندگی رها کند و خیال خودش را برای دهها سال

ای که در فصل پنجم شده است سالها پیش از پیدایش جنبش خطر تمدن اسالم آزاد کند. دقت کنید پیش بینی

ه ب دادن است.رخدر حال  خاورمیانهبینی در های موسوم به بهار عربی بوده است و اکنون بخشی از این پیش

است، هم اکنون آغاز شده و در خاورمیانه در  بینی شدهکه در فصل پنجم پیش« جنگ خداحافظی»گمان من 

 جریان است.

که کتاب را برای پنج مقام ارشد کشور ارسال  1387آیا در سال »شود که همواره از من سوال می

است.  پاسخ همچنان منفی«. ؟، هیچ واکنشی از سوی مقاماتی که کتاب را دریافت کردند صورت گرفتیکرد

واکنش مثبت یا منفی از سوی مقامات دریافت کننده کتاب یا از سوی نهادهای  گونهاز آن زمان تاکنون هیچ

ریافت ام و نه تشویق، حتی اعالم وصولی نیز درسمی کشور نسبت به کتاب صورت نگرفته است. نه تهدید شده
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، یکی 1387ام. گویا مصلحت بر این بوده است که این کتاب اصوال نادیده گرفته شود. تنها، در همان مهر نکرده

ز آن که پس ا»گفت های کتاب را به مقامات مربوطه برساند، میاز افرادی که قبول زحمت کرده بود تا نسخه

نسخه کتاب را حضوراً تحویل فالن مقام دادم و توضیح مختصری نیز از پیام کتاب را بیان کردم، وی گفت )نقل 

در  توانیم بکنیم، مدیریت مناقشه اتمی نیزاری نمیبه مضمون(: مدیریت بازار نفت در دست آمریکاست و ما ک

 «!.تواند بکند. این دو مساله ربطی به هم ندارنددست ماست و آمریکا کاری نمی

ها اند، نامی از آنام  کردهیمن در هنگام انتشار جلد اول به مالحظه مصالح عزیزانی که در این کار یار

بر خود واجب  ،شوداتمی ایران میوه ممنوعه تلقی نمی و نقد سیاست ستنبردم. اما اکنون که افق دیگرگون شده ا

دانم از برخی از آنان سپاس ویژه داشته باشم. در طول سه سالی که تدوین این کتاب طول کشید نزدیک به می

 نمودارها،ها و اطالعات مورد نیاز، تنظیم بیست نفر از دانشجویان به تناوب و به طور موردی در تهیه داده

ستاد التحصیل شده و خود اام کردند. در این میان اما نقش چند تن که اکنون فارغخوانی و سایر موارد یارینسخه

 هنگامی که رساله دکتری خود را در باب، دانشگاه هستند، برجسته و ویژه است. دکتر مصطفی دین محمدی

های بکر گران روزانه من بود. نقدها و ایدهکی از مباحثهگذراند، یبا من می« تخصیص بهینه ذخایر گازی ایران»

ام با یاری او هایی که در باب تحوالت بازارهای انرژی آوردهآورد و بخش زیادی از تحلیلاو مرا سر شوق می

در دوره تدوین رساله دکتری خود، یاریهای فراوانی به من کرد؛  نیز انجام شده است. دکتر روح اهلل شهنازی

 وضوع فصل، مهای نفتیتصریح و برآورد روابط اقتصاد سنجی و تحلیل عدم تقارن اثر گذاری شوکدر  هبویژ

 نیز در تدوین فصل هشتم و تحلیل بازی اتمی ایران  عسگرنقش محوری داشته است. دکتر محمد قاضی ،هفتم

من نثار این عزیزان باد. من اما کرد. سپاس های خود تحلیل مرا سرشار میو غرب از منظر نظریه بازیها با ایده

 شود.های این کتاب یافت میخود مسئول همه اشتباهات احتمالی هستم که در تحلیل

واند بخ آناز روی نسخه چاپی  کتاب را این روزی ،خواننده فارسی زبان است که آنو سرانجام امیدم 

پیدایش فراخنای عقالنیت و رویش ، نویدی بزرگ است از شودنه از روی نسخه الکترونیک. که اگر چنین 

 فرهنگ رواداری در نظام تدبیر ما. چنین باد.

 محسن رنانی
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فاوتی از )یعنی آینده ایران و خلیج فارس( و تفسیر مت نفت آینده بینیاز پیش کنندهنگران کتاب، گزارشی این

ای است که غرب ـ و بویژه آمریکا ـ از مناقشه اتمی ایران و نقش غرب در آن است. بازگویه  طرح احتمالی

. کندمی دنبال ،خودشطریق دمیدن در تنور مناقشه اتمی ایران، برای رهایی تمدن غرب از گرفتاریهای تاریخی 

 1385در زمستان  آن هایها و بازنویسیبسط شد و آغاز (1384پیش )در سال  سال هشت کتاب این اولیه تدوین

اطالعات آن بهنگام سازی شده و  1387بار دیگر در بهار و تابستان انجام شده است. آنگاه یک 1386و بهار 

 شده ارسال ایران اسالمی جمهوری ارشد مقامات برای چند نفر از «فقط» 1387در مهر  نهایی آن سرانجام متن

 1 .است

کردم. می اهنمک بدبینی همر اندکی با را هایمبینیپیش آگاهانه کردممی این کتاب را تدوین که آنگاه 

های بدبینانه را به مقامات کشور منتقل کنم، تا شاید به فکر بازبینی در چیدمان هدفم این بود که این نگرانی

یعنی نه . اندکارانهمحافظه بسیار که یابمدرمی نگرممی هابینیپیش آن به که اکنون اما های ملی بیفتند.اولویت

ت بلکه هم اکنون محقق شده اس –که برای یک افق بیست ساله بوده  –آن  جسورانه هایبینیپیش تنها برخی از

تر و نگران بسی سریع واقعیت :سخن دیگر به. است مانده عقب واقعیت حتی در برخی حوزه ها پیش بینی من از

یعنی سرعت تحوالت دنیای واقع، از قدرت تخیل ما  در حال رخ دادن است. شده بینیپیش چه آن از ترکننده

می شود. و  2ای از این است که دنیای مدرن دارد وارد مرحله تکینگینیز پیشی گرفته است. این خود نشانه

دقیق آینده.  که نه بازگشت به گذشته ممکن است و نه پیش بینیگی( یعنی وضعیتی  تکینگی )بخوانید: َتکینِه

 ائلمس خوابیم و اگر بیداریم به غوغاهای خودساخته مشغولیم و آنچنان در خویش و ما شوربختانه اما،  هنوز

امی و و بازنده، فردی و نظ .نمانده است واقعیت دیدن و سرگردانیم، که فرصتی برای شنیدن پایه خویشدون

                                                 
 ، در ابتدای کتاب درج شد.1392. این مقدمه هنگام انتشار جلد اول در اردیبهشت  1

2 .singularity  
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 اش در انجماد تصوراتزیست کند اما اندیشه« تکینه شونده»ای و ای است که در دنیای تحوالت لحظهجامعه

 گذشته باقی مانده باشد.

ند؛ و کمان می نوشتم، ترس از واقعیت هولناکی که خموشانه دارد محاصره« از ترس»من این کتاب را 

ود بود. ای گریبان چاک کنند که زکنم، ترس از این که دیر شده باشد و تازه عدهمنتشر می« با ترس»اکنون نیز 

ب را برای دلم و به امید کمک به بهروزی دانم که زمان انتشار آن اکنون نیز دیر شده است. من این کتااما می

های جاری ایران در حوزه مناقشه اتمی، آن را فقط برای برخی مقامات ملتم نوشتم و به امید اثر گذاری بر سیاست

 صبر کردم. اکنون که دریافتم پافشاری بر تداوم مسیر گذشته همچنان پای برجاست« پنج سال»کشورم فرستادم و 

حوالت دنیای تر از تکارانهظاهر جسورانه من در این کتاب، بسیار محافظههای بهبینیفتم پیشو هنگامی که دریا

های ما با سرعت بیشتری روبه پایان است، تصمیم به انتشار عمومی آن گرفتم. و البته واقع بوده است و فرصت

ند شد که این کتاب تاثیری هر چجبران چند سال عمری که من بر سر تدوین این کتاب نهادم تنها زمانی خواهد 

انسانی  هایهای ما بگذارد. و البته دو سه سال عمر من کجا و سرمایهاندک بر روند پرهزینه و فرساینده سیاست

گران و عرق شرم کار و اجتماعی ملتی بزرگ کجا که به شتاب در حال تخریب است؟ و دو سه سال عمر من کجا

ده در تورم ثبات و تفتیروز در زیر فشار یک اقتصاد بیان ما کجا که روزبهو کشاورزان و زحمتکشان و شهروند

بست تر می شوند؟ و امروز اقتصاد ما هیچ راه حل اقتصادی ندارد. اقتصاد ما در بنو فرسوده در رکود، شکسته

 گیر شده است. سیاست به دام افتاده است و سیاست ما نیز در دام مناقشه اتمی زمین

های جمعی، شُهره های بزرگ و برنامه، ملتی که در ناصبوری در امور سازنده و طرحعجیب است 

ای که همه های تاریخی خود چقدر صبور است. عجیب است، نظام سیاسیاست، در از دست دادن فرصت

 .های تاریخی را به آنان واگذار می کندهای دیگر را محکوم و مطرود می داند، چقدر به راحتی فرصتنظام

داند چگونه سال نمی 110ای که نخستین پارلمان آسیا را تاسیس کرده است، هنوز پس از عجیب است، جامعه

شان در تصمیمات بزرگ و تاریخی، عقل جمعی را به کار گیرد. عجیب است، مردمی که متوسط بهره هوشی

 قرار می گیرند، 1«هوش زیر متوسط»های دارای ( و در طبقه ملت109تا  90است )در مقایسه با دامنه نرمال  84

ود شوند و با همین خبرند و غِرّه میمیدانند و از تکرار این باور فریب لذت ملت دنیا می« ترینباهوش»خود را 

 .2کنندهای رقیب واگذار میهای تاریخی را به ملتپی فرصتدرفریبی، پی

یم صرف نظر از این که چه کسی و از چه اکنون که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم هست

را در  «چرخش بزرگ»های فکری و روانی الزم برای یک دست گیرد باید زمینهجناحی ریاست جمهوری را به

                                                 
1 . dull normal 

 . درباره بهره هوشی ایرانیان در فصل چهار همین کتاب توضیح داده شده است. 2
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مان فراهم کنیم. بنابراین هم نیاز است که سیاستمداران خودشان را به لحاظ روانی آماده کنند و سیاست خارجی

ت فرص»است تا « چرخش بزرگ»ا از نظر فکری توجیه کنیم که اکنون زمان هم الزم است مردم کشورمان ر

ا بر آن ای است که همه منشویم. ایران عزیز کشتی «بحران بزرگ»از دست نرود و به زودی گرفتار یک « بزرگ

شیم. یمان همه باید به نجات آن از گردابهای حائل بیندسواریم و صرف نظر از نژاد و مذهب و اختالفات سیاسی

است به سیاستگذاران ارشد و به کاندیداهای ریاست جمهوری که به کمک « فوری»کمکی فکری و  این کتاب،

ایده های آن، شرایط حساس امروز کشور را برای مردم روشن کنند و زمینه های فکری الزم را برای برون رفتن 

 از بن بست کنونی کشور فراهم کنند.

بار کتاب را بازبینی و بهنگام سازی کردم، تصمیم گرفتم آن را  آخرینبرای  1387وقتی در تابستان 

 چنان جدی وفقط برای پنج نفر از مقامات کشور ارسال کنم. گمانم این بود که هشدارهای این کتاب آن

ی اتمی خواهد شد. گمان های ما در حوزه مناقشهدهنده است که به زودی موجب بازنگری در سیاستتکان

که اگر مطالب کتاب انتشار عمومی نیابد، دست مقامات کشور برای جدی گرفتن هشدارها و استفاده  کردممی

ام آقای دکتر محمدرضا بهشتی همکار و دوست فرهیخته 1387های آن بازتر است. بنابراین در مهرماه از ایده

ستشان ار تن از مقامات را به دی مربوط به چه)استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران( تقبل زحمت کردند که نسخه

تک آن مقامات رفتند و ضمن بیان پیام اصلی کتاب، شخصا به دیدار تک 1387برسانند. ایشان در همان مهرماه 

ی پنجم که متعلق به آقای رئیس ی من( حضوری تقدیم کردند. نسخهنسخه ای از کتاب را )به انضمام نامه

فردا با رئیس »کتر فرهاد رهبر )رئیس دانشگاه تهران( دادم و ایشان گفتند د جمهور بود را نیز شخصا تحویل آقای

 «. شان می دهمجمهور جلسه دارم و حضوری تحویل

گذرد اما این نویسنده هیچ بازخوردی، حتی در حد یک اکنون نزدیک به پنج سال از آن زمان می

نکرده است. چندماه پیش یکی از نمایندگان از دفتر هیچ یک از مقامات یاد شده دریافت  اعالم وصول کتبی،

خوانده بود از طریق مرکز « خبر آنالین»من با  91تیر  28محترم مجلس که وصف این کتاب را در مصاحبه 

 1387مهر  13ای از آن را در های مجلس تماس گرفت تا نسخه ای از آن را دریافت کند. گفتم نسخهپژوهش

. یک کپی از همان بگیرید، اما ایشان هر چه در دفتر ریاست مجلس جست، تحویل دفتر ریاست مجلس داده ایم

 کمتر یافت.

گوید رفتاری که غرب در دوازده سال اخیر در اما سخن کلیدی این کتاب چیست؟ این کتاب می

تن دهد و نه به  «هارویارویی تمدن»خلیج فارس در پیش گرفته به این معنی است که تصمیم گرفته است نه به 

و سلطه بالمنازع خود را بر نظام جهانی، با پروژه « پایان تاریخ»به نفع غرب است که «. هاگوی تمدنوگفت»

ها وقتی محقق می شود که غرب بتواند گریبان نظام تولیدی خود «عبور تمدن»ها رقم زند. و پروژه «عبور تمدن»
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بر انرژیهای نو و پاک بنا کند تا هم مساله گازهای ای متکی را از اتکا به انرژیهای فسیلی رها کند و نظام تازه

را حل کند و هم صنایع  –اش غرب خواهد بود ای ـ که با افزایش آنها و گرم شدن زمین، بازنده اصلیگلخانه

فرسوده و ناکارآمد به جا مانده از عصر صنعتی را مجبور کند تا خود را متحول کنند و یا از صحنه فعالیت 

وند. برای چنین هدفی، غرب هیچ ابزاری موثرتر از افزایش قیمت نفت برای مدت دستکم ده اقتصادی حذف ش

سال ندارد. بر خالف تصوری که ما ایرانیان از افزایش قیمت نفت داریم وآن را به سود خود می انگاریم، نخستین 

 برنده افزایش قیمت نفت، غرب خواهد بود. 

های آمریکا در خلیج فارس در دوازده سال اخیر بر مدار همین دهد که تمام سیاستاین کتاب نشان می

محور »هایی نظیر اعالم ایران، عراق و کره شمالی به عنوان چرخیده است. سیاست« هاعبور تمدن»ی پروژه

های اتمی ایران از سال ، اغواگری و افشاگری در مورد فعالیت2003، حمله به عراق در 2002در سال « شرارت

هویچ در جهت  و چماق ها علیه ایران و اعمال سیاستها و تحریمبعد، تالش برای صدور قطعنامه به 2004

های داخلی و جهانی آمریکا ، و نیز سیاست2005ی اتمی  ایران در تمامی سالهای پس از طوالنی شدن مناقشه

و  2008انرژی آمریکا در سال ی انرژی )نظیر انتخاب یک فیزیکدان برنده جایزه نوبل به عنوان وزیر در حوزه

های خودروسازی ورشکسته در بحران اقتصادی در جهت تولید هدایت اعتبارات تخصیص یافته به شرکت

ند که در هایی هستهای پاک و غیرفسیلی مصرف کنند( آشکارا سیاستتری که سوختهای کوچکاتومبیل

 اند.جهت تضمین تحقق هدف غرب اجرا شده

احتمال را مطرح می کند که ورود ایران به فعالیت های اتمی طرحی بوده است که  این کتاب حتی این

توسط دیگران در مسیر ایران قرار داده شده است تا غرب بتواند یک پروژه دست کم ده ساله را برای تنش آلوده 

کرده  شده، گرفتاراندازی کند و ایران نیز خوشبینانه خود را در یک بازیِ اتمِی طراحی کردن خلیج فارس راه

الگوی مصرف انرژی جهانی را متحول کند،  2020است. کتاب می گوید که اگر غرب نتواند تا پیش از سال 

ی شود و بنابراین غرب راهدر دهه بیستِ قرن جاری به بحرانهای بزرگی در حوزه اقتصاد و انرژی گرفتار می

 منطقه نفتی خلیج فارس، قیمت نفت را برای مدت پنجندارد جز این که بی سروصدا از طریق بحران آفرینی در 

های انرژیهای نو و پاک، مقرون به ی حوزهدالر نگهدارد تا سرمایه گذاری در همه 100تا  90تا دهسال باالی 

تر آلود کردن خلیج فارس نیست و غرب هیچ دشمنی نجیبصرفه شود. و برای این کار هیچ راهی بهتر از تنش

د یافت تا در یک بازی پیچیده اما کم خطر با او، این پروژه بزرگ تاریخی را اجرا کند. پیام این از ایران نخواه

ای که غرب طراحی کرده است، ایران گل بزند یا توان چنین توصیف کرد: در بازیکتاب را در یک جمله می

 یم.این بازی کناره بگیر گل بخورد، برنده نهایی غرب است و منافع تاریخی ما در این است که به سرعت از



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            ۲۶ 
 

مشغول نوشتن این مقدمه هستم، خبر انتشار یک کتاب  1392هم اکنون که در روزهای اولیه اردیبهشت 

دو  2«دیوید موریسون»و  1«پیتر اوبورن»در میان خبرگزاریهای خارجی و داخلی دست به دست می چرخد. 

توهم خطرناک: چرا غرب درباره ایران »با عنوان نویسنده و روزنامه نگار انگلیسی هستند که در کتاب خود 

ایران  ایگویند دستگاههای اطالعاتی آمریکا در گزارشهای خود درباره برنامه هستهمی 3«ای در اشتباه استهسته

ای خود را متوقف کرده است و از آن به بعد هم برنامه هسته 2003اند که حکومت ایران در پاییز تاکید کرده

ی در فعالیت اتمی ایران رخ نداده است. به عقیده آنها دستگاههای اطالعاتی اسرائیل نیز ارزیابی اتحول جدی

انه های غربی عامدانه و عالمگویند با وجود این اطالعات، اما سیاستمداران و رسانهمشابهی دارند. نویسندگان می

ه صراحت زنند. نویسندگان بمی کند، دامن می به این باور تبلیغاتی که ایران دارد روی تولید سالحهای اتمی کار

خواهد مساله با مذاکره حل شود گویند که ایران همواره آماده مذاکره بوده است و این غرب است که نمیمی

اند که برد. آنان همچنین نوشتهمی 2003و شرایط را به سوی یک جنگ تمام عیار نظیر حمله به عراق در سال 

برای ایران حق ها اگر غربیکه  ه استکرد اعالمدر مذاکره با اتحادیه اروپا  2005ل در ساجمهوری اسالمی 

 ارترای بازدید و نظای خود را بحاضر است تمام مراکز هستهرا به رسمیت بشناسند ایران سازی اورانیوم غنی

قت این لر، نخست وزیر وتونی ب دهد که، اما اسناد وزارت خارجه انگلستان نشان میالمللی بگشایدنهادهای بین

 ه است. رد کرد پیشنهاد ایران را این کشور، به نمایندگی از سوی جرج بوش

ی دهد که غرب با وجود آن که از ببا تکیه بر شواهد بسیاری نشان می« توهم خطرناک»در واقع کتاب 

ایران »ها می کوبد تا یک فعالیتخطر بودن فعالیت هسته ای ایران آگاهی دارد اما بر طبل خطرناک بودن این 

دروغین را در جهان به راه اندازد. نویسندگان سرانجام نتیجه می گیرند که شرایط امروز نظیر شرایط « هراسی

 های غربیاست. آنان بر این باورند که رفتار سیاستمداران و رسانه 2003پیش از حمله آمریکا به عراق در سال 

تناک ای دهشی خواهند جنگ دیگری در منطقه راه بیندازند و اگر چنین شود حادثهبه گونه ای است که ظاهرا م

 رخ خواهد داد که خطر سقوط اقتصاد جهانی را در پی خواهد داشت.

ای است که اکنون صفحه 700دقیقا شبیه پیام کتاب « توهم خطرناک»صفحه ای  112پیام اصلی کتاب 

گویند مناقشه اتمی غرب با ایران ظر متفاوت. هر دوی این کتابها میجلد اول آن در دست شماست، اما از دو من

گیرند کامال متفاوت است. بازی دروغینی است که غرب به راه انداخته است. اما نتایجی که دو کتاب می

می گویند غرب این مناقشه را خودش با انتشار اطالعات دروغین و به « توهم خطرناک»نویسندگان کتاب 

                                                 
1 . Peter Oborne 

2 . David Morrison 

3 . A Dangerous Delusion: Why the West Is Wrong About Nuclear Iran 
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ه راند کدن افکار عمومی به راه انداخته است و اکنون نیز دارد آن را به سوی یک جنگ تازه میانحراف بر

عاقبتی خطرناک برای جهان دارد. اما من می گویم البته مناقشه اتمی ایران را غرب به راه انداخته است، و البته 

 ها برای تحقق یک هدفر دوی اینمناقشه اتمی ایران طرحی است که مکمل پروژه حمله به عراق است. یعنی ه

گیری من این است که غرب به ایران حمله نخواهد کرد. غرب مناقشه را به واحد طراحی شده اند. اما نتیجه

دستکم تا شش هفت سال دیگر ادامه خواهد داد. بازی چماق و هویج، مذاکره و تحریم، « دار و مریزکج»صورت 

« ر زخم باقیاستخوان د»یابد و این تنش به صورت تن گزینه نظامی ادامه میتشویق و تنبیه، و روی میز نگاه داش

ماند و هر گاه الزم باشد غرب با روکردن یک سند جدید از فعالیت هسته ای ایران، فضا را ملتهب خواهد می

ه اصلی ای ک ها با ما بازی خواهد کرد تا آنگاه که به اهدافها و اعمال تحریمکرد و همچنان با صدور قطعنامه

طراحی کرده است و در این کتاب به طور مفصل از آن سخن گفته ایم دست یابد. جنگ، هیچ دستاوری برای 

دهد یک ایران هراسی تمام عیار غرب نخواهد داشت. آنچه تمدن غرب را از دشواریهای در پیش رو نجات می

اً متوجه شود که ما در حال تولید سالح است. البته شکی نیست که اگر غرب واقع 2020برای دستکم تا سال 

ای  «تک حمله»اتمی هستیم بدون تعارف به ما حمله خواهد کرد. اما این حمله از نوع جنگ نخواهد بود بلکه 

ای که احتمال می دهد در آن جا مشغول تولید سالح اتمی باشیم. همین و خواهد بود برای تخریب مراکز نظامی

 ای نیز استفاده خواهد کرد تا مناقشه اتمی را همچنان تداوم بخشد. ن حملهبس. و البته از فرصت چنی

تصمیم به انتشار این کتاب گرفتم، تالش کردم برخی تحوالتی که در  -در فروردین امسال  –وقتی 

این کتاب پیش بینی کرده بودم را با وضع موجود بسنجم. نتیجه کار نگران کننده بود. دیدم در همین پنج سال 

خی از بینی شده بود رخ داده است؛ به برتر از آنچه در این کتاب پیشگذشته، تحوالت حوزه انرژی خیلی سریع

 آنها توجه کنید:

یعنی سال بر سر  2001تا  1985ساله )از  17سهم نفت در مصرف کل انرژی جهان در طول یک دوره 

و  27.5قیمت نفت به طور متوسط   1985ر سال درصد بوده است. د 39تا  38کارآمدن بوش( تقریبا ثابت و بین 

دالر در نوسان بوده است(. بنابراین  28.5تا  14.5دالر بوده است )و در طول دوره بین  24.5در پایان این دوره 

به علت این که نوسانات، تصادفی و به تناوب به صورت افزایش و کاهش بوده است سهم نفت تغییر چندانی 

محور »ایران،  عراق و کره شمالی را به عنوان  2002به کاخ سفید رفت و در  2001ال نکرده است. بوش در س

به عراق حمله کرد. قیمت نفت که با ورود بوش به کاخ سفید در  2003اعالم کرد. سپس در مارس « شرارت

ابتدا به  2003دالر و سپس با حمله به عراق در  25به  2002دالر بود با اعالم محور شرارت در  24حدود  2001

که  2002افزایش یافت. همزمان، از همان سال اعالم محور شرارت یعنی  2004دالر در سال  38و سپس به  28

سال ثبات، شروع به کاهش  17قیمت نفت رو به افزایش گذاشت، سهم نفت در کل انرژی مصرفی دنیا پس از 
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 رژی اتمی و باال گرفتنٰٰهای جسورانه در حوزه انکرد. با بر سَرِکار آمدن دولت نهم در ایران و اعالم سیاست 

دالر جهش کرد و سپس این افزایش ادامه یافت تا  55دالر به  38های ایران و غرب، قیمت نفت از حدود تنش

دالر در نوسان بوده است.  100دالر رسید و پس از آن به طور متوسط در سطحی باالی  110به باالی  2011در 

درصد  32به حدود  38مت نفت افزایش یافته است، سهم نفت در مصرف جهانی انرژی از در همین دوره که قی

درصد افزایش یافته است.  30کاهش یافته است. در حالی که در همین دوره، مصرف کل انرژی جهان حدود 

یعنی با وجود افزایش شدید مصرف انرژی، سهم نفت در مصرف انرژی جهانی کاهش یافته است. این بدین 

 معنی است که انرژیهای نو به سرعت دارند جانشین نفت می شوند و تقاضای افزاینده انرژی را پاسخ می دهند.

)همزمان با ورود بوش به کاخ سفید( مجموع ظرفیت تولید برق خورشیدی در جهان  2001در سال 

این ظرفیت به معادل  2011 برابر ظرفیت تولید برق نیروگاه بوشهر بود. در حالی که در 1.5معادل کمی بیش از 

 40برابر نیروگاه بوشهر رسیده است. یعنی در یک دوره ده ساله ظرفیت تولید برق خورشیدی جهان حدود  70

نفت پایان خواهد یافت یا بازار  2030گفت تا هایی که میهزار درصد افزایش(. پیش بینی 4000برابر شده است )

 2025اند. با روند کنونی سرمایه گذاری در انرژیهای نو، دنیای پیشرفته تا نخواهد داشت اکنون بسیار عقب افتاده

سال دیگر. گرچه هنوز همین 20سال دیگر از نفت عبور خواهد کرد و دنیای در حال توسعه تا حدود   12یعنی 

اش یدیشپیش بینی هم بسیار محافظه کارانه است. چرا که هم اکنون آلمان توانسته است ظرفیت تولید برق خور

درصد مصرف برقش برساند. بی گمان کشورهای  پیشرو ـ مانند آمریکا، آلمان و ژاپن و احتماال  50را به سطح 

ای که یعنی حدود هفت سال دیگر )یعنی تا پایان دو دوره 2020ـ تا پیش از  OECDبخش اعظم کشورهای 

ن می دهند یا آن را شدیداً کاهش می دهند. یک نفر دیگر رئیس جمهور ایران شود( یا به واردات نفت خود پایا

 2020اوباما هم اکنون و به عنوان یک سیاست اصلی در دوره دوم ریاست جمهوری اش اعالم کرده است که تا 

آمریکا که اکنون بزرگترین وارد کننده نفت جهان است، به صادر کننده نفت تبدیل خواهد شد. غرب پیش از 

فت عبور کرده است. آنگاه در آن سوی دریاها و فارغ از مشکالت ما می نشینند و آن که ما چشم باز کنیم از ن

 کنند.ای روانه کشورهای ما میهای انسان دوستانهگاه گاهی کمک

افزایش قیمت نفت در همین پنج شش ساله اخیر چنان به سرمایه گذاری در انرژیهای نو دامن زده است 

عه، ابداع و نوآوری در انرژیهای نو را جهش داده که هزینه تولید برق ای برای تحقیق و توسو چنان انگیزه

خورشیدی در طول سه سال گذشته به کمتر از نصف رسیده است. اگر سرعتی که سرمایه گذاری در تولید 

سال دیگر تمام نیاز جهان به انرژی، از  20انرژی خورشیدی در این پنج سال یافته است همچنان ادامه یابد، تا 

ریق انرژی خورشیدی تامین خواهد شد. تازه با این فرض که تحولی اساسی در فناوری تولید انرژی خورشیدی ط
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در میان فهرست ده فناوری  1رخ ندهد. اما در عمل چنین نیست. همین چند روز پیش یک نشریه معتبر فناوری

درصدی معرفی کرد؛ در حالی که  50های خورشیدی را با بازدهی ، نسل تازه ای از آینه2013ساز سال تحول

درصدی در  150درصدی هستند. این یعنی یک پیشرفت  20های خورشیدی دارای بازدهی نسل فعلی آینه

های تولید برق از نور خورشید می درصدی در هزینه 60جویی های خورشیدی که منجر به صرفهبازدهی آینه

کند و ر تولید برق از نور خورشید به یکباره جهش میشود. این تحول به این معنی است که نرخ سودآوری د

گذاریهای جدید به این صنعت روی خواهد آورد که در این صورت ای از سرمایهبنابراین به زودی موج تازه

 ام را نیز درخواهد نوردید؛ و این یعنی واقعیت با سرعتیهایی که من هم اکنون در این نوشته کردهبینیتمام پیش

 ذهنیت ما در حال تحول است، و تکینگی در فناوری یعنی همین.بیش از 

ها در حالی است که همزمان، تولید انرژی از دیگر منابع پاک انرژی مانند باد، زمین گرمایی، این و همه 

های با منشاء گیاهی( و انرژی برقابی به سرعت در حال رشد است. به هیدروژن، انرژی اتمی، نفت سبز )سوخت

اعالم اسکاتلند درصد کاهش یافته است.  40ی تولید انرژی از باد نیز در سه سال اخیر حدود ترتیب هزینههمین 

 تامین خواهد کرد.پذیر  تجدید پاک و ی هایژانرصد درصد برق مصرفی اش را از  2020سال  کرده است که تا

ن( ی دیگری )نظیر چیحتی هیچ امیدی هم نیست که با عبور غرب از نفت، کشورهای درحال توسعه

چین به عنوان بزرگترین اقتصاد پس از آمریکا و رشد یابنده ترین اقتصاد  2011جای آنها را بگیرند. مثال در سال 

جهان، دومین رتبه را در سرمایه گذاری در انرژیهای نو )پس از آمریکا( داشته است. بنابراین رهایی غرب از 

ی جهان جای غرب را در مصرف نفت به این معنی نیست که بقیهنفت و تغییر الگوی مصرف انرژی غرب، 

شود و با کاهش شدید تقاضای نفت ی جهان دگرگون میگیرند، پس الجرم الگوی مصرف انرژی در همهمی

 در قیمت نفت هم خواهیم بود.« سقوط بزرگ»احتماال شاهد 

بودم و اکنون بر من آشکار شده  های خود در هنگام تدوین این کتاب ندیدهبینیآنچه من، در پیش 

ی سالهم –کارانه به نظر برسد مانده و محافظهها عقببینیاست ـ و همین موجب شده است که اکنون آن پیش

تکینگی است. رشد علم و فناوری در دنیا در حال ورود به مرحله تکینگی است. یعنی سرعت رشد به حدی باال 

حتی دو سال آینده چه خواهد شد دشوار است و بسا تحوالت دنیای واقع  بینی این کهرفته است که دیگر پیش

که از پیش بینی ما جلو بزند. برای این که مفهوم تکینگی در علم و فناوری روشن شود دست به دامان تمثیل 

 شوم. می

                                                 
1 . MIT Technology Review 
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ی زمانی )فرض ها گاهی خطی و یکنواخت رشد می کنند، مثل رشد یک درخت که هر دورهپدیده

رشد  «نمایی»ها به صورت درصد نسبت به سال قبل بزرگتر می شود. گاهی نیز پدیده 20سالیانه( مثال کنید 

 ی قبل شدیدتر می شود. مثال  تکثیری زمانی نرخ رشد نسبت به بازهکنند که در این صورت در هر بازهمی

وع تعداد بیماران مبتال به نگونه است. ممکن است یک ماه طول بکشد تا در شهری بیماریهای واگیردار این

رسد و سپس خاصی از آنفوالنزا از صد نفر به دویست نفر برسد. بعد ظرف بیست روز، این تعداد به هزار نفر می

رسد و آنگاه ظرف پنج روز پس از آن ممکن است دهها هزار ظرف ده روز بعدی این تعداد به ده هزار نفر می

شود. نهایتا ممکن یعنی با گذشت زمان سرعت انتشار این بیماری بیشتر مینفر دیگر گرفتار این بیماری شوند. 

 است سرعت بیماری به جایی برسد که دیگر نظام درمانی یک کشور از درمان انبوه بیماران ناتوان شود.

د ( دستور را در واح1فالپ پتا 20یا در واقع ) 16به توان  10دو ضربدر ی به اندازهاگر مغز انسان بتواند 

ی شبیه دهد که هزینهنشان می 2012تا  1964های در طی سال ایفناوریهای رایانهپردازش کند، روند رشد  ،زمان

میلیون دالر در سال  100به چیزی حدود  1964تریلیون دالر در سال  160.000سازی این قدرت پردازش مغز از 

ای است که در سیزدهم فروردین امسال، باراک )جالب این که این رقم دقیقا معادل بودجه رسیده است 2012

 ی مغز انسان اختصاص داد(.ی نقشهاوباما برای تهیه

ر ب در ابزارهای مصنوع انسان )به عنوان معیاری برای تحول کلی در علم و فناوری( قدرت پردازش

ی های دههسال در قدرتاین . شده استهر سه سال دو برابر می (20 گذشته )قرندر اوایل قرن  ،اساس هزار دالر

زمان دو برابر شدن آن شده است و هم اکنون دو برابر  ،میالدی هر سال 2000سال  درمیالدی هر دو سال و  70

 درتبرابر شدن ق دو رسیده است. یعنی کشورهایی که در مرز علم و فناوری قرار دارند برای به زیر یک سال

فناوریهای متکی به رایانه، تنها به کمتر از یک سال زمان نیاز دارند. طبیعی است که وقتی توانایی پردازش 

رود، این توانایی، قدرت و دقت و سرعت سایر فناوریهای ما را نیز با شتابی باورنکردنی کامپیوترهای ما باال می

 ا کاهش می دهد. های این فناوریها ربرد. و به همین نسبت هزینهباال می

تر شده است و با در میلیارد بار قوی 20ساخت بشر  هایرایانهسال گذشته قدرت پردازش ابر  48طی 

سال این قدرت  10های آینده هر سال دو برابر شود، طی طی سال این قدرت نظر گرفتن این نکته که قرار است

 .دشوبیست تریلیون بار بیشتر می 1964ت به سال و این یعنی قدرت پردازش نسب خواهد شدپردازش هزار برابر 

سال  48که در  باشد در ده سال آینده به همان میزانیو فناوری اگر سرعت رشد علم  به دیگر سخن،

 10با سرعت رشد کنونی درتا به جایی برسیم که  استهزار سال زمان الزم  48، ( بود1964)یعنی در سال  پیش

                                                 
 ود.ربه کار می« واحد پردازش»ای برای نیز در علوم رایانه «فالپ»ضربدر ده به توان پانزده است. معادل هزار تریلیون یا یک « پتا». هر  1
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. تکینگی یعنی همین. دقیقا همین حالتی که اکنون به ذهن شما دست داده است. رسیدسال آینده به آن خواهیم 

بینی تواند آن را درست درک کند و نتایج آن را پیشیعنی واقعیت آنچنان هولناک است که ذهن ما دیگر نمی

( 86تا  84ی ای که من در هنگام تدوین این کتاب )سالهاهای جسورانهکند. به همین علت بود که پیش بینی

نماید. بنابراین اکنون که جهان توسعه یافته در کارانه میام، اکنون تا حدودی نیز عقب مانده و محافظهداشته

ماند می های علمی ما نیز از واقعیت عقببینیی علم و فناوری به مرز تکینگی رسیده است، بسیاری از پیشحوزه

ها و تصورات مان را بر اساس دریافتدون تکیه بر دانش زمانه، آیندهگدار به آب بزنیم و بچه رسد به آن که بی

 ای که از گذشته داریم پی بریزیم.فرسوده

ت گرایانه کشور را مدیریهای غیرعلمی و تودهتوانیم با مدیریت سنتی و روشما دیگر نباید و نمی

منعکس  نتیجه تالشهای ما هویدا و کنیم. محصول چنین شیوه مدیریتی همین وضعیتی است که اکنون به عنوان

ت که برای ی کشور اسی توسعهشده است. یک معیار کالن برای ارزیابی این نتیجه، سند چشم انداز بیست ساله

ی توسعه مصوب و به عنوان سند مادر برای تدوین و اجرای چهار برنامه پنج ساله 1404تا  1384اجرا در دوره 

ار بلندی را برای کشور در نظر گرفته است، که از جمله این اهداف، استقرار شده است. این سند، اهداف بسی

انداز است. اکنون بیش از یک سوم از دوره این سند کشور در جایگاه نخست اقتصادی در منطقه، در افق چشم

وی نیز ررَوی نداشته ایم بلکه پسطی شده است، در حالی که در بخش بزرگی از اهداف این سند نه تنها پیش

 ای است که بر اساس اهداف این  سند طراحیروی داده است. مثال برنامه چهارم توسعه کشور که نخستین برنامه

بینی کرده است که برای کسب جایگاه نخست در قدرت اقتصادی منطقه الزم است اقتصاد و تصویب شده، پیش

ه و های برناملی که آنچه در عمل در سالکشور سالیانه نرخ رشد اقتصادی هشت درصد را تجربه کند. در حا

های رشد بین صفر تا سه درصد بوده است. اگر نرخ رشد اقتصادی، شاخصی برای گمانه پس از آن رخ داده نرخ

سال  80برای تحقق اهداف سند چشم انداز به  های اخیر،زدن درصد تحقق سایر اهداف باشد، با عملکرد سال

براین، هم تحوالتی که در منابع قدرت جهانی در حال رخ دادن است و هم عملکرد زمان نیاز خواهیم داشت. بنا

 داخلی نظام تدبیر ما حاکی از این است که تداوم این مسیر نه ممکن است و نه عقالنی.

های های انسانی از کشور و نیز تشدید تخریب سرمایهگذشته، سرعت یافتن خروج سرمایه از این

خیر، که در واقع تخریب زیربناهای اصلی توسعه کشور است، بیانگر این نکته است که اگر اجتماعی در سالهای ا

اجتماعی خواهیم شد و از آن پس اگر هم « ریزیدرهم»و سپس « هنجاریبی»این روند ادامه یابد، ما وارد مرحله 

ا از مرحله ک کالم، متوانیم دست به توقف و تصحیح برخی فرایندهای مخرب بزنیم. در یبخواهیم دیگر نمی

است و اگر به سرعت به این نیاز پاسخ ندهیم، زودا که مرحله  «تحول»ایم و اکنون نوبت عبور کرده« اصالح»

 آغاز شود.« ریزیدرهم»
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هم زدن بازی غرب و هم برای بیرون کشیدن کشور از براین اساس، براین باورم که اکنون، هم برای به

 ،«ریعس»ای های خارجی و داخلی کشور را به گونهتاده، زمان آن است که سیاستمسیر خطرناکی که در آن اف

 بازنگری کنیم. « صادقانه»و « گیرچشم»، «آشکار«

اند با توی است که نظام تدبیر ما می«آخرین فرصت»جمهوری به گمان من، انتخابات یازدهم ریاست

تحولِ مصلحانه و عبور از فروبستگی کنونی را به  هایدست بزند و دریچه« چرخشی بزرگ»به « هزینه اندک»

ی عالمان و روشنفکران و دانشگاهیان و کارشناسان این دیار است که در روی خود بگشاید. و این رسالت همه

توسط « رگتصمیمات بز»این شرایط حساس، نظام تدبیر کشور را یاری کنند و فضای فکری و روانی الزم برای 

این شهروند این کتاب را با همین انگیزه منتشر می کند و از همه دلبستگان و دلسوختگان  آن را فراهم آورند.

های کند در تالش این قلم برای تغییر فضای خسارتباری که بر سیاستاین دیار نیز ملتمسانه درخواست می

 خارجی ما سایه افکنده است با او همراهی کنند.

ی و اجتماعی بزرگ در داخل و خارج به منظور خروج اکنون همه چیز برای تحقق یک شوک سیاس

اب ـ اول کت در نامه ی محترمگونه که خوانندهبست کنونی کشور فراهم است. همانسریع و کم هزینه از بن

ـ خواهد دید، در آن زمان )مهر  (، ورود اوباما به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 1387خطاب به مقامات کشور

روز بهام که اگر این فرصت از دست برود شرایط ما روزام و گفتهیک فرصت تاریخی دانسته را 2008در سال 

روز به زیان ما تغییر خواهد کرد و چنین شده است. نظام تدبیر ما یک بار بدتر و اوضاع سیاسی و اقتصادی روزبه

یک فرصت تاریخی برای بازنگری در رویکردهای زیانبار جاری و بازسازی  – 1388در انتخابات  –دیگر 

های درونزای اجتماعی و ملی برای آغازی تازه را از دست داد. اکنون نیز انتخابات در پیشِ رو، فرصتی توانایی

م سیاسی ما اطالیی است که نظام تدبیر نباید بگذارد از دست برود. جامعه ما دیگر فرصتی برای خطا ندارد و نظ

است و اگر این فرصت را از دست بدهد، تکینگی اقتصادی که اکنون گرفتار آنیم، به  «افق رویداد»اکنون در 

 . 1تکینگی سیاسی منجر خواهد شد

برای مقامات  1387ای در کتابی که در مهر آمار یا اطالعات محرمانه با توجه به این که هیچ سخن،

که حدود  –دارد، تصمیم گرفتم عین مطالب همان کتاب را منتشر کنم. کل کتاب ام وجود نکشور ارسال کرده

                                                 
در  1391اسفند  14برای اقتصاد و نظام سیاسی ایران، به سخنرانی من در « افق رویداد»و « تکینگی». برای اطالع از منظور من از مفاهیم و عالئم  1

 روح آن در آدرس زیر آمده است نگاه کنید:همایش سندیکای صنعت برق که مش

http://www.ireconomy.ir/fa/page/2901 

 

 

http://www.ireconomy.ir/fa/page/2901/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%C2%AB%D8%A7%D9%81%D9%82+%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%C2%BB.html
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توسط ناشری معتبر اکنون در حال طی مراحل چاپ است. اما چون معتقدم انتخابات ریاست  –صفحه است  700

 ینظیر برای جامعه و نظام ماست که با رقم زدن یک تحول بزرگ تاریخی، تهدیدهاجمهوری یازدهم فرصتی بی

آمیز جاری را به فرصت تبدیل کنند و محیط سیاسی جهانی و فضای اجتماعی داخلی را برای بازنگری حکمت

کتاب را  «جلد اول»ال های ملی ما آماده کنند، در این مرحله تصمیم گرفتم که فعاندیشانه در اولویتو مصحلت

ت الکترونیک و از طریق تارنمای به صور  را شامل می شود ـ درصد کل مطالب کتاب 40ـ که نزدیک به 

اسی کشور وگو درباره موضوعات اسشخصی خودم منتشر کنم. شاید فرصتی که در فضای انتخابات برای گفت

 وگو شود. آید، مجالی ایجاد کند که برخی از زنهارهای این کتاب مطرح و در باب آنها گفتپدید می

است که شامل  «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران»کتاب « جلد اول»خوانید بنابراین کتابی که اکنون می

های هشتم و دهم آن کتاب است. در واقع ایده های اصلی کتاب در مورد سه فصل اول کتاب اصلی بعالوه فصل

ط ها به طور اجمال آمده است. البته بسکند، در همین فصلای که غرب از طریق مناقشه اتمی ایران دنبال میبازی

های دیگری آمده است که در مجلدات بعدی منتشر می در فصل« هانظریه عبور تمدن»ث و نیز تفصیل این مباح

شود. همچنین برای روشن شدن ذهن خواننده از ساختار کلی کتاب، فهرست کل مطالب کتاب در ابتدای این 

فصل گنجانده  های حذف شده نیز فهرست مطالب همانجلد آورده شده است. از این گذشته، در محل فصل

 ی کتابی اولیهی آن هستید و چند صفحهای که اکنون در حال مطالعه«مقدمه»شده است. پس غیر از همین 

نی است مطالب همان کتاب نخستی –تغییر  «یک کلمه»حتی بدون  -این کتاب  به بعد، عیناً  21جاری، از  صفحه 

یش برای مقامات کشور ارسال شده است. در واقع تنها تدوین و پنج سال پ 1386تا  1384که در فاصله سالهای 

گمان بخشی از مطالب و اطالعات کتاب، های تایپی بوده است. بیغلط برخی تغییری که اعمال شده، اصالح

 سازی بود، اما ضرورت حفظ اصالت کتاب اولیه، مرا از این کار بازداشت.پس از پنج سال، نیازمند بهنگام

ه سالی که  صرف تدوین این کتاب کردم خانواده ام و بیش از همه همسرم با در طول بیش از دو س

همراهی و فراهم آوردن محیط روانی مناسب، دشواری کار را بر من هموار کردند. آنها با درک اهمیت موضوع 

وره، دگمان در طول این و پذیرش مسئولیت اجتماعی من در این کار، انگیزه و توان مرا دوچندان ساختند. بی

شان پوزش حقوق فراوانی از آنان بر گردن من بوده که بر زمین مانده است. از آنان برای حقوق زمین مانده

از  هر -تا در قید حیات بود  -هایشان صمیمانه سپاسگزارم. در طول این سالها، پدرم خواهم و برای همراهیمی

و متاسفانه  «کس واکنشی به کتاب تو نشان نداد؟هیچ خبری از سرنوشت کتاب نشد و هیچ »پرسید که گاهی می

گمان د، بیی من  نهفته باشپاسخ من همیشه منفی بود. اکنون اگر در انتشار عمومی این کتاب، خیری برای جامعه

 روح پدرم را شادمان خواهد کرد.



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            ۳۴ 
 

هان، به فهمچنین در دوره تدوین این کتاب تعداد زیادی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه اص

اند. تعدای از آنان اکنون عضو هیئت علمی دانشگاههای کشور هستند. بر من فرض است تناوب، مرا یاری رسانده

دهم ترجیح می که از یکایک آنان به نام، سپاسگزاری کنم. اما چون مسئولیت تمام مطالب این کتاب با من است،

 ارم و سپاسگزارشان بوده و هستم. دانند که دوستشان دنامی از آنها نبرم. خودشان می
 

 محسن رنانی
 1392 اردیبهشت –دانشگاه اصفهان 

 



 

 

 آگاهی
 

 

 اینسخه مطابق  عیناً آمده است،تا آخر کتاب بعد  فحهاز صمطالبی که 

 برای مقامات کشور ارسال شده است، ۱۳۸۷است که در مهر 

 

 .یا حذف جاییتغییر یا جابه «یک کلمه»بدون حتی 

 
 ابتدای این نسخه منتقل شده است.ه ب «قبل از پیشگفتار»تنها برای پرهیز از تکرار، فهرست از 

  بنابراین صفحه بعد دقیقا صفحه عنوان گزارشی است که برای مقامات ارسال شده است.

 است( 1387این کتاب، دقیقا متن کامل نسخه ارسالی در مهر    661صفحه  تا 36 فحه)در واقع از ص

 

 

 

 

کتاب با  های آینده اینخواننده محترم ممکن است در صفحه به همین علت

ندیت و س برای حفظ اصالت رو شود کهروبه برخی اشکاالت ویرایشی و نگارشی

 کتاب، بدون اصالح باقی نهاده شده اند.

 
  



 

 عنوان اولیه کتاب

 ی از نفت:در پاسدار

 

 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران
 

 
 :گزارشی به

 

 های فردا نیز می خواهندآنانی که ایران را برای نسل

 
  نویسنده: دکتر محسن رنانی

 اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه
 

 

 
 

 
 ۱۳۸5: زمستان اولیه تاریخ تدوین

  ۱۳۸۷ و تابستان : بهارنهایی و بهنگام شده در



 

 یادآوری
 

 

 یسندهنو یهااز آمارها و نوشته یچکدامه دولتی دارد محرمانهکه مهر   652صفحه از  یربه غ .1

ه شده نگاشت میوجدان عمو یو اصوال برا یستانتشار ن یرقابلغ یاکتاب، محرمانه  ینسطور، در ا ینا

اوت با متف یهایلکه مقامات کشورمان معموال در برابر تحل تجا که تجربه نشان داده اساست. اما از آن

 یرفرصت و جرات بازنگ یقطر ینو از ا یرندگیشود موضع ممیکه در رسانه ها منتشر  میرس یدگاهد

 مقامات  یخبر یبرا مرحله صرفاً  ینکتاب را در ا ینگرفتم ا یمشود، تصمیها از آنان سلب میاستدر س

 بکند. یو کار یدبرون آ یشاز خو یکس یدکشورمان ارسال کنم. شا یاسیدر نظام س رموث

 یمنبع مشخص )مراجع رسم یکتاب مستند و دارا ینارائه شده در ا یتمام اطالعات و آمارها .2

 کیاز ارجاعات مکرر )گاه در  یزپره ی( هستند، اما برایمقاالت علم یا یالملل ینب یسازمانها ی،کشور

شده است  رمنبع ارجاع داده شود(، از آوردن ارجاعات مربوط ارقام صرف نظ ینسطر الزم بود به چند

 رشده است.اطالعات مهم و حساس منبع آنها ذک یها و برخیلها، تحلو فقط در مورد نقل قول

 

 : امیدواری

ینند، به باگر  در آن کاستی یا ناراستی می رسد، یرود همه کسانی که این نوشتار به دست آنها مامید می

ین آن یابند، در بسط مضامآن برخیزند، و اگر در آن اندیشه درست یا سخن راستی می یلاصالح و تکم

ی، مباحث در محافل اندیشگ نآن به  مقامات موثر کشور و درافکندن ای یهایدها یقو انتقال درست و دق

ها، خبرگی و سیاست گذاری کالن کشور، همت ورزند. باشد که به جای نشستن و ناسزا  گفتن به تاریکی

 شمعی بیفروزیم و گامی برداریم.
 

 

پیام این کتاب را ها کسانی که فرصت خواندن همه این کتاب را ندارند، با خواندن این بخش
 (سخن پایانی)فصل دهم  +   درآمد  +   پیشگفتار    :درمی یابند

 



 

 

 یرهبرمقام  نامه به
 

 حضرت آیه اهلل خامنه ای 

 رهبر معظم جمهوری اسالمی ایران

 

 سالم بر شما

 در دو نوبت تنظیم شده است. یک بار در پاییز سالاکنون در دست دارید، که هم کتابینویس پیشنخستین 

همراه با برخی هشدارها، تنظیم شد تا برای  نظریهبه صورت یک گزارش کوتاه و طرح مقدماتی یک  1384

دوباره در  دانم چرا دلم رضا نداد.می نریاست محترم جمهوری، جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ارسال شود. اما 

و  شد، آن متن را بازنویسیمی همزمان با باال گرفتن بحران انرژی اتمی، نگران از فرایندی که طی 1386بهار 

به دالیلی، از  ،بهنگام کردم و بخش هایی را تفصیل دادم تا برای نمایندگان محترم مجلس هفتم بفرستم. و باز

 منصرف شدم. ارسال آن 

یه نهفته نظر جویی کردم بیشتر به واقع نماییمان گذشت و روند حوادث را پیچه زدر دو سال گذشته، هر 

« خداحافظی نبرد»شدن به بینم  منازعه اتمی غرب با ایران در حال تبدیلمیبردم. و اکنون که ها پینوشتهدر این 

ود، دستی از دیر ش که بیش از اینشما ارسال کنم تا شاید پیش از آناست، تصمیم گرفتم این نوشته را برای 

فرایند  ،رود ـ با یک تصمیم خطیرمیاز رهبران بزرگوار تاریخی انتظار  که آستین همت به درآرید ـ و همان گونه

ان در همین است که رهبر« رهبران بزرگ»با « رهبران بزرگوار»آینده سوز موجود را متوقف سازید. که تفاوت 

مواره اما رهبران بزرگوار ههای بزرگ را نیز بر دوش گیرند، اضرند با حفظ بزرگی خویش مسئولیتبزرگ ح

  اند تا تمام سرمایه اعتبار خویش را برای یک تصمیم تاریخی و سرنوشت ساز، برای مردمشان هزینه کنند. آماده

ل توضیح به تفصی کتاب، در این «عبور تمدنها»ای است برای پروژه تاریخی را که مقدمه« نبرد خداحافظی»

 که چگونه ما دراست و این « خداحافظینبرد »در حال تبدیل شدن به « جنگ نفت»و این که چگونه   امداده

. چرا که ما در بازی (5ایم که در ظاهر ببریم یا ببازیم، برنده اصلی غرب خواهد بود )فصل بازی ای وارد شده

ام که این طراحی نه اند. و البته توضیح دادهها طراحی کردهیدش را غربایم که میدانش را و قواعای وارد شده

توضیح « نظریه بازیها» ه کمکانجام گرفته است )فصل هشتم(. ب« نظریه بازیها»، بلکه بر پایه «تئوری توطئه»بر پایه 

ه نفع های رقیب )ایران( ببا ایران زده است  تا از حرکت« یخودآچمز»ام که غرب دست به نوعی بازی داده



 ۳۹ نامه به مقام رهبری                                                                                                        

 

 کند تا با تداوم مناقشه اتمی با ایران، منافع سیاسی اقتصادی خود را ـتاریخی خویش بهره ببرد و تالش میمنافع 

 البته به هزینه جهان اسالم ـ به حداکثر برساند. 

ام که چگونه غرب با ایجاد فراز و نشیب در مناقشه اتمی های آماری نشان دادههمچنین به کمک تحلیل

در این سه سال، بازار نفت را مدیریت کرده و کوشیده است به طور مرحله ای و تدریجی قیمت نفت باال  ایران،

برود و چگونه از شوکهای سیاسی حاصل از مناقشه اتمی در جهت ممانعت از کاهش قیمت نفت بهره گرفته 

رهایی  مبارزه خود را برای ام که چرا اکنون گاه آن است که ایران جهتست )فصل هفتم(.  و به تفصیل گفتها

در قرن  «نظام سلطه»چرا که، تداوم د. تغییر ده« جهاد برای کاهش قیمت نفت»بشریت از نظام سلطه، به سوی 

بیست و یکم در گرو افزایش قیمت نفت است و این افزایش هرچه زودتر آغاز شود، منافع بیشتری نصیب غرب 

والت کوچک نشماریم که همیشه تحقیمت نفت را  افزایشبرای  شود. و البته این حرکت، یعنی تالش غربمی

ه ام کا شواهد تجربی و آماری نشان دادهشود.  و سرانجام ـ در فصل نهم ـ ببزرگ با گامهای کوچک آغاز می

چگونه بذری که غرب از طریق افزایش مداوم قیمت نفت و تداوم مناقشه اتمی با ایران کاشته است جوانه زده و 

ر مواردی به مرحله شکوفه رسیده است و اگر غرب بتواند مناقشه اتمی با ایران را تنها چند سال دیگر در حتی د

 نگه دارد، این کشته به بار خواهد نشست.« کج دار و مریز»همین وضعیت 

دالر را تجربه کرده است )در بازار  140، قیمت نفت یک بار نگارماکنون که این سطور را برای شما می

ستان من این تحلیل را در زم های آینده تاثیر گذار(. در حالی که وقتیت، رکورد قیمت مهم است و بر قیمتنف

ار یک باکنون که نفت د. در واقع باید گفت دالر بو  70های نفت هنوز زیر ردم قیمتکمیتکمیل  86و بهار  85

 این نوشتار پیش بینی کرده است که شکل خواهدکه از روندهایی  دالر را تجربه کرده است، بسیاری 140آستانه 

از هم اکنون آغاز شده است. گرچه زمان نسبتا بلندی طول خواهد کشید که آن  ،گرفت و آغاز خواهد شد

ژه ای مهم است. وقتی کلنگ پرو« آغاز شدن»روندها و فرایندها به بار بنشیند، اما مساله این است که در اقتصاد، 

ی امتوقف کند. وهر چه پروژهتواند آن را هیچ کس در آینده نمی که شودایندی آغاز میخورد، فرمیبر زمین 

 شود.میتر تر باشد، توقف آن ناممکنعظیم

تواند یمشود، با این اندیشه که روند موجود در پرونده اتمی ایران، نمیها برای حضرتعالی ارسال این نوشته 

بته در شرایط کنونی و در میان مقامات ایران شاید تنها کسی که هنوز بدون خواست شما شکل گرفته باشد و ال

را متوقف سازد حضرتعالی  تواند ـ  فرایند موجودمیبتواند ـ و معموالً اگر بخواهد و احساس وظیفه کند، 

د ردانم که اکنون دیگر غرب به توقف روند موجود یا حتی عقب نشینی ایران به مواضع مومیگرچه بعید هستید.

را از  کند، بلکه غربنظر غرب رضایت دهد. چرا که فرایند موجود نه تنها منافع راهبردی آمریکا را تضمین می

رود در چند دهه آینده رخ دهد نجات خواهد چند بیماری و بحران بزرگ ویرانگر که به طور طبیعی انتظار می
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ام(. با تحوالتی که هم دوم تا چهارم توضیح دادههای غرب را در فصل در پیشِ رویداد )بیماریها و بحرانهای 

اکنون در جریان است، جهان وارد مسیری شده است که دیگر راه بازگشتی برای آن نیست، و دولت کنونی 

های آینده آمریکا مجبور خواهند بود آن را ادامه دهند. در واقع ا راهی را گشوده است که همه دولتآمریک

گذرد میماند، چرا که هر چه زمان مین ال شکل گیری است که راه دیگری برای آنانتحوالت به گونه ای در ح

امل و روشن است که ایران یکی از عو شود؛می سیر برای غرب بیشتر آشکارگیری این ممنافع بلند مدت پی

 اصلی زمینه ساز شکل گیری این راهبرد اخیر غرب بوده است. 

کند، و ایران شرایط را برای آن مساعد کرده می غرب دنبالراهبردی که البته بر این باورم که در نهایت، 

، با منافع بلند مدت کل بشریت نیز سازگارتر است. اما چه کنیم که در لحظه کنونی تاریخ، منافع ملی ما است

ه حافظ کاند و سوگند خورده اند اند و پیمان بستهکند و مقامات کشور ما برگزیده شدهمیچیز دیگری اقتضا 

 . در هر صورت جهانباشند و نه تضمین کننده منافع ملل جهان ـ های حال و آیندهشامل نسلـ منافع ملت ایران 

را و ما را گریزی از پذیرش این تحوالت نیست، اما آنچه مهم است سرعت این تحوالت است. در شرایط کنونی، 

شود، به سود ما )ایران و جهان اسالم( خواهد بود. و هر چه تحوالت سرعت بگیرد به سود غرب و هر چه کندتر 

در  تحوالت وسیله آنه چکیده سخن این کتاب همین است: مناقشه اتمی ایران ابزاری شده است که غرب ب

 کند و تسریع می بخشد. رو را مدیریت میپیشِ 

ال کنم که رای آنجناب ارسمن آنگاه تصمیم گرفتم که این نوشتار را تکمیل و بهنگام  و باهلل، حضرت آیه

مطمئناً آن روزی که رابطه با آمریکا برای ملت مفید باشد  »(  فرمودید 1386سفرتان به یزد )در بهمن در دیدم 

آنگاه بود که گمان کردم اکنون وظیفه است که آنچه «. بنده اولین کسی خواهم بود که آن را تایید می کنم

دانم را تقدیم دارم، شاید در اتخاذ یک تصمیم بزرگ می جاری کشورهای سیاستدرباره خسارتهای ناشی از 

ترده ع یک رکود اقتصادی گسوهای وقتی در ماههای بعد نشانهتوسط حضرتعالی موثر باشد.  پس از آن نیز وق

چرا که با ورود اقتصاد غرب به دوره ای از رکود شاید  تصمیم خود راسخ تر شدم. در غرب پدیدار شد بر این

وز این بختیاری وجود داشته باشد که از شرایط پدید آمده بهره جوییم  و بخشی از آب رفته را به جوی هن

عدم افزایش  ام با فرض)تحلیلی که در این کتاب نوشته بازگردانیم. گرچه هم اکنون نیز بسیار دیر شده است

 ست که بخشی از ال رفته اشدید قیمت بوده است اما در یک سال اخیر قیمت نفت به حدی با

، اما گمانم بر این به تفصیل سخن گفته ام( 9های این کتاب محقق شده است ـ در این زمینه در فصل بینیپیش

« کاهش»تغییر دهد آنگاه احتمال « به سرعت و آشکارا و چشم گیر»کنونی خود را  سیاستاست که اگر ایران 

کنم که در صورتی سیاست ما میواهد داشت. تاکید زیان تاریخی عظیمی که در انتظار ایران است وجود خ

اشد تا بتواند ب« به سرعت و آشکارا و چشم گیر»تواند فرایند زیانمند موجود را کند سازد که تغییر سیاست، می
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گیری غرب را ـ بویژه در حوزه اقتصاد و انرژی نظام تصمیم بازیگران بازارها و نیز مقامات همچون یک شوک،

 ـ به تردید وا دارد و احتماال از سرعت روند موجود کاسته شود. 

م اما اهکردکتاب این  هایاطالعات و داده سازیبهنگامتکمیل، ماه گذشته را تمام وقت صرف  دهگرچه 

ام را ویم، حوصله آن که خود یا خانوادههنوز در مورد زمان ارسال آن برای شما تردید داشتم. راستش را بگ

درگیر یک دوره پرتنش کنم، نداشتم. گویی خوگری به عافیت طلبی و زنهار برخی دوستان همچنان مرددم 

تم، ها خواندم سرگیجه گرفگزارشی را در یکی از روزنامهامسال داشته بود. تا این که وقتی در هشتم خرداد ماه 

به سرعت تکمیل و  اکتاب رنفرین کردم. چنین بود که تصمیم گرفتم اکنون این  غیرتی خویشگریستم و به بی

 برای شما ارسال کنم. آن گزارش چنین بود:نخست 

 بازمانده در گور: یهاچشم» 

کنم. هر کدام از این وقایع با فواصل زمانی ارش خودکشی سه کارگر را روایت میدر این گز

های مستقلی منتشر اند و در زمان خود به صورت گزارشو در نقاط مختلف کشور رخ داده

کنم های قدیمی سعی میها با مدد گرفتن از حافظه و نوشتهاند. حاال پس از گذشت سالشده

شترک نمایش بدهم. آنچه به عنوان شان تصویری مآنها را در آلبومی کنار هم بچینم و از میان

دهد که این سه کارگر )در حکم ام نشان میبرای روایت انتخاب کرده« تصویر مشترک»

ج اند و شاهد رناند، گرسنگی کشیدهها بدون حقوق و در فقر کامل زندگی کردهنمونه( ماه

شان را در انسانیاند که وجود اند اما فقط وقتی تصمیم به خودکشی گرفتهشان بودهعزیزان

دن دارد یعنی باند. شرم مثل عصب است. وقتی هنوز بدن را به واکنش وامیخطر نابودی دیده

ای که شوق خریدن روپوش زنده است. شرم از مهمانان غریبه، شرم از دختربچه هفت ساله

یه اهای دست فرزند، شرم از پسر سربازی که به خاطر کرمدرسه را دارد، شرم از دیدن پینه

اش اش را هم برای خانوادهماشین هشت ماه به مرخصی نیامده و حتی حقوق ناچیز سربازی

ار شناسد. از این مرز جلوتر رفتن، انکفرستد. اینها نهایت طاقت انسانی است که شرم را میمی

جایگاه انسانی است. این مرز را باید با معیار شرافت شناخت. در این گزارش از خودکشی این 

 کوشم آن را درک کنم. کنم، اما میدان شریف دفاع نمیمر

اب اش را از طنشد که جنازهتصویر اول؛ وقتی به کارخانه نساجی رسیدم دو ساعتی می

دار جدا کرده بودند. کسی، شاید یکی از همکارانش باالخره او را به بیمارستان رساند. همه 

دا شده بود و تنها به نسوج گردنش وصل دانستیم که مرده است. سرش تقریبا از بدنش جمی
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 ای خالی کهبود. اما همکارش اصرار داشت که او را به بیمارستان برساند. من اطراف سوله

و باقی نیر آویز کرده بود با معدود کارگرانی که از تعدیلساله نساجی خود را حلق 40کارگر 

ا از ی کارخانه نگه داشته بودند تردم. این کارگران را پس از تعطیلکمانده بودند صحبت می

شد که هیچ حقوقی به آنها پرداخت نکرده بودند. ابزار تولید محافظت کنند اما شش ماهی می

های صنایع نساجی یکی پس ردد. دقیقا وقتی که ته ماندهگمیباز  83شت سال ماجرا به اردیبه

های چینی باشند چون قیمت پارچه شدند، این صنایع قرار نبود تولید داشتهاز دیگری نابود می

تر شدند از قیمت مواد اولیه تولید پارچه یعنی نخ ارزانکه از طریق قاچاق وارد کشور می

ها باید تعطیل شوند. اما دولت بودند. مشخص بود که تولید سودی ندارد و این کارخانه

ها را به بخش هخواست هزینه اخراج هزاران کارگر نساجی را متحمل شود پس کارخاننمی

خصوصی واگذار کرد تا آنها به ازای مالکیت رایگان زمین و ابزار تولید، دولت را از شر 

های سیاسی و اجتماعی اخراج نیروی کار این واحدها خالص کنند. به ماجرای کارگری هزینه

ق فت وقتی از اتاگنش وصل بود بازگردیم. همکارش میکه سرش هنوز به رگ و پی گرد

کردم. صدایش زدم بیاید. گفت تا انبار کارخانه بازگشت من داشتم چای درست می مدیر

وی اش تگردم. یک ساعت گذشت اما خبری نشد. رفتم دنبالش دیدم جنازهروم و برمیمی

خورد. با نردبان شش متر باال رفته بود و طناب را به حفاظ سقف بسته بود. از آن هوا تاب می

کرد، گردنش طاقت وزن بدنش را نیاورد و کار تمام شد. کارگران  فاصله که خودش را رها

طور غیرمنتظره خودکشی کرده است. مدیر کارخانه بالفاصله پس دانستند چرا اینهنوز نمی

از مطلع شدن از خودکشی کارگر، کارخانه را ترک کرده بود. یکی از کارمندان دفتری 

کرد اش را بگیرد. حتی التماس میحقوق معوقه گفت به سراغ مدیر آمده بوده تا بخشی ازمی

ت گفاش را پیدا کرده بود هم میجنازههزارتومان به او قرض بدهند. کارگری که  10در حد 

چند ساعت قبل از این اتفاق، همسرش تماس گرفته بود خبر بدهد که در خانه مهمان دارند. 

ار بود و انگار من بازجویی، چیزی ددو روز بعد از حادثه با همسرش صحبت کردم. هنوز داغ

من بهش حرفی نزدم. فقط گفتم از شهرستان مهمان آمده. موقع »داد؛ باشم پاسخم را می

شد ها آبروداری کنیم. توی خانه چیزی نداشتیم. نمیبرگشت یک چیزی بگیر که جلوی غریبه

اهد خودانستم مییدار بگذاریم. نمخوریم را جلوی مهمان رودربایستیغذایی که خودمان می

  «.گفتمشدم اگر میچنین بالیی سر خودش بیاورد وگرنه الل می
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کیلومتر با بیرجند  45تصویر دوم؛ روستای فدشک یک جایی وسط کویر است. حدود 

 اشفاصله دارد؛ پرت و دورافتاده و متروک. فردای روزی که کارگر معدنی در حیاط خانه

آمد. شب قبل حیاط هنوز بوی گوشت سوخته میخودسوزی کرد به آنجا رفتم. توی 

سوزد، بلکه از بوی سوختن گوشت اش هم نه از صدای فریاد مردی که در آتش میخانواده

زدم آدم زنده از خواب پریده بودند. با دکتر کشیک بیمارستان امام رضا هم که حرف می

اب سوختن بدنش را تبرایش عجیب بود که چطور این مرد در هشیاری بیشتر از یک دقیقه 

آورده اما فریاد نزده است. همسرش، پیرزنی که گریه صدایش را بریده بود، با کمک پسرش 

ماه حقوقش را نداده بودند و او هیچ از دستش بر  17امید شده بود.  فهماند که مرد کامال نا

هایی زمانرفت او را به یکی از نهادها و ساآمد. هربار که به سراغ طلبش از معدن مینمی

توانست تابلوی سردر ساختمانش را بخواند، چه رسد به فرستادند که او حتی نمیمی

رد چرا کامید. درک نمی کردند و ناای که او را بیشتر از پیش گیج میهای بیهودهکاغذبازی

سال کارکردن در معدن باید برای گرفتن حقش از این اتاق به اتاق دیگر برود و  30بعد از 

ساله این مرد هم  16های عجیب و غریب بشنود و آخر سر هم جواب سرباال بگیرد. پسر حرف

ل کند و این قبیکرد یا برای پیمانکاری از کوه سنگ میهای آجرپزی کار میکنار کوره

 های دستمخورد وقتی پینهکردم. حرص میهایم را از پدرم قایم میدست»گفت: کارها. می

اش به معدن رفته بود. همسرش که او را همراهی کرده روز آخر زندگیاین مرد « دید.را می

مدرسه  گرفت که یک ماه دیگر باید بهرفتیم دخترم بهانه میگفت وقتی داشتیم میبود، می

برود و روپوش ندارد. او به دخترم قول داد که برایش روپوش مدرسه بخرد. به محل کارش 

هزار تومان از طلبش را بدهند. گفتند  50که الاقل  که رسیدیم به مالک معدن التماس کرد

ی خدا هم به این جور زندگ»گفت فردا بیا. از این فرداها زیاد شنیده بود. موقع برگشتن می

 «.کردن من رضا نیست

کار رشت پس از گذراندن یک نیم روز ، کارگر کنف86تصویر سوم؛ در خردادماه 

تر خود را تاکسی از همکارش قرض گرفت تا سریع سرشار از تحقیر و کتک، به اندازه پول

های سقف گره بزند و باقی ماجرا. مالک خصوصی صبح آن به کارخانه برساند، طنابی به لوله

ماه  11روز با کمک نیروهای انتظامی، کارخانه را از ابزار تولید خالی کرده بود. کارگران 

ن با فروش ابزار تولید کارخانه نابود بدون هیچ حقوقی سرکرده بودند و اینک تنها امیدشا

دانستند کار تمام است اما تنها کسی که به وضوح پایان کار را دید، او بود. شد. همه میمی
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اش جنازه او را حوالی ساعت یک بعدازظهر پیدا کردند. در آن وقت که خبر را به خانواده

ز بود و چون پول مسافرت رد، پسرش سرباکمسرش در مزرعه همسایه کارگری میرساندند ه

نداشت هشت ماه به مرخصی نیامده بود و از پادگان خارج نشده بود. خانه نیز در اجاره نهضت 

سوادآموزی بود. درآمد این خانواده از کارگری موقت زن، ماهی پنج شش هزار تومان حقوق 

شد. ی تامین میهزار تومان اجاره تنها اتاق خانه به نهضت سوادآموز 15سربازی پسر و ماهی 

 اش رفتم، همسرش وقتی اوضاعکار که به سراغ خانوادهدو روز پس از خودکشی کارگر کنف

با یک « تومان است؟ 600دانی سیب زمینی کیلویی می»مقدمه از من پرسید؛ داد بیرا شرح می

سال کارکردن حتی از عهده  25شد فهمید که این خانواده بعد از حساب سرانگشتی می

 ت.ترین چهره فقر اسآیند. این کریهشان هم بر نمیکردن شکمسیر

دیدم جلوی در ایستاده. کردم میهایی در را که باز مییک وقت»گفت؛ همسرش می

ت؛ گفرفت دنبال حق و حقوقش میها که میکشید در بزند و داخل شود. صبحخجالت می

آنچه « ایستاد.ت و جلوی در میگششود. بعدازظهر دست خالی برمیشاءاهلل امروز میان

کار به بخش خصوصی، در حدود سه فهمیدم این بود که از زمان واگذاری کارخانه کنف

ماه بیمه بیکاری و وعده و وعید که  16سال این کارگران را در بالتکلیفی نگه داشته بودند. 

ماه بدون حقوق  11افتد، پس از آن هم این کارگران امروز و فردا کارخانه دوباره راه می

گویم سپری کرده بودند تا اینکه متوجه شدند ابزار تولید کارخانه در حال فروش است. من می

خوانید، اما ابزار تولید برای کارگری که به امید کارکردن با آن زنده ابزار تولید، شما هم می

کار نفکوگوی تلفنی کارگر نیست، همه زندگی است. شاید آخرین گفت« کلمه»است فقط 

شنبه نجروز پ»به ما کمک کند؛ « ابزار تولید»با پسرش، دو روز پیش از خودکشی برای درک 

از پادگان با پدرم صحبت کردم. از پشت تلفن معلوم بود که حالش بد است. بریده بود انگار. 

ها را ببرند. مادرت صبح تا غروب توی مزرعه مردم کار خواهند دستگاهگفت شنبه میمی

گفت کار دهد. میروم استانداری اما هیچ کس به ما جوابی نمیکند، من هم هر روز میمی

ماه است که  11های تامین اجتماعی رسد. گفت دفترچهتمام است... هیچ کسی به داد ما نمی

سال  48تمدید نشده. اگر خواهرت مریض بشود کجا ببرمش؟ بعد گفت؛ من چه کار کنم با 

دهند، به من ها کار نمیاورزی کنم؟ دیگر کجا کار کنم؟ به جوانسن؟ زمین دارم که کش

رین تدرست در همین لحظه عجیب «گفت من چه کار کنم از این به بعد؟دهند؟ هی میکار می

ها یف مخاطبان این گزارشکشم به غلیان افتادن احساسات لطواکنشی که انتظارش را می
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رو برود ها فتواند سالافتد، میپناهی در آن میبی ته است. وقتی آدمچاه بی ،چارگیاست. بی

گیرد، هر تصمیمی، مستحق ترحم من و و همچنان زنده باشد. آنکه تصمیمی برای نجاتش می

ه ها خالصمایگی است که علت خودکشی را تنها در فقر این آدمشما نیست. این اوج میان

شی میان خودکشی یک کارگر و خودک شان دل بسوزانیم. حتی برقراری ارتباطیکنیم و برای

تواند نوعی از بدفهمی رایج و البته های طبقه متوسط یا مرفه( میمتعارف یکی از ما )آدم

عامدانه برای شانه خالی کردن از بار مسوولیت باشد. نه. خودکشی این کارگران از روی انفعال 

ن ش نشود، هرگز تصمیم به چنیو شاید مالل نیست. آنها تا جایی که مرز انسان بودنشان مخدو

  1.«گیرنداقدامی نمی

وقتی این گزارش را خواندم به یک باره سیلی از اخبار و حوادث هولناک دیگر در ذهنم رژه رفتند. به یاد 

آوردم که پیش از آن نیز در خبرها، ماجرای زن جوانی آمده بود که به علت مشکالت ناشی از فقر خانواده اش 

هزار تومان فروخته  400موقت داده بود و آنگاه نوزاد هفت ماهه حاصل از این ازدواج را به قیمت تن به ازدواج 

. و اندکی پیشتر، داستان 2بود و اکنون پس از مدتی دست به دامن پلیس شده بود تا فرزندش را به او بازگرداند

از آینده ای روشن برای کودکانش  امیدی مطلق خاطر مشکالت مالی شدید و نا به عبداهلل را خوانده بودم که

ماهه( آنها را در بالکن خانه حلق آویز کرده بود و خودش نیز  دست به خودکشی  18ساله و ستایش  8)فاطمه 

. و پیش از آن هم گزارشی از زندگی سهیال، زن بی سرپرستی منتشر شده بود که برای انتقام از جامعه 3زده بود

و دهها خبر دیگر   4نگرانی از آینده فرزندش، نوزاد پنج روزه اش را سربریده بود.ای تباه و بی رحم، و به خاطر 

 از این دست که در سالهای اخیر همگان را بهت زده کرده است.

کردم در آمارها دیدم که می در ایران تحقیق« سرمایه اجتماعی»های نیز هنگامی که در مورد شاخص اخیراً

هزار زندانی )جمعیت دو برابر شده است  150دانی داشته ایم و اکنون نزدیک به زن 5233ما تنها  1358در سال  

سازمان ملل متحد، ایران رکورد  2005و  2003برابر(. و نیز بر اساس گزارش سالهای  30اما زندانیان ما نزدیک به 

ات یر مرکز مطالعدار باالترین سهم معتادین )نسبت به جمعیت( درجهان بوده است. در این زمینه همچنین مد

کنند میدرصد جمعیت بزرگساالن ایران به نحوی مواد مخدر مصرف  20اعتیاد ایران گفته است که نزدیک به 

                                                 
 .87خرداد  8روزنامه کارگزاران، صفحه کارگری ـ  .1
 21/7/86روزنامه  همشهری .  2

 24/6/86روزنامه همشهری  .3
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. و همین چند هفته پیش یک مقام 1و نیم میلیون نفر در کشور نیز به عنوان دالل مواد مخدر مشغول به کارند

تحت پوشش وزارت علوم،  هایدانشگاهانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران اعالم کرد یازده درصد د

. ایشان همچنین گفته است که بر اساس تحقیق صورت گرفته 2کنندمی فناوری، مواد مخدر مصرف تحقیقات و

به همین ترتیب طبق گزارش . 3درصد دانشجویان، حداقل برای یک بار حشیش را تجربه کرده اند 40حدود 

کشور در حال توسعه و توسعه نیافته جهان مقام اول را از نظر فرار مغزها  91ین صندوق بین المللی پول ایران در ب

در حوزه حمل و  کنند. هزار دانش آموخته ایرانی برای خروج از ایران اقدام می 180تا  150دارد و سالیانه بین 

ازای هر ده هزار خودرو در میر جاده ای را در جهان داریم. یعنی در حالی که به  و نقل نیز ما باالترین نرخ مرگ

نفر( در ایران به ازای  2تا  5/1شوند )در کشورهای توسعه یافته می نفر کشته 4جهان به طور متوسط  سالیانه فقط 

هزار کشته سالیانه ایران در حوادث رانندگی را  30تا   25اگر  .4دهیممی کشته 32همان مقدار خودرو سالیانه 

ن حوادث در نظر بگیریم، گویی هر سال در ایران یک زلزله بزرگ با این مقدار هزار زخمی ای 150همراه با 

ـ که بیانگر از این دست شاخص .5افتد )نوعی عذاب تکوینی الهی به دست خودمان؟(کشته و زخمی اتفاق می ها 

شور ارشد کسیر نزولی و استهالک درونی در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی ماست ـ فراوانند و قطعا مقامات 

 بیش از سایرین باخبرند.

ا هایران. این تصویر را در همه عرصهاین تصویری است کوچک اما عریان از جامعه امروز  حضرت آیه اهلل! 

 ه تفاوتیچ این تصویری از بی حرمتی به کرامت انسان است.و به ابعاد کشور هفتاد میلیونی ایران بزرگ کنید. 

را از ترس گرسنگی زنده در گور کند، و یا این که کسی از فشار گرسنگی کند که کسی فرزند نوزادش می

خویشتن را به دارآویزد. این، یعنی پس از هزار و چهارصد سال تربیت دینی و پس از ویران کردن همه نمادهای 

 هرژیم گذشته و پس از استخراج و خرج کردن درآمد نزدیک به سی و چهار میلیارد بشکه نفت در این سه ده
                                                 

 .1384سایت آفتاب سوم مهر  . 1
کیل شده، اعالم تش اعتیاد در میان دانشجویانباره درکه  یدر نشست مشاور دانشگاه علوم پزشکی تهران، این آمار را ایسنا به نقل از  .2

که توسط دفتر مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال  ی استپژوهشکرده است. آمارهای ایشان برپایه نتایج 

انجام دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  21و در دانشج 5231روی نمونه ای متشکل از بر  1381-82تحصیلی 

 نیز درج شده است(. 1387خرداد  8)اصل خبر در سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر،  گرفته است
 (.iraneconomist.com.www(، به نقل از سایت 87در مصاحبه با خبرگزاری مهر در خرداد   .3
 1384شهریور  5و ترابری، سایت آفتاب، پیشین راه از مصاحبه وزیر   .4

می دانیم که در فرهنگ قرانی، ضاللت پس از هدایت عظیم تر و خطیر تر از ضاللت پیش از هدایت است و اگر شدید شود،   .1

را ابالغ کند، این « مفاقلتوا انفسک»ممکن است به آن جا برسد که فرمان داده  شود )فاقتلوا انفسکم...(.و اگر پیامبری نباشد که فرمان 

 کوینی و طبیعی در جامعه محقق شود. فرمان می تواند  به طور ت
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)بیش از کل نفتی که از زمان کشف نفت تا سقوط رژیم پهلوی استخراج شده بود(، ما هنوز در همان نقطه ایم 

  که نباید باشیم. 

موریت این کتاب این نیست که به تحلیل علل پدیداری چنین شرایطی در ایران بپردازد، اما از آن البته مأ

رداخته ران پانهای محتمل در پیش روی اقتصاد و جامعه ایجا که در فصل دو، به ضرورت بحث، به تحلیل بحر

 «پیش از بلوغ»ام که نظام ما در مرحله و اصلی ترین عامل را در این دیدههای آن کرده ام ام، اشاراتی به ریشه

زمین گیر شده است. شرح این سخن و زمین گیری سیستمی نظام ما را البته در این کتاب به اجمال گزارده ام، 

 .1توان یافتا تفصیل آن را در جای دیگری میام

ترفم دانم و معشود. میدانم و معترفم که در این کشور کارهای بزرگی شده است و می! میحضرت آیه اهلل

دانم و معترفم که یک پزشک یا یک مصلح اگر فقط بر طلبد. میکه که پی گیری آرمانهای بزرگ، هزینه می

رستی ها را نبیند، نمی تواند به دها و تواناییها، داراییمتمرکز شود و نیکویی هاستیها و نارابیماریها، کاستی

مسائلی نظیر خودکشی کارگران و فرزند کشی  فراوانی از هاینمونه دانم و معترفم کهدرمان و اصالح کند. می

شاخص به نام سرمایه توان در یک می اجتماعی را )که همه را هایناهنجاریها و بی سامانیو  ،پدران و مادران

 به وفور یافت در سایر جوامع هم، اکنون و  در ایران گذشتههم در  کرد( البته اجتماعی مجتمع

ماعی های سرمایه اجتو شتاب در کاهش شاخص ناهنجاریها گونه روند فزاینده این نکته این است که . اماشودمی

 یکبه مرز بحران نزد مسیر درستی را نمی پیماییم و احتماال که ماحاکی از آن است در ایران، در سالهای اخیر 

شاخصی است برای ما که دریابیم جایی از کار اشکال دارد. این یک تب گذرا نیست که بگوییم  این شویم ومی

از غو درمان را آ شود. بیماریهای جامعه ما به مرحله بدخیم رسیده است و اگر امروز چاره ای نیندیشیممی تمام

  گمان دیر است.نکنیم، فردا بی

ها، زیبایی ، خدمات و حسنات موجود را نادیده ـ بدون آن که بخواهد خوبی تدوین شده است تا کتاباین  

بگوید  و ،فردا دیر است برای هر اقدامی بگوید ها و خطرات را گوشزد کند وبگیرد ـ فقط ناهنجاریها، آسیب

ایم که آن را یک رقیب عاقل اما کردهای گرفتار خود را در بازیما  تازه با وجود همه این بیماریها و دشواریها،

 و .مگر این که اصوال از بازی کناره بگیریم هرچه باشد ما بازنده ایم بازی حیله گر در انداخته است و نتیجه

 ه کاری بزرگ بسته است یعنی یکسره کردن تکلیف جهاناکنون کمر ب خواهد بگوید این رقیب حلیه گرمی

غرب نه با ایران بلکه با جهان اسالم. و برای درانداختن چنین بازی بزرگی، البته نیاز به رقیب و بازیگر بزرگ 
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دیگری نیز داشته است و به همین علت ایران را برای این بازی برگزیده است. و شکست طرح این رقیب تنها در 

باز  ی پنجم و ششم این کتاب،هااین بازی است )این بحث را در فصلبازی و کناره گرفتن ایران از  گرو ختم

 ام(.کرده

اید ب و البته پس از آن که بازی را به هم زدیم ـ اگر خدا بخواهد و بتوانیم ـ آنگاه است که نخستین کارمان 

 یم.حل کنیم و بهانه بازیهای بعدی را از دست او بستاناین رقیب به گونه ای معقول، مسائل مان را با این باشد که 

 ن دهیم، یا سلطه او ت گر. کسی نگفته است خود را به او بفروشیمهم توانمند است و هم حیله ،او هم عاقل است

دم دانا دوستی با مر»آموزند می اما رقیب عاقل را نباید دست کم گرفت. و نمی دانم  ملتی که از کودکی به او

دشمن »، و تک تک کودکانش به عنوان مشق شب صدها بار نوشته اند «از نادان دوست دشمـن دانا به / ستنکو

، چرا نتواند مشکالت خود را به گونه ای معقول با رقیب یا «زند نادان دوستمی کند / بر زمینتمی دانا بلندت

 حل کند؟« دشمن دانا»

 دهم ـ به زبانمی صراحت ـ و با احتمال خطری که بر خویشاما چرا من این سخن را اکنون و به این 

 که به کارگرانی که خودکشی« بی حرمتی به انسانیت»آورم؟ چون همان احساس استیصال و همان احساس می

کردم که انسانیتم بیش از این لگد کوب می کردند دست داده بود به من نیز دست داده است. باید کاری

سی اندیشم را برای کمی دانم ومی آمد که آنچه  در این بارهبیش از این از دستم برنمینشود و ام فروخفتگی

کاری بکند. دست کم این است که امروز از خارخار « تواندمی هنوز»کنم اگر بخواهد، می بازگو کنم که گمان

 وجدان خویش و فردا در کارزار قیامت، سر در پیش نداشته باشم. 

که طرح غرب به رهبری آمریکا این است که با ایجاد تنش در خلیج تقال این پیام است این کتاب در پی ان

های نفت را به صورت کنترل شده افزایش دهد تا غرب ه اتمی ایران برای چند سال، قیمتفارس و با تداوم مناقش

 فصل کند و یکهای آغازین قرن بیست و یکم را به سرعت حل و د چند چالش بحران خیز خود در دههبتوان

فزاینده ای را که جامعه و « کهولت سیستمی»جهش بزرگ نیز در جامعه و اقتصاد غرب به وجود آورد تا 

چرا که بدون درمان کهولت سیستمی، اقتدار اقتصادی و سیاسی  اقتصادش به آن دچار شده است، درمان کند.

نده رسند )کشورهای توسعه یابک از راه میرود و رقبای تازه نفسی که یک به یغرب به سرعت رو به افول می

جدید(، اقتدار سیاسی و اقتصادی اش را به چالش خواهند کشید و در این صورت نه تنها مرجعیت سیاسی غرب 

به سرعت از بین خواهد رفت بلکه مازادها و رفاه اقتصادی حاصل از این مرجعیت نیز از دست می رود  )درباره 

یر جهت تغی در یککوشد تا چهارم به تفصیل سخن گفته ام(. غرب همچنین می کهولت سیستمی غرب در فصل

های تاریخی تعامل بین تمدن اسالم و غرب را از بین ببرد تا بتواند فارغ از رقابت بزرگ تاریخی، تمامی زمینه

های مک توصیه( که غرب به ک5)در فصل  امتوضیح داده را به تسخیر خود درآورد.« پایان تاریخ»تمدن اسالم، 
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را به تسخیر  «پایان تاریخ»، «عبور تمدنها»کوشد تا با اجرای پروژه می« برخورد تمدنها»سیاستی برآمده از نظریه 

 ،دهد که غرب پی گیری چنین تحول بزرگی را کوشد تا نشانکتاب میاین  خویش درآورد. کوتاه سخن،

 تواند مدیریت و دنبال کند. می تنها با تداوم مناقشه اتمی با ایران حداقل در این مرحله،

ارتهای خسفقط کوشد تا نشان دهد برای خنثی کردن این طرح غرب ـ که اگر محقق شود این کتاب می

 ند ـ ایران باید یک چرخش وزران سر به چند هزار میلیارد دالر میتنها برای ای مستقیم و قابل مشاهده آن مادی

یک جهش اساسی در سیاست خارجی سنتی سی ساله خود ایجاد کند تا بتواند غرب را در این بازی خلع بلکه 

طح در س های دیگرمانهمه تنشاین است که با توجه به این که  کتابسالح کند. در واقع سخن اصلی این 

حتی اگر  حل کنیم ـ« به سرعتاکنون و »تنش تاریخی را باید  این ،گیردمی تنش با آمریکا سرچشمه جهانی از

آمده  تابکتصمیم به چنین کاری هنوز از نظر مقامات ما تصمیم زودهنگام یا بزرگی باشد. برابر آنچه در این 

است، منافع ما در این است که مناقشه اتمی ایران به سرعت متوقف شود و تنش میان ما و غرب به سرعت به نقطه 

 را غافلگیر کرده و طرح آنها را به شکستو غرب توانیم آمریکا می که صفر برسد. تنها در این صورت است

بکشانیم. خسارتهای تداوم مناقشه اتمی ایران آنچنان عظیم است که برای پرهیز از آن، تحمل هر هزینه ای قابل 

از  آری ملتی که کارگرانش توجیه است. چرا که هیچ هزینه ای سهمناک تر از ویرانی آینده یک ملت نیست.

اریخی گیری اهداف بلند تالزم باشد پیش از آن که به پی، شاید زنندمی گرسنگی و شرم دست به خودکشی

های عاجلی برای درمان بیماریهای امروزش بیاید. هیچ ملتی در تاریخ، نتوانسته است بدون بیندیشد، راه حل

 تاریخ بازی کند.ای در کومتی پایدار و پویا، نقش سازندهداشتن جامعه، اقتصاد و ح

د، شحمله صدام به ایران فراهم نمی هایکردیم تا زمینهمی حضرت آیه اهلل! ما اگر به گونه ای دیگر عمل

از فتح  اگر پس پس از حمله صدام، ملت ایران به وظیفه خود عمل کرد. اما چه نیکو بود این، وجود بهتر بود. با

کردند. بی گمان اتمام جنگ پس از فتح می اندیشیدند و عملمی مدارانمان به گونه ای دیگرخرمشهر سیاست

و با پذیرش  1367ای بود که در سال تر از نحوهگرفت، زیباتر و کم هزینهمی به هر شکلی که صورت ،خرمشهر

 هدادیم که غرب، ایران را وارد مناقشمی عمل شد. من اکنون نیز معتقدم ما نباید اجازه شورای امنیت 598قطعنامه 

 ذشته راکویی برسانیم و خطاهای گاید با درایت آن را به سرانجام ناتمی کند و اکنون نیز که چنین شده است، ب

 ار نکنیم.های دیرهنگام تکراتخاذ تصمیم با

ر د بی توجهی کرده است و حتی ی شورای امنیت سازمان مللهانامهاکنون که ایران بارها و بارها به قطع

هانیان در نگاه ج ؛ اکنون که ایرانضع تند ضد غربی را به نمایش گذارده استابرخی مو هاهنگام صدور قطعنامه

و ـ به راستی یا به خطا ـ جهان به این باور رسیده است که ایران یک  ای نمایانده استاز خود موضع سرسختانه

اکنون که به واسطه همه  ست؛ وای است؛ اکنون که نوعی خودباوری ملی در مردم ما پدیده آمده اقدرت هسته
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ه ک ایما به همان نقطه عطف تاریخی رسیدهها نوعی اقتدار سیاسی برای ایران در جهان فراهم آمده است، ماین

 ها، یک تصمیم تاریخی بگیریم و تهدید موجود را به فرصت تبدیل کنیم. مبادا اینباید به پشتوانه همه این داشته

اگر بر مواضع قبلی مان پای بفشاریم دست آوردهای بیشتری خواهیم داشت. یم رایط ما را غره کند و گمان کنش

ست رصت شماریم که به سرعت از دبه لحاظ تاریخی، این نقطه، فقط یک لحظه از تاریخ است که بایدآن را ف

ت انگیز رگونه ای حیرود. اکنون دقیقاً همان نقطه ای است که باید مناقشه پایان پذیرید ـ و به سرعت و به می

ثیر مورد نظر را نخواهد داشت، و غرب را خلع سالح نخواهد کرد. بگذارید به صراحت عرض هم، و گرنه تأ

کنم: من اکنون سه سال است که تحوالت مناقشه اتمی و تحوالت بازار نفت را از منظر اقتصادی سیاسی، از 

این فرصت  ،قرار داریم «شبیه فتح خرمشهر»ما اکنون در وضعیتی گویم که کنم و آشکارا مینزدیک دنبال می

تا زمان  منقضی نشده است با یک تصمیم بزرگ روند حوادث را دیگرگون کنیم. همت کنیم  را پاس داریم و

 های امروز بازداریم.ها و ارزشاز پشت کردن به تجربه تا با تصمیم بهنگام، نسل بعدی را

خرمشهر ما خودمان بودیم که آن موقعیت فرادست را آفریدیم،  اما این نکته را نیز بیفزایم، که اگر در فتح

اکنون البته تالشهای ما اعتباری آفریده است، اما این تالشها به تصادف با شرایط دیگری همراه شده است که 

است. مبادا این لحظه مبارک را از دست بنهیم و بعد ماهها و سالها اسطرالب « قران سعدین»برای ما در حکم 

ز است که اگر ما امرو« امدادی»اریم و دنبال ساعتی مبارک بگردیم. اما آن شرایطی که وجود آنها در حکم برد

 گرداند، مسائل متعددی است که یم، آن تصمیم را موثر و مبارک میبه یک تصمیم تاریخی برس

 ه چنین حادثهترین آنها پدیداری شواهد یک رکود بزرگ در اقتصاد غرب است ـ و فراموش نکنیم کمهم

دهد و این یک فرصت استثنایی است برای ما که آب رفته را ه در چندین دهه فقط یک بار رخ میبزرگی، گا

به جوی بازگردانیم. و بختیاری دیگر ما این است که اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار 

م. ندین برابر کند و با یک تیر چندین نشان را هدف بگیریتواند اثر هر اقدام ما را چمیداریم، یعنی وضعیتی که 

می ایران پدید اتو البته ـ اگر مراقب مکر روسیه باشیم ـ فترتی که در پی بحران گرجستان در موضوع مناقشه 

 تواند یاریگر باشد. آمده است نیز می

، آن دریافتیدحتمال درستی ا اندکیخلوص و  ایها ذرها دارم اگر در این نوشتهاهلل! استدع حضرت آیه

  هم عالمانکه محتمالت خطیر را با احتمال بسیار کوچک نیز باید جدی گرفت. را جدی بگیرید. چرا 

گویند که به محتمالت بزرگ بنگرید نه به احتماالت کوچک و هم مردم در زندگی عملی خود بیش از آن می

خواهم زیره به کرمان ببرم و نکته ای را عرض کنم. می اجازه نگرند.می که احتمال را بنگرند، بزرگی حادثه را

فرماید آنان کسانی هستند که به رجوع و می در توصیف صاحبان خشوع خاطر مبارک هست که قران کریم

(. یعنی 46دارند )الذین یظنون انهم مالقوا ربهم و انهم الیه راجعون ـ سوره بقره آیه   «گمان»دیدار پروردگارشان 
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تنها ظن و گمان کافی است تا ما را به  )قیامت و دیدار پروردگار(،  عظیم است ،قران چون حادثه یدگاهداز 

ر با گبه نکته ها و محتمالتی اشاره شده است که ا کتابدر این اکنون برساند.  )ایمان( تصمیماتی از نوع دیگر

سته توجه دارد که شایایران های آینده نسلپیامدهای تاریخی عظیمی برای  د آنچنانناحتمال اندکی نیز محقق شو

 ،ح فردیمنافع ملتی در کار است نه مصالکه آور است، اکنون ر ظن به قیامت برای یک فرد تکلیفویژه است. اگ

تر، ه مخاطب بزرگتر، تکلیف بزرگتر، و هرچهر چه حادثه عظیم وهای کوچک نیز مسئولیت آورند، گمان

ت که شایسته در راه اسـ با احتمالی نه چندان کوچک  ـ و البته اکنون یک حادثه بسیار بزرگ تر.مسئولیت عظیم

که ) گزارش آنکردنهای من در این دو سال برای تکمیل و ارسال  این دلْ دلْشاید حکمت  نگاهی جدی است.

با صراحت  محتمالت خطیر راای برسیم که بتوان این نقطه در همین بوده است که به اکنون این کتاب شده است(

 تر باشد.  ی برای اتخاذ تصمیمی بزرگ، آمادهو شواهد بیشتری بیان کرد و شرایط  بیرونی و درون

نوشتم می ــ برای ارسال به مجلس  چارچوب اولیه این بحث را  85وقتی که من در زمستان ! حضرت آیه اهلل

نرسیده است این نوشته را بفرستم   80ه تا قیمت نفت به دالر بود و من نگران بودم ک 60کمتر از قیمت نفت 

شاید ایران با تغییر روش خود نگذراد قیمت باالتر رود. باز وقتی که بازنویسی و نهایی سازی این بحث را در 

بودم رسیده بود و نگران دالر  95 به نفت آغاز کردم قیمته برای ارسال خدمت حضرتعالی ـ گذشت سال بهمن

دالر را نیز  140یک بار  هامتفرستم قیمی را برای شما کتاباین  که و اکنون .برسددالر  100ها به نکند قیمت

ون تسریع شده اکن وشروع شده  ها، پیش از اینکردممی یعنی قطعا فرایندهایی که پیش بینی تجربه کرده است.

 اد غرب بوده است ـشواهد رکود در اقتصهای اخیر در قیمت نفت ـ که ناشی از پیدا شدن البته کاهش اند.

است، اما شک نکنیم که غرب نخواهد گذاشت قیمت در حد صد دالر بماند. همین که آمریکا  امیدوارکننده

اهد اندیشید خوبتواند با تصویب و اجرای طرح نجات مالی، اندکی بحران اقتصادی کنونی را آرام کند، تمهیدی 

آغاز شود )در سخن پایانی، فصل دهم، توضیح داده ام که چگونه غرب برای  تا دوباره روند صعودی قیمت نفت

خنثی کردن اثر منفی بحران مالی آمریکا بر قیمت نفت و توقف روند کاهشی قیمت نفت، به طور غیر منتظره، 

بر  اتنها با یکی دو روز مذاکره و بدون مطرح کردن بحث جدیدی در مورد مسائل اتمی ایران، قطعنامه اخیر ر

ست به از ایران خواسته ا های پیشین ـ تنها در چند سطرقطعنامه ای که ـ بر خالف قطعنامهعلیه ایران صادر کرد.  

  های پیشین عمل کند. قطعنامه ای که ناظرین غربی نیز از سرعت  تصویب آن شگفتی زده شدند(. قطعنامه

 استفاده کنیم. بویژه سخن اخیر اوباما ـ کاندیدای به سرعت از آن این دوره فترت را پاس داریم وبنابراین، 

دموکراتها برای ریاست جمهوری آمریکا ـ که گفته است با ایران بدون قید و شرط مذاکره خواهد کرد، فرصتی 

در فصل )استثنایی است که ما باید بیشترین بهره برداری را از آن بکنیم. در غیر این صورت، توضیح داده ام 

لت آثار نیکویی که بحران اتمی ایران برای غرب و بویژه آمریکا دارد و بویژه با توجه به اهدافی ( که به عششم
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بر طبل  کند که دموکراتها شدیدتر از بوشاند، اقتضا میلیغاتی انتخاباتی شان اعالم کردهکه دموکراتها در تب

در واقع  ری آمریکا آنها را خلع سالح کنیم.مناقشه اتمی با ایران بکوبند و ما باید پیش از انتخابات ریاست جمهو

اکنون زمان آن است که نه تنها آمریکا را با یک چرخش سیاستی، خلع سالح کنیم، بلکه همه چیز آماده است 

 تا  همزمان شوک بزرگی هم به بازار نفت ـ در جهت کاهش قیمت ـ وارد کنیم. 

 ود،تصمیماتی اتخاذ و عمل ش را بخوانید و احیاناً کتابترسم تا زمانی که شما این می حضرت آیه اهلل.  

خود  دوباره روند صعودی نفت یافته باشد و با یک اقدام غیرمنتظره از سوی آنان قیمتغرب دوباره خود را باز

ر را تجربه ای باالتدر این کتاب توضیح داده شده است که چرا هر بار که قیمت نفت آستانه .را آغاز کرده باشد

ینی سرعت تحوالتی که در این کتاب پیش ب شود.تر میفرصت ما محدودتر و توان تأثیرگذاری ما کم کند،می

دالر برای وقوع همه آن تحوالتی  100شده است، رابطه مستقیمی با قیمت نفت دارد. گرچه قیمت نفِت باالی 

  200وی د تا قیمت را به سکه پیش بینی شده است کافی است، اما غرب البته ـ در زمان مقتضی ـ خواهد کوشی

دالر سوق دهد تا سرعت وقوع تحوالت را باال ببرد و از این طریق خطر توقف یا شکست آن تحوالت را کاهش 

را که ماست. چ ـ متضمن منافعروز زودتر یک حتی ـ کند کردن روندهای جاری زمان به زیان ماست و  دهد.

 آغاز شود. روندی بی بازگشت ،که با وقوع چند حادثه پی درپیباید احتمال داد  آینده قابل پیش بینی نیست و

ار من رفت سرعت کمی بیفزایم اما هر چه قیمت نفت باالترکتاب زیادی را به این  هایمن خیال داشتم بحث

طالبی که میافت، مبادا فرصت فوت شود )می تر ـ کاهشکاملمتن بیشتر و سطح انتظارم ـ برای تکمیل یک 

 سازی آنها نشد را، اگر خدا بخواهد، تکمیل و در نسخه نهایی کتاب درج خواهم کرد(.  فرصت نهایی

بازار نفت را به این راحتی  کرد که طرحش به این سرعت بگیرد و بتواندغرب خودش هم گمان نمی

ها آنان را یمتقبینی نشده سریع و پیشخیلی افزایش  تنها گاهیها را تا این سطح برساند. آلود کند و قیمتتنش

قطعنامه سوم تحریم بر علیه ایران صادر شد و قیمت برای نخستین  1386کرد. یادمان باشد که در اسفند مینگران 

دالر رسید )تنها یک ماه  110به باالتر از  1387بار به باالی صد دالر رفت. اما همین که قیمت نفت در فروردین 

اد جهان ت که اقتصالمللی پول اعالم کرد که شواهد حاکی از آن اس پس از صدور قطعنامه( و سپس صندوق بین

میان آوردند )در آن ها لحن سخنانشان را نرم کردند و دوباره از مذاکره سخن به رود، غربیبه سوی رکود می

 سها پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلشدن لحن غربیتند که علت این نرمهای اصولگرا نوشزمان روزنامه

(، 1387دالر برود )در خرداد  140های نفت  به باالی است(. حتی تا پیش از آن که قیمت شورای اسالمی بوده

رای کنترل نشست و کنفرانسی بهیچ  نکرده بود و نگرانی صریح اظهار ی نفتهاهیچ مقام غربی از افزایش قیمت

( همراه با مقامات 7ی کشورهای صنعتی )جی که وزیران دارای 2008حتی در آوریل ها گذاشته نشده بود. قیمت

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گردهم آمدند تا مشکالت اقتصادی جهان و تهدیدهایی که منجر به 
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کاهش رشد اقتصادی،  تورم و بی ثباتی مالی شده است، را بررسی کنند، هیچ سخنی از این که بخش بزرگی از 

ت نفت است به میان نیامد )در فصل ششم توضیح داده ام که برای موفقیت این مشکالت ناشی از افزایش قیم

ای هداد شود و بویژه آن که نباید تنشطرح غرب، الزم است تا حد ممکن افزایش قیمت نفت بی اهمیت قلم

 ایهتصاد غرب واکنش نشان داد و نشانهکم اقکمناشی از سیاست غرب، عامل این افزایش تلقی شود(. اما وقتی 

و شتاب تحوالت بازار نفت و مناقشه اتمی ایران را کند  غرب نگران شد ،آشکار شدجدی  رکود اقتصادییک 

کرد. این جا بود که دوباره سخن از بسته تشویقی و آمدن سوالنا به میان آمد و آمریکا هم با انجام مذاکره 

ر فاصله دو تا سه ماه چه رخ داده بود موافقت کرد و حتی نماینده  آمریکا هم در مذاکرات شرکت کرد. مگر د

ه تکه غرب یکباره قطعنامه ای را که با هیاهو تصویب کرده بود، فراموش کرد و دوباره سخن از مذاکره و بس

افته و منجر ها افزایش ییمت نفت فراتر از حد انتظار غربیها به علت این بود که قتشویقی به میان آورد؟ همه این

ت باز مده اسرکود در اقتصاد غرب شده بود. اما اکنون که قیمت نفت دوباره به زیر صد دالر آبه بروز عالئم 

ها نگران شده اندکه مبادا قیمت سیر نزولی بگیرد و به سطح طبیعی برسد، و بنابراین با تصویب فوری یک غربی

ق مانع ز این طرین جدی است و اقطعنامه چند خطی، به بازار نفت گوشزد کرده اند که  بحران اتمی ایران همچنا

 ها بیشتر کاهش یابد.آن شدند که قیمت

اظ به لح نفت ، بازارجدی اقتصادی در غرب پدیدار شده است رکود حضرت آیه اهلل، اکنون که شواهد

 و بنابراین کاهش های اقتصادیفعالیت)چون رکود به معنی کاهش است  روانی آماده پذیرش کاهش قیمت

در این شرایط اگر ایران تصمیمی بگیرد که نشانه کاهش یا توقف تنش اتمی ایران و غرب  است(.تقاضای انرژی 

 هایی است که اکنون پیشها مزیتاین کشاند.ک روانی بازار نفت را به سقوط میباشد، به صورت یک شو

ک اقدام است تا ایران با یآمده اند و ما باید به طور جدی از آنها استفاده کنیم. به گمانم اکنون بهترین فرصت 

و سال اخیر د)البته آستانه روانی بازار نفت در  های نفت را معکوس کندضربه نهایی را بزند و مسیر قیمت بزرگ

روشن  (.گردددالر ـ باز نمی 50تا  40قیمت ـ  اولیه به سطح، باز ها سقوط کندرفته است و حتی اگر قیمت باال

. اما ـ به گمان نمایدامعه ای و  دولتی که به پول نفت خوگرفته است، غریب میاست که چنین پیشنهادی برای ج

من ـ اکنون این یگانه راه حلی است که در پیش روی ماست. و البته اگر در این کار موفق شویم باید ضمن آرام 

 کردن مناسبات خارجی مان، به سرعت به اصالح ساختارهای اقتصادی و سیاسی داخلی بپردازیم. 

ثیر گذار، ما بیش از دو دهه فرصت نداریم. در فصل ماندن به عنوان ملتی پایدار و تأ در هر صورت، برای

اول به تفصیل در این باره که چرا در دو دهه آینده، ما بیش از کل یک قرن گذشته به درآمد باثبات نفت 

 محتمل در پیشِ روی جامعه ما، در  گفته شده است. در آن جا ضمن برشمردن بحرانهای نیازمندیم، سخن

باره نیز سخن گفته شده است که چرا هر کس به وجود ملتی و جامعه ای به نام ایران عالقه مند است ـ خواه این
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طرفدار نظام یا مخالف آن ـ نباید در اقدام اجتماعی و عمل سیاسی خود به گونه ای حرکت کند که جامعه ایران 

ری و بی قاعدگی )از هر نوعش، خواه انقالب، خواه شورش عمومی، خواه بی اعتمادی هنجابه سوی هر گونه بی

فراگیر و ...( سوق یابد. و تمامی نگرانی این قلم از بابت افزایش قمیت نفت نیز از همین روی است. در یک 

باشیم که نگران آن نکالم: از دیدگاه این قلم، بهای افزایش امروز قیمت نفت، تخریب آینده ایران است. و البته 

یابد. شاید به اندازه کافی تجربه داشته ایم که دریابیم درآمدهای ارزی امروزمان کاهش می با کاهش قیمت نفت،

نه افزایش شدید درآمد نفت برای ما موهبتی بوده است و ما را به ساحل نجات رسانده است و نه کاهش آن ما 

یش کنیم که انقالب اسالمی بالفاصله پس از یک دوره افزافراموش نمیغلتانده است )و البته را به بن بستی در 

شدید درآمد نفت رخ داد(. در حالی که ما برای تداوم راه بلند و دشواری که در پیش روی داریم، در دو تا سه 

فت، به ندهه آینده، به حد متوسط و با ثباتی از درآمد نفت نیازمندیم. جامعه، اقتصاد و دولت نفت زده ما بی 

سرعت به نقطه بحران خواهد رسید ـ و البته با درآمد بسیار باالی نفت هم  بر بیماری اش افزوده خواهد شد. در 

دالر،  200تا   150توانم بگویم این است که تداوم افزایش قیمت نفت به سوی هر صورت آنچه به صراحت می

 تعلق دارد و وجودشان برای مدیریت بحرانهای در پیشبه معنی نابودی ارزش ثروتهایی است که به آیندگان نیز 

 روی جامعه ما، حیاتی است.

سیر کنونی خود برای تغییر م اقتداری به میدان بیایید و از لاکنون گاه آن است که حضرتعاحضرت آیة اهلل! 

ده اند قربانی منافع انمدارانی که کار را به این جا رسبرخی سیاست باشد مناقشه اتمی استفاده کنید. حتی شاید الزم

به گمانم گاه آن است که عصای شما از نقش تزیینی به درآید و نقش تاریخی خود را  ،ملی شوند. از این فراتر

یت ، به سفر بروید و نقش شیخوخبردارید را آن ،بازی کند. شاید الزم باشد برای ایجاد امنیت در عراق و منطقه

انه با منطقه با گفت و گوهای سطح باال و دوست سیاسی آشفته فضای است الزم خود را در منطقه به کار گیرید.

مکاری هبرای افزایش فوری عرضه نفت با کشورهای تولید کننده نفت در منطقه  همچنین .شودشیوخ منطقه آرام 

فت عراق هر نهای سیاسی ایران استفاده کنید تا از تمام ظرفیتدر ایجاد امنیت و ثبات در عراق   و توافق کنیدو 

  چه سریع تر و با تمام ظرفیت وارد بازار شود.

تواند یک شوک می های مادر سیاست «آشکار»و  «سریع»، «راهبردی»تنها یک تغییر کوتاه سخن آن که 

ه د)تغییر باید، راهبردی باشد، چون قبال دنیا روشهای تاکتیکی ما را آزمون کر معکوس به بازار نفت وارد آورد

کند؛ سریع باشد، چون باید نقش شوک را داشته باشد؛ آشکارباشد، چون باید آن روشها اعتماد نمی است و به

ای ما اثری هدیده ایم که تغییر محرمانه سیاستمطلع شوند و قبال از آن  به سرعت همه بازیگرن بازارهای انرژی

را « زرگفشار ب» نظریهق اهدافش در واقع همان گونه که غرب در سیاست کنونی خود برای تحق نداشته است(.

ه مقابله ب« فشار بزرگ» ام( ما نیز باید با سیاستکتاب توضیح داده« درآمد»در بخش  رانظریه کند )این می دنبال
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های انقالبی اما هماهنگ در جهت ایجاد یک فشار معکوس در بازار نفت یعنی مجموعه ای از سیاست مثل کنیم.

 را طراحی و دنبال کنیم.

و به طور  تاس به توافق رسیده بین المللی انرژی اتمی ها حاکی است که ایران عمال با آژانسبرخی شنیده

و تمام تالش من در این نوشتار این است که  ای خود را به حداقل رسانده است.های هستهبی سروصدا فعالیت

  ن چیزی است که غربنشان دهم توافق محرمانه با غرب به زیان منافع تاریخی ماست ـ و هما

ر ها دـ منافع ملی ما تن کتابخواهد. توافقات محرمانه ممکن است آبروی افراد را حفظ کند اما ـ مطابق این می

ین که هدف اضمن  اگر این توافقات بی سروصدا انجام شود شود.می مینأیک تغییر سیاست آشکار و سریع ت

 ،نگرانی رها کرده است این کرده است و آنان را ازمین تأایران هسته ای احتمالی یک خطر  برای مهارغرب را 

له خطر أسکید کنند و مأنه ای و تبلیغاتی بر خطر ایران تدهد تا در سطح عمومی و رسامی فرصتهمچنان به آنان 

 ه دارند تانگمساعد  و بازار نفت ای را جدی کنند و فضای عمومی را برای بحرانی نگه داشتن منطقهایران هسته

رب را تواند این سیاست غمیه امروز از این طریق بتوانند اهداف خود را در بازار انرژی دنبال کنند. بنابراین آنچ

توقف غنی سازی  (ردهگستبا تبلیغاتی بسیار به گونه ای سریع و آشکار )این است که ایران  به شکست بکشاند

دام کامل اقدست یابی به اعتماد  برای راستی آزمایی واسرع وقت  خود را اعالم کند و از آژانس بخواهد تا در

ای هبرای پیش گیری از طرح بهانبه سرعت دست به عادی سازی روابط با غرب ـ  ، الزم استبر اینو عالوه  کند.

ایران ط با بی قید و شرو به گمان من، این موضع اوباما که گفته است  ـ بزند. دیگر برای بحرانی کردن منطقه

بهره برد. و  نکند، فرصتی استثنایی است که باید تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از آمذاکره می

خود را بر بازار  ثیراقدام ایران، تنها وقتی حداکثر تأکنم، بازار نفت به لحاظ روانی ملتهب است و میکید باز تأ

 گسترده همراه باشد.گذارد که با هیاهوی بسیار و با تبلیغات نفت می

تواند در پاسخ به این سخن اوباما، اعالم کند که برای نشان دادن حسن نیت خود ـ و با حفظ حق ایران می

کند و آماده است تا در صورت انتخاب اوباما ده ـ اکنون غنی سازی را متوقف میادامه غنی سازی در آین

ی دارد. نخست این که بهانه را از دست اسرائیل برای هر مذاکرات را آغاز کند. این حرکت تبعات مثبت فراوان

گیرد. چون پیش بینی من این است که غرب هر گاه دیگر از طرق معمول ه حرکت احتمالی بر علیه ایران میگون

یسات ساز طریق حمله محدود اسرائیل به تأنتواند با داغ کردن تنور مناقشه اتمی، بازار نفت را ملتهب نگاه دارد، 

کشد. و اگر قیمت نفت روند معکوسی را به سوی کاهش آغاز کند، و به می ایران، شعله تنش را باال میات

اسی برای یهای بحرانی برسد، باید منتظر چنین اقدامی باشیم. بنابراین با اعالم توقف غنی سازی، بهانه سمحدوده

گ برنده ای برای اوباما است و ن، بررود. دوم این که چنین حرکتی از سوی ایراچنین اقدامی از دست می

تواند به شکست جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا بینجامد. بوش اکنون رهبری حرکت غرب برای می
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لبد طرا به دست بگیرد، زمان زیادی می تحوالت جاری را در دست دارد و تا اوباما فرصت کند که این رهبری

را بهتر مدیریت کنیم. در این صورت اگر اوباما برنده شود، او  نیز خلع  کنیم آیندهو در این فاصله ما فرصت می

های دموکراتها در مورد تحوالت ر فصل ششم توضیح داده ام ـ سیاستسالح شده است. چرا که ـ همچنان که د

رای آنها بآن اهداف را محقق کنند بهترین وسیله  تر از بوش است و اگر واقعا بخواهندنظام انرژی بسیار افراطی

نیز تداوم مناقشه اتمی با ایران و ملتهب نگاه داشتن بازار نفت است. بنابراین ایران با چنین حرکتی، اوباما را نیز 

کین نیز برنده شود، توقف امروز غنی سازی این حسن را برای ایران دارد که خلع سالح کرده است. اما اگر مک

اش را متوقف کرده است و بهانه سازیفشار جمهوری خواهان غنی بدونان در شرایطی آزاد و مختارانه و ایر

به  تر از همه این که اقدام ایران، شوک بزرگیدست مک کین نیز گرفته است. و مهمبرای فشارهای بیشتر را از 

 بازار نفت در جهت کاهش قیمت وارد خواهد کرد.

ا پس آن را با مذاکراتی برای عادی سازی روابط باگر ایران بتواند با چنین اقدامی ضربه اولیه را بزند و س 

ای و اقدامات موثر برای ایجاد امنیت در عراق و نیز مشارکت و همکاری برای  غرب و نیز مذاکرات منطقه

افزایش تولید نفت عراق دنبال کند، تا نظام سیاسی آمریکا بتواند با تغییر ریاست جمهوری کنار بیاید و دوباره 

لگوی انرژی را به دست بگیرد، ضربه مهمی به سایر بازارهای انرژی وارد شده است و بسیاری مدیریت تحول ا

( توجیه خود 9ه فصل از سرمایه گذاریهای عظیمی که در این سه سال در  انرژیهای نو انجام شده است )بنگرید ب

های ق بیرون آید و قیمتوفخورند. اگر غرب از بحران اقتصادی کنونی مدهند و حتی شکست میرا از دست می

دانم دیگر بتوان روندی که برای تحول در الگوی انرژی آغاز االی صد دالر نگه دارد، بعید مینفت را همچنان ب

 شده است را متوقف کرد.

بر کردن شویقی و زمانگو در مورد بسته تیران با مذاکره با آژانس و گفت وکنم که امی البته من احساس

له را تا بعد از ریاست جمهوری بوش بکشاند. موضوع، سعی دارد مسأ با و مریز برخورد کردندار مسأله و کج

این غرب است کوشد به دست خود ما انجام شود. که غرب الزم دارد و ماهرانه می همان چیزی است این دقیقاً

 جدید منطبق شود و بعد دوباره با داغ کردن تنور که نیاز دارد موضوع به درازا بکشد تا اقتصادش با وضعیت

 ا یکولی البته غرب این کار را  ب کند.کشی میس ظاهراً ما، اما باطناً غرب وقتمناقشه، یک گام دیگر بردارد. پ

شی کند تا تحوالت کدهد. غرب باید وقتمی ام( انجام)که در فصل هشتم توضیح داده« آچمزیخود»بازی 

ا بو ایران گمان کند  به دست ایران باشد کند که این وقت کشیای عمل میبه گونه دهد اما رخ مورد نیازش

( که بسته تشویقی مطرح شد و 87)بهار  . اخیراًزند )بازی خودآچمزی(کشی دارد به غرب رودست میوقت

 ش به سر آید. رایسرفت و آمدها آغاز شد آشکار بود که ایران قصد دارد کج دار و مریز عمل کند تا دوره بو

 نانآ مااوقت کشی نکند و اوباما هم گفت که ایران منتظر دولت بعدی آمریکا نماند. ایران به صراحت گفت که 
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اند، دهل که زمان خریاآورند. یعنی درعین حمی کشی، بر سر موضعایران را برای وقت  دانند که با این حرفهامی

کنند. و بنابراین باز شرایط فراهم است که هرگاه الزم شد فتیله مناقشه اتمی می جهانیان نیز ایران را مقصر قلمداد

 را باال بکشند.

 مرتکب شد ودر اوایل انقالب درمورد کارتر و در مساله گروگانها  ن نگران آنم که خطایی که ایرانم

باره رخ دهد. ، اکنون دورئیس جمهور آمریکا تغییر کرد انتخابات آمریکا انجام شد و تا یمکشی کردآنقدر وقت

 ر است؛تسأله انرژی از بوش افراطیباید کرد. اوباما در م و پیش از انتخابات اگر کاری باید کرد در دوره بوش

ارس به نفع فهای خلیجست. اگر بوش نیاز به زمان داشت تا بداند چگونه از تنشگفته او این را به صراحت هم 

یم که فراموش نکندندان تیز کرده است. آموزش الزم را دیده و اکنون اما از همآمریکا بهره ببرد، اوب منافع ملی

-رکتع شبوش علی رغم این که رهبری تحول در نظام انرژی غرب را بر عهده گرفته است، همچنان مراقب مناف

دید ج های نفتی بتوانند خود را با شرایطهایش آرام و تدریجی است تا شرکتهای نفتی نیز هست و سیاست

اوباما  در همین آگوست گذشته به صراحت گفت که اگر در انتخابات آینده ریاست جمهوری منطبق کنند. اما 

  آمریکا پیروز شود ظرف ده سال وابستگی آمریکا را به نفت خاورمیانه و ونزوئال از بین

ج فارس وز بوش در خلیهای امرپذیرد که سیاستمی برد. روشن است که چنین تحولی تنها به شرطی تحققمی

یروهای به گمان من اوباما ممکن است ن ادامه یابد. با شدت بیشتری  ـ که منجر به افزایش قیمت نفت شده است ـ

تر ادامه خواهد داد، ه است ـ اما تنش با ایران را جدیآمریکایی را زودتر از عراق خارج کند ـ که قولش را داد

 سالح کنیم. مگر این که ما از اکنون او را خلع

موضعی  ،د این تغییرناحساس کن نفت بازاربازیگران باشد که  اینحوه عمل ما باید به گونه در هر صورت

لبته خوب ا باید غرب و بازار نفت غافلگیر شود. راهبرد جدی بلند مدت است. یاو موقت نیست و یک سیاست 

نچه باید انجام شود م، اما آیاز آنها امتیازاتی بگیر گو کنیم وبسته پیشنهادی گفت و ها بر سراست که ما با غربی

ها م غربیگیجه وادارد و هتا روند حوادث را دگرگون کند چرخش بنیادینی است که هم بازیگران نفتی را به سر

ادامه  کید بر حفظ حقأتسازی با توقف غنیای در بازی ناتوان سازد. ح سناریوی خود و آغاز پرده تازهاصالرا از 

ل فصل همه جانبه مسائ اعالم آمادگی برای حل و ،ماد سازیتمذاکرات برای اع فوری شروع در آینده، هاالیتفع

دیت همکاری و ج ،حل و فصل مشکالت سی ساله ایران با آمریکا تالش برای ،با غرب و به طور خاص آمریکا

ارهایی کترین اینها نخستین و ضروری  ،تمام برای ایجاد امنیت درعراق و زمینه سازی خروج آمریکا  از منطقه

جام و روشن ان اها به سرعت و آشکاراگر این ند.نها، بتواند بازی غرب را به هم بزممکن است انجام آاست که 

 . حتی کاهش آن قیمت و افزایش در جهت توقف وارد خواهد شد ـ شود یک شوک جدی به بازار نفت
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ش از قیمت نفت تا پی یافزایش مسیر ندانی نیست چرا که اگرو البته برای انجام هر اقدامی، فرصت چ

 صعودی قیمت را یاری ، فشار زمستانه تقاضا نیز همراه خواهد شد و روندمعکوس نشودرسیدن زمستان، فرا

رود و یم باالتر ،بازارقیمت در  «آستانه روانی»های باالتری را تجربه کند، خواهد کرد. هر روز که بازار، قیمت

ل ـ که انه اسرائیشود. ضمن این که اگر در این میمی ه این آستانه باالتر رود، کاهش مجدد قیمت دشوارترهر چ

، ای علیه تأسیسات اتمی ایران بکندها حملهامدانه و سرخود یا به اشارت غربیها نیست ـ عموافق توقف تنش

نون ی نداریم. اکداتخاذ تصمیمات راهبرکردن تنش دیگر به سادگی ممکن نیست. ما زمان زیادی برای جمع

شود می تریری از فعالیت اتمی ایران ناتوانمقامات ما بر این باورند که هر چه زمان بگذرد غرب در جلوگ ظاهراً

ان ها به زیسالها و ماهها و روزها، که لحظه نه تنها برند که زمان به سود ماست. اما دقیقا بر عکس،می و گمان

هر چه  شود ومی رتبه تعادل و سطح معقول قیمت، سختگذرد بازگشت بازار نفت می ای کههماست. هر لحظ

 تر شود، آینده ما دشوارتر.سخت

ار نفت ممکن است یک شوک سیاسی به بازاست که  یک تحول بنیادی در سیاست ما تنها از طریقبنابراین 

رعت خود را به س  (ا، سریع و آشکار)راهبردیهای ما که این سه ویژگی تغییر در سیاست و برای اینوارد شود. 

به گمان من آغاز به کار مجلس هشتم و  نمایان سازد الزم است خود حضرتعالی میدان دار این تحوالت شوید.

باراک اوباما  ان اخیرو مذاکراتی که هنوز در جریان است و حتی سخن نیز ارائه بسته پیشنهادی اخیر غرب به ایران

از گفتن  ا.هتاریخی و بازنگری در برخی سیاست مناسبی است برای یک تصمیمهای فرصت ها ونههمگی بها

یشنهادهای ها یا پتاب را نخوانده است، پذیرش تحلیلاین نکته ناگزیرم که ممکن است خواننده ای که هنوز ک

ام که تحلیل داده است. البته توضیحشده « تئوری توطئه»باال برایش دشوار باشد، یا گمان برد که این نویسنده اسیر 

محتمل پی  گیری از بحرانهایآن که به جدی بودن غرب برای پیش این کتاب بر پایه نظریه بازیها است. اما برای

ببریم کافی است نگاهی به طرح محرمانه کیسینجر برای کنترل جمعیت جهان و تصویب آن توسط دولت آمریکا 

توضیح داده شده است ـ بیندازیم. در آن طرح به صراحت اعالم شده است  ـ که در فصل ششم 1975در سال 

گمان کنترل شود. بی 2000که افزایش جمعیت جهان به زیان منافع ملی آمریکا است و رشد جمعیت باید تا سال 

و  .تر از اهمیت رشد جمعیت جهان نیستاهمیت امنیت انرژی برای منافع ملی آمریکا ـ و منافع کل غرب ـ کم

در این کتاب شواهد بسیاری از اسناد منتشر شده توسط دولت آمریکا در مورد استراتژی امنیت ملی آمریکا و 

ایم که  به تصریح یا به تلویح نشان از عزم غرب برای عبور از و مواضع مقامات ارشد غربی آورده نیز از اسناد و

 نفت دارد.

 و ،فکری رهبران سیاسی برای اخذ تصمیمات بزرگ نیاز به یاری معموالًدانیم که اهلل، میحضرت آیه

ه خود را به این امید انجام وظیفکتاب این  مرجع اجتماعی دارند. من با تدوین سازی و همراهی گروههایبستر
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بتواند گروههای مرجع اجتماعی را برای اخذ تصمیمی بزرگ و سرنوشت ساز، با مقامات کتاب ام که این داده

ـ و برای آن که دست مقامات کشور همراه سازدعالی  ا هنظام برای چرخش احتمالی در سیاست. اما در این مرحله 

 کنم.می باز باشد ـ این کتاب را تنها برای حضرتعالی و برخی مقامات عالی کشور ارسال

ًا ای دیگر ـ و قطعی شما فرستاده خواهد شد، به گونهها برادانستم که این نوشتهمی شاید اگر از آغاز

بته برخی از بینم )من البازنگری و بازنویسی آنها را نمی کردم. اما اکنون نیز دیگر فرصتمی مختصرتر ـ تهیه

 «بنیان گذار تله»ها را که نیاز به تفصیل داشت، مجمل وانهادم  برخی را نیز که گسترده بود ـ مانند بحث بخش

با این حال، در آغاز این  های دیگرم ارجاع دادم(.واننده را به نوشتهوتاه کردم و خـ حذف یا ک در فصل اول

را باز می نماید. اگر این بخش همراه با فصل دهم « طرح کلی کتاب»ام که افزوده« درآمد»کتاب، بخشی به نام 

را با همان تن م بنابراین، این نماید.ز کلی کتاب را به خواننده باز میاندااب )سخن پایانی( مطالعه شود، چشمکت

  برای ارسال به نمایندگان محترم مجلس هفتم نوشته بودم خدمت شما تقدیمسال گذشته پیشگفتاری که 

عاقبة ام بگذارید. والنگرانی رید و صراحتم را به پای دلْام را به دیده اغماض بنگده گوییدارم. امید که زیامی

 للمتقین.

 1387 مهر ماهدهم محسن رنانی ـ دانشگاه اصفهان ـ 

  رونوشت:

 جهت استحضار ـ رئیسان محترم قوای سه گانه کشور

 استحضار ـ ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت
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 گفتارپیش
 

 

 
ـ به صورت یک ۱۳۸۶های اولیه این کتاب را ـ در خرداد هنگامی که قرار داشتم  پیش نویس )متن زیر را

برای نمایندگان محترم مجلس هفتم ارسال کنم، خطاب به آنان نگاشتم ولی چون آن گزارش ارسال « گزارش»

 (آورممیبه عنوان پیشگفتار نشد اکنون در این جا 

 

 

 نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی

 سالم بر شما
 

ی ل آن نیازمند زمان درازروی شماست، گزیده ای از یک پژوهش مفصل است که تکمیگزارشی که در پیش 

ند. البته مامی سفانه شتاب حوادث مربوط به ایران آنچنان است که اندیشه و قلم از همگامی با آنها بازاست. متأ

م  یا من هنوز در بیانام تا هنگامی که وقتش فرا نرسیده است، یا خیری در آن نیست و همواره  از خدا خواسته

ناپاکیزگی دارم، دستم را در تکمیل و انتشار آن، روان و گشاده نسازد. اما همین گزارش گزیده ـ که پیش روی 

 شماست ـ را نیز بارها و بارها نشستم و نوشتم و نشد. هر بار بهانه ای پیدا شد و آن را رها کردم. 

ذشته خطاب به جامعه علمی و روشنفکری و درواقع پیش نویس اولیه این گزارش را در اواخر سال گ

امید نا اًگذران تقریبح امور کشور توسط مقامات و سیاستاز اصال سرآمدان فکری جامعه نوشتم. چرا که اصوالً 

اصالح مسائل ما بدون تحول فکری، پذیرش، همکاری و مشارکت عامه مردم  ام کهشده و بر این باور آمده

 ناممکن است.

که رهبر معظم جمهوری اسالمی ایران در سخنرانی خود در روز اول فروردین امسال در مشهد از آناما پس 

که  امید نکنند، به این نتیجه رسیدمنااعتماد و که مراقب باشند مردم را بیدادند  به صاحبان قلم و بیان هشدار

ین که انتشار این گزارش نباشد. تا ا گرچه گذشت زمان به زیان کشور ماست، اما شاید اکنون زمان مناسبی برای

دیدم که وزیر نفت هند اعالم کرده است قراداد هفت میلیارد دالری احداث خط   86خرداد  21در خبرهای 

لوله گاز احتماال تا یک ماه دیگر بین هند، پاکستان و ایران امضا خواهد شد. احساس کردم اکنون دیگر تعلل 

ـ اگر دیر نشده باشد. بنابراین تصمیجایز نیست و گاهِ آن است که حد م اقل بخشی از آنچه گفتنی است گفته شود 

گرفتم آن را برای نمایندگان محترم مردم بفرستم که اگر آنان صالح و الزم دانستند و سخن مشفقانه ای در آن 
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نند. مطرح کگذاری کشور سیاستررسی قرار داده و در مجامع دیدند، مسائل مطروحه را به صورت جدی مورد ب

مجاب  دادن وگرفتن و آگاهیچرخشی در روند امور باید با جدی بر این اعتقادم که هر اصالحی و البته نهایتاً 

 کردن جامعه همراه باشد. 

بنابراین گرچه خطاب محتوایی این نامه به طور عمومی  به عالمان و روشنفکران جامعه است اما در شرایط 

توانند مصداق خاص آن قرار گیرند. بنابراین با حذف برخی مباحث مفصل تحلیلی، می فعلی نمایندگان محترم

الح برای تامین مص فرستم بدان امید که اگر خیری و صدقی در آن دیدید به گونه ای جدیمی آن را برای شما

و شما را در  پندراممی خواهم که مرا در بیان آنچه درستمی های آینده قیام کنید. و از خدااین ملت و نسل

 هباالجاب شنیدن و عمل به آنچه در راستای خیر این ملت است، نیرو و راستی بیفزاید. که: ان اهلل علی مایشاء قدیر و

 .جدیر

( آمده است اول کتاباول که در پیوست « نفت نامه)»گونه که خواهید دید بخشی از  این گزارش همان 

آقای خاتمی ـ رئیس جمهور وقت ـ نوشته و ارسال شده است. با  ( خطاب به83بیش از چهار سال پیش )نوروز 

ای که ایشان خطاب به سه تن از اعضای کابینه دادند، گمانم این بود که در کار نفت تغییری رخ دستور جدی

دوم را )درباره مسائل گاز( نگاشتم « نفت نامه»، (1383)اسفند  خواهد داد، اما هیچ رخ نداد. یک سال پس از آن

و فرستادم اما این بار در اواخر دولت ایشان بود و معلومم نشد که نامه چه شد و کجا رفت. دولت جدید که آمد، 

ی ابا وجودی که های و هویش را خوش نداشتم اما امیدم آن بود که در هیاهوی دربند کردن به اصطالح مافی

فـُتوری درافتد و مقامات و کارشناسان کشور های جاری حوزه نفت و گاز نفتی، ناخودآگاه در کار سیاست

فرصت کنند قدری بیشتر آینده را گمانه بزنند. اما غافل از آن که کار نفت کار بازی نیست که در آن فـُتوری 

درگیرد. حکایت نفت حکایت نَفَس است برای اقتصاد ما و حکایت خون است برای اقتصاد غرب و به سود هر 

ین یک مورد ـ همه چیز به سرعت و به رفاقت چهره بندد. پس اگر درهر چیزی ما را دو است که ـ حداقل در ا

-یم خواهیم ـ والبته مجبوریم بخواهیم ـ که غربمی با غرب اختالف است، در این یکی نیست. ما همانی را

 برد. میداند و در بازی با ما نیز به خوبی از آن بهره می خواهد، غرب این را خوب

آغازین ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تصمیم گرفتم نفت نامه سوم را بنویسم و حتی  در روزهای

  ( آن را نوشتم. در مقدمه آن نامه آمده بود: 84چند ماه بعد )اواخر سال 

افع برای حفظ من سوگند خوردن از کمتر از یک ماه  پس جمهور محترم، تنها سینژاد، رئ یدکتر احمد یآقا»

ـ که برای ادامه مذاکرات مربوط به قرارداد  هندوزیر خارجه  با داریدر د ،قام ریاست جمهوریملت ایران در م

منافع  متضمن رااحداث خط لوله انتقال گاز ایران به هند از طریق پاکستان   خط لوله گاز به ایران آمده بود ـ
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 زنهاری و سمیبنو یزیباره چ نیکه در ا دمیکژَیخود م اب یچند روز. وقتی این خبر را شنیدم 1دانستندسه کشور 

ه نفت و عزم فساد در حوز»شان یانتخابات غاتیبند تبل عیجمهور که ترج سیرئ یکه چطور آقا میبدهم، و بگو

شان خشک نشده، و هنوز مسائل یجمهور استیبود، جرأت کردند هنوز مرکب حکم ر« آن یکن شهیبر ر

-موافقت ،نکرده یدگینفت رس رد یینکرده و هنوز به فساد ادعا نییتع نفت را رینکرده، هنوز وز ینفت را بررس

و  غاتیلاز آن همه تب یاذره اگر ؟یید کنندرا تأ را به دنبال دارد( یبزرگ )که البته تعهدات بعد نیچن نامه ای

آن آنهمه فساد وجود داشت  یاگر واقعا در حوزه نفت و قراردادها ، و درست باشد ینفت یایادعاها درباره ماف

را  فیاحتمال ضع نیا شانیا دیباینم ایداشتند( آ دیکأجمهور در دوره انتخابات بر آن ت سیرئ ی)که آقا

گفتم  نیبا وجود ا 2؟ردمل برخورد کأتبا آن با  دیباشد و با ایقرارداد دست پخت همان ماف نیدادند که ایم

  داشت. ندهیصبور بود و چشم به آ دیبا رفته است و اصالح خواهد شد. یغفلت دیشا

تا  است شده رانیوارد ا ینیچ تیهئ کیدر خبرها خواندم که  1384آخر آذر ماه  یاما در روزها»

 )آن .کند نهایی را چین به ایران خام نفت و مایع طبیعی گاز تن میلیون 250 فروش برای طرفین اولیه نامهتوافق

شود و هنوز بین مجلس و دولت توافقی بر سر وزیر صورت سرپرستی اداره میرت نفت به هم روزهایی که وزا

 ریوز نییگذشته، حول وزارت نفت و تع ماه چهارکه در  یبر مسائل یبا مرور زیو ن نفت حاصل نشده است(.

 سیئر نیتر از آن است که ادهیچیآمده حول آن، پ دیکه نفت و ساختار قدرت پد افتمیآمد، باز در شیپ

وارد آورد. آخر  یدر روند موجود در آن خلل ایبتواند برآن غلبه کند  یگریجمهور د سیهر رئ ای یجمهور

 یکند، قرارداد خارج دارید یت خارجمابا مقا دیبا گر،یجمهور د یرؤسا هنژاد هم همانند هم یاحمد یآقا

 یهااستیس یبرود. بررس یاستان یفرهاو س یمردم یدارهایو به د ردیامضاء کند، پروژه افتتاح کند، سفرا را بپذ

که از  تسین یموجود کار یندهایفرآ یتوقف برخ ایدر آنها  یدر حوزه نفت و احتماالً بازنگر یکالن و بخش

ر انتظا -کرده است یزیرو درشت برنامه زیهزاران کار ر استشیچهار سال ر یکه برا -جمهور سیرئ کی

  «.3کارستان است یبرمال کنند کار ها راینفت یهایجمهور فرصت کنند و دله دزد سیکه رئ نی. هممیداشته باش

 

یی که آخر در فضاایده است و آن را بایگانی کردم. دانم چرا احساس کردم انتشار یا ارسال آن بی فاما نمی

 شود، چه رغبتی برای گفتن ه میشوند و انتقادها با ُاشتلم پاسخ دادزده خوانده میمنتقدین، مشتی غرب
                                                 

 انجام شد.  8413شهریور  12دیدار وزیر خارجه هند با آقای احمدی نژاد در  .1
که  ـ  نامه ها و قراردادهایی در زمینه های گاز مایع شده و نیز توسعه میادین نفتی با هند دارد. اما مهم ترین آنهاایران موافقت . 2

میلیون متر مکعب گاز از طریق خط لوله است که مبلغ  90ساله صدور روزانه  25خوشبختانه هنوز امضای نهایی نشده است ـ قرارداد 

 میلیارد دالر است. 4/7اجرای این پروژه حدود 

چند   بیسدر برابر آ ،یدر فالن قرارداد نفت یدالر ونیلیم میفالن رشوه ن ایآکنم اما  تیهما یفساد در حوزه نفت را ب واهمخینم  .3 

 شود؟یمحسوب نم یکشور خواهند خورد، دله دزد ینفت یجار یهااستیاز س ندهیآ یهاکه نسل یدالر اردیلیصد م
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عیت س انتقاد کردن برایش موضوهم چه تأثیری خواهد داشت؟ مگر آن که کسی نفـْ ماند؟ و اگر گفته شود می

 داشته باشد. بگذریم.

شیدم تا موضوع را در من البته موضوع را رها نکردم و دغدغه هر روزه این دورانم بوده است. در واقع کو

ام که ه رسیدهنتیج ام بیشتر به اینام و اندیشیدهاقع در سالهای اخیر هر چه کاویده. در وتری بنگرمچارچوب فراخ

های انرژی کشور )شامل نفت، گاز و انرژی اتمی( بیشتر گویا با نگاه به منافع غرب طراحی شده است تا سیاست

که  من گمانیکته شده باشد اما بر ایها از سوی آنان به ما دته هیچ معتقد نیستم که این سیاستمنافع کشور. و الب

اند، هکردای طراحی و مدیریت می، میدان و قواعد بازی را به گونهآنان به عنوان طراحان بازی در بازارهای انرژی

اه در ایم که هر گآموخته« نظریه بازیها»چرا که از رقیب، برنده خواهد بود.  گونه بازی کنیم، نهایتاً که ما هر

 د و اگرخواهد بو وا همای یکی از طرفین بازی، خودش طراح بازی نیز باشد، از دیدگاه نظری، برنده نهایی بازی

واهد ، آن بازیگر دست باال را خته باشد )عدم تقارن اطالعات(یکی از بازیگران اطالعاتی بیش از دیگری داش

اتی دارد و هم مزیت فنی و ساختاری ای است که غرب هم مزیت اطالعشت. و بازار انرژی جهانی به گونهدا

)برخالف کشورهای تولید کننده نفت که فقط مزیت قیمتی دارند(. و در چنین شرایطی است که باید به توصیه 

ین گوید بهترین استراتژی، حمله به استراتژی دشمن است. بنابرااست غرب، کیسینجر، عمل کرد که میپیر سی

نفت، گاز و انرژی اتمی( بهترین سیاست، بازی نکردن در میدانی است که در چنین شرایطی در حوزه انرژی  )

 رقیب طراحی کرده است.

انرژی همواره در ، در حوزه های خارجی استقالل یدم در این سه دهه با وجود سیاستاما هرچه نگریستم د 

. 1دبرنده واقعی رقیب خواهد بوایم که رقیب طراحی کرده است. و نتیجه بازی هر چه باشد، میدانی بازی کرده

که برای من پدید آمد این بود: اگر فرض کنیم رژیم پیشین  به هدایت و حمایت بیگانگان بنابراین پرسش اساسی 

ه البته کوشید در راستایی حرکت کند کدانست، میمیو یا از فرط شیفتگی برای رسیدن به آنچه بهشت غرب 

 الهای پس از انقالب که براستی اما چرا نظام سیاسی و اجتماعی ما در س ،منافع غرب هم در آن بود

 منافع غرباین همه در راستای  ـ به ویژه در حوزه نفت و گاز ـ خواهد مستقل باشد، عملکردهای کالنش می

 اتواند به سادگی ما را اغوا کند تا آن گونه که منافع اوست عمل کنیم و چرا ماست؟ راستی چرا غرب می

                                                 
این نکته را می توان با مثال ساده ای روشن کرد. فرض کنید زمین دار بزرگی به منظور افزایش ارزش زمین های خود، در میان   .1

زمین هایش یک ورزشگاه فوتبال احداث و یک تیم فوتبال نیز راه اندازی کند. آنگاه جایزه ای بگذارد و یک مجموعه مسابقه میان 

نظر از این که نتیجه بازیها چه باشد و تیم متعلق به مالک زمین ها ببرد  یا ببازد، شرکت تیم های  تیم های شهر برگزار کند. صرف

مختلف شهر در این بازیها موجب رونق منطقه ورزشگاه و افزایش قیمت زمین های مالک می شود. بنابراین برنده واقعی ـ و بلند 

 ازی را برده است. مدت ـ زمین دار خواهد بود، نه تیمی که ظاهراً  یک ب



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            ۶۴ 

 

تواند با می سادگیسازوکاری برای کشف و تعریف طبیعی و بلند مدت منافع ملی نداریم؟ چرا منافع ملی ما به 

مصاحبه یک مقام دست چندم سیاسی آسیب ببیند و هیچ کس هزینه اعمال وتصمیماتش را ندهد؟ و صدها 

 پرسش دیگر از این دست.

وذهای دولت نف»عنوان  اصطالح اقتصاد سیاسی بهمن پاسخ را البته در ساخت سیاسی حکومت ـ که در 

ـ میمی« ناهمگن آمدن چنین موجب پدیدماند که چه شرایط وعواملی ش همچنان باقی می. اما این پرس1بینمنامند 

ساخت سیاسی در ایران شده است؟  در این راستا کوشیدم تا نظام سیاسی ـ اقتصادی ایران پس از انقالب را از 

انون اساسی و به قبنابراین با یک نگاه سیستمی به ساخت سیاسی به  ها بنگرم و تحلیل کنم.سیستمظریه منظر ن

گرفته در سالهای پس از انقالب، دریافتم که ریشه دواندن گسترده سه گونه خطای سیستمی نظام ارزشی شکل

سایر قوانین موضوعه،  هم در ساخت قانون اساسی و 2)خطای اندازه گیری، خطای ترکیب و خطای گِشتالتی(

های سازمانی و اداری پس از انقالب شد پس از انقالب  و هم در فرایندهم در اندیشه رهبران و مقامات سیاسی ار

)نظام مدیریتی(، راه را بر اصالح مداوم و انطباق پیوسته نظام سیاسی اجتماعی ما با تحوالت دنیای واقع بسته است 

ز های دیگر اقتصادی و اجتماعی نیین ناتوانی یا کندی به همه زمینهت. و البته اـ یا حداقل آن را کند کرده اس

آنچه باید زندگی  ر ازتهزینهسرایت کرده است. بنابراین دریافتم که با انباشت این سه گونه خطای سیستمی، ما پر

وانیم ـ به عنوان تتا زمانی می البته با این ساختارایم و گرفتهبه این نحوه زندگی نیز خو کنیم وکنیم، زندگی می

یک نظام سیاسی و حتی به عنوان یک ملت ـ دوام آوریم که نفت، یا منبع دیگری برای صادرات و کسب درآمد 

گسترده ی رسوخگیری و حتسیاسی و تصمیم. یعنی انباشت این سه گونه خطا در ساخت نظام داشته باشیمرایگان، 

ب، گردش امور را برای جامعه ما آنچنان پرهزینه ساخته است که تداوم نظام آنها در قوانین مصوب پس از انقال

ه این یک تجرب سازد. و اصوالًمدهای نفت، ناممکن میآاجتماعی و اقتصادی در ایران را بدون تزریق مداوم در

 ت کاملآورند: یا وجود حمایتنها به دو طریق دوام می« ناهمگننفوذ »های از نوع تاریخی است که حکومت

 خارجی و یا وجود منابع طبیعی برای فروش و مصرف.

و نیز وجود نظام اداری ناکارآمد )که نتیجه « نفوذهای ناهمگن»له ما در ایران فقط ساخت سیاسی اگر مسأ

از  یرو، که ناش های اجتماعی و سیاسی پیشِ، نگرانی چندانی نبود، اما بحرانهمان ساخت سیاسی است( بود

های کشور در سالهای پس از انقالب بوده است ) مانند بحران جمعیت که به نادرست در سیاستگیریهای جهت
                                                 

اسی اقتصاد نفوذهای ناهمگن : تأثیر قانون اس »رابطه نفت با شکل گیری دولت نفوذهای ناهمگن در ایران را در مقاله ای با عنوان   1.

ار برگز تهران در دانشگاه 1381که در اردیبهشت « تأملی نو بر اصول اقتصادی قانون اساسی »در همایش «  بر ساختار اقتصاد سیاسی

 شد به تفصیل بررسی کرده ام.

 این سه مورد خطا را انشاء اهلل در آینده طی نوشته ای به تفصیل توضیح خواهم داد.  2.
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که ی بهای قومی و مذهرانهای دیگر مانند واگرایی اقلیتبحران اشتغال و ازدواج و مسکن انجامیده است و بح

نماید( در کنار وجود نظام یپراکنده در استانهای مرزی رخ م ها و گاه بحرانهای اجتماعیدر شکل ناامنی فعالً

ها در حوزه اقتصاد است و امکان راقتصادی معیوب )که ناشی از مفقود یا معیوب بودن برخی نهادها و سازوکا

های نهفته در بازارهای جهانی منتفی کرده است(، ها و مزیتهره برداری اقتصاد ما را از فرصتپیوند جدی و ب

ی ای برای قرار گرفتن در مسیر توسعهداقل تا چند دهه چشم انداز روشنشرایطی را به وجود آورده است که ح

( هنگام دریافت جایزه 1993گونه که داگالس نورث )برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال باثبات وجود ندارد. همان

اسفانه ود. متشتوسعه در اندیشه کودکان آغاز می کشوری ازست، شکل گیری فرایند توسعه در هر نوبل گفته ا

)یا خوشبختانه؟( نسلی که اکنون در ایران در حال بالیدن است، نسلی است که گرچه تمام نظام سیاسی، فرهنگی 

کردن رفتار اجتماعی آن بسیج شده است، اما در این کار همچنان ناکام است. مندترل و نظامو امنیتی ما برای کن

ا همه امکاناتش ب ایم و حکومترسیده ه است که به این نقطهاین پیام ناگواری است. یا روش گذشته ما به خطا بود

ل به و یا این که این نس ،رود که در تربیت و کنترل نسل خود ساخته اش هم ناتوان مانده استچنان به خطا می

دوره »از  ،ای است. هر کدام که باشد، نتیجه آن است که برای عبور آرام و به سالمتباژگونه هر علتی نسل کامالً

. آیات تکیه کردتوان رزش افزوده اقتصادی نسل جاری نمیی که در آن قرار داریم به انسجام اجتماعی و ا«گذار

امی شان کافی است. تقریباً تمها در دسترسند، چشمی نیمه باز و دلی نیمه روشن برای دیدنفراوانند و نشانه

زولی ری برای سرمایه اجتماعی باشد، نشانگر روند نتواند نماگکه تاکنون علم پذیرفته است که میهایی شاخص

. همین یک شاخص برای توضیح بسیاری از مسائل جاری جامعه ما کافی 1سرمایه اجتماعی در جامعه ماست

.  بد نیست بدانید در دو دهه اخیر در میان عالمان اقتصاد این نظریه مورد اقبال قرار گرفته است که بدون 2است

عه را شکل تواند فرایند توساز سرمایه انسانی یا اقتصادی نمیز سرمایه اجتماعی، هیچ سطحی سطح قابل قبولی ا

 یید آن یافت شده است.ه در تجربه هم شواهد بسیاری در تأدهد. و البت

 دش از یک بحران عظیم و فراگیر که داشتن خواست که جامعه ما حداقل برای دورنگه حاصل، آن

فروپاشی اجتماعی و سیاسی شود، نیازمند تزریق منابع اقتصادی فراوانی در یک دوره نسبتاً بلند تواند منجر به می

 شود وگرنه از کنترل خارج  اشتهدشود و راضی نگه مین هایش تأنسل نوخاسته کنونی باید حداقل است.

با  وی آنانآمیزی نیررهمه محق باشد یا نه ـ به معنی دشود. خروج این نسل از کنترل ـ صرف نظر از آن کمی

                                                 
توجه دارم که این ادعایی بزرگ است اما کسی این ادعای بزرگ را دارد که یکی از بیشترین مطالعات را در حوزه سرمایه اجتماعی  .1

 در ایران داشته است )دو کتاب، شش مقاله، راهنمایی یک پایان نامه دکتری و دو پایان نامه ارشد، و دهها سخنرانی(
های تورم، بیکاری و بهره  و از میان شاخص های اجتماعی، روند سرمایه اجتماعی را می توان از میان شاخص های اقتصادی، نرخ  .2

 به عنوان شاخص های حیاتی یک نظام اقتصادی ـ اجتماعی تلقی کرد.
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ها و نیروی واگرایی موجود در مناطق مرزی است. و در شرایطی که نه اقتصاد چشم انداز نیروی نهفته در اقلیت

روشنی دارد، نه مناسبات خارجی مان ثبات و قوامی دارد، یک بی تدبیری کافی است تا ما را به دامن یک 

ویرانگر درغلتاند. برای پرهیز از چنین بحرانی ـ که درصورت  شورش فراگیر خانمان سوز یا یک جنگ داخلی

های آن را تجربه خواهند کرد ـ نیاز به منابع کافی آسیبه چند نسل آیند همه نسل کنونی و احتماالً ،تحقق

های افتاده خود تزریق کنیم و نیازیجی اما مداوم، به اقتصاد از نفساقتصادی داریم تا خیلی حساب شده و تدر

 داقلی این نسل را برآورده سازیم. بنابراین ما حداقل برای دو تا سه دهه آینده به درآمد سرشار و فزاینده نفتح

 گمان تمامیت ارضی و امنیت ملی ما در خطر خواهد بود.نیازداریم. بدون چنین درآمدی بی

تر یزندگی جمعی ما حیاتتداوم کند و درآمد نفت را برای تر میودن شرایط کنونی ما را جدیبآنچه خطیر

تله »سیستم آن را سازد آن است که در چند سال اخیر ایران وارد شرایطی شده است که در نظریه مدیریت و می

های نونهاد، با خطر ورود به این تله روبه رو هستند. تله بنیان گذار امند. همه سازمانهای نوپا و نظامنمی« گذاربنیان

 .  1انجامدزودرس نظام یا سازمان می ی به مرگدر موارد بسیار

کنون باید آن ایم انگریستهتوسعه میای برای حرکت به سوی در گذشته نفت را به عنوان سرمایهپس اگر 

ه امید جد پاس داریم، برا به عنوان یک منجی برای امنیت ملی و زیستار تاریخی خود بنگریم. و باید آن را به 

ادی آمیزی نظام اقتصو تحوالت فناوریهای آینده و درهمها ند در فرایند گذر نسلآینده بتوانهای آن که نسل

 قه فروبسته بیابند. و از این گردنه تاریخی جان به سالمت برند. لاز این ح رفتیجهانی، برون 

با ها تمد که با تلفیق نظریه عمومی سیسفراهم آم ایبود که به تدریج چارچوب فکری مالتبه دنبال این تأ

سیستمی آنان  ایهیافته غربی و مقایسه مؤلفهعههای توسمهای اقتصادی، و نیز با نگاه به تجربه حکومتنظریه نظا

الستیک، صر اسکودینی تاریخ )حکومت خلفا در دو قرن اول اسالم، حکومت کلیسا در عهای حکومتبا تجربه 

جربه ت هودیان بر اسرائیل در میانه قرن بیستم، وحکومت شیعی امامان یمن در اوایل قرن بیستم، حکومت مذهبی ی

یاسی ما به های ساختاری نظام سیی برای تحلیل کاستیتوانست الگوت طالبان در پایان قرن بیستم( میحکوم

های ذوحکومت نف»دست دهد. و از این نقطه عزیمت بود که تحلیل چرایی حرکت نظام سیاسی ایران به سوی 

 شد.پذیر میوزه انرژی برای من امکانهای همگرا با غرب در حاستو نیز اتخاذ سی« ناهمگن

آرامی چارچوب اندیشگی خود را  به را ندارم، اما همچنان کهاکنون قصد بازکردن چارچوب نظریه باال 

 گذشت و نزاع شد. و هرچه زمان میتر میاتمی سخت پروراندم، منازعه غرب و ایران درباره انرژیمی

تم. پنداشگونه میکم من اینشد ـ یا دستب در بازی انرژی اتمی آشکارتر میطرح کلی غر تر، خطوطجدی

                                                 
 در این باره توضیحات بیشتری در فصل اول همین گزارش آمده است. . 1
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را به آرامی دنبال کنم و  داشتم حوادثتر میاز سرعت نرسیده بود، دوست اگر شتاب حوادث به این پایه

ه را رپایان، کل مطالعام را به طور کامل و از همه زوایا با شواهد تجربی تکمیل کرده و دچارچوب کلی اندیشه

 تاز فرایندها و سیاس حبان اندیشه قرار دهم. اما نگرانـ در قالب یک کتاب ـ درمعرض نقد روشنفکران و صا

های کنونی حاکم بر حوزه نفت و گاز و نگران از پیامدهای بلند مدت روند کنونی بازی اتمی غرب با ایران و 

شتاب حوادث و غفلت از منافع بلند مدت ملی که در حال از  از نیز نگران فضای غیر عقالنی موجود در آن و

ی از آن ااقتصاد دارم بر آن شدم تا چکیده دست رفتن است و به حکم وظیفه اجتماعی که به عنوان یک معلم

با  بازی غرب های ما وخورد و بر بحث غفلتمی مالت را )تنها آن بخش  که به مسائل انرژی پیوندمجموعه تأ

شود( تدوین و برای شما نمایندگان ارسال کنم. شاید، کسی از خویش برون آید میحوزه انرژی متمرکز  ما در

 و کاری بکند.

 گزارش چیست؟ این گزارش یک پیش فرض محوری دارد که به گونه خالصه چنین است:اما سخن اصلی این 
 

-می یک نقطه اشتراک یاسی ایران بهتحلیل همه مسائل و دشواریهای اقتصادی، اجتماعی و س»

رسد و آن نفت است. نفت گرچه عامل شکل گیری و دیرپایی بسیاری از مشکالت دیروز و 

ش اشاره شده است( امروز ما بوده است، اما  به دالیل متعدد )که به بخشی از آنها در این گزار

 کما دستتیم ترین مانع فروپاشی ما خواهد بود. پس آن را باید به جد پاس داراز این پس اصلی

سخن  مین کند. کوتهنسلی در ایران را برای چند دهه تأهای موجود و انتقال بین هزینه ناکارایی

شد از این پس ـ حداقل برای دو مینفت که روزگاری ـ به درستی ـ بالی ایران خوانده  ،آن که

ای هش هزینهی کنونی مردم ایران و پوشهای سطح زندگا سه دهه ـ یگانه عامل حفظ حداقلت

هایی که درصورت عدم پوشش، به انفجار نسلی خواهد  بود؛ هزینهسرسام آور گذار بین 

ا به ر مان تبدیل کنیم و آناز آن را باید به الویت اول ملی انجامد. بنابراین حفاظتعی میاجتما

 «.های دیگر را با آن تنظیم کنیمجد پاس داریم و همه سیاست
 

 یابد و آن این که: گزارش به یک نتیجه اصلی دست می نبا این پیش فرض، ای
 

های کنونی ایران در حوزه کند و سیاستال میای که غرب در منازعه اتمی با ایران دنببازی»

انرژی اتمی نتیجه ای جز از دست رفتن قدرت رقابتی، ارزش ذخایر انرژی،  سهم  و درآمد 

آینده، ندارد. و این به معنی فداکردن سرمایه دهه  آینده ما در بازار جهانی نفت و گاز، در سه

شکش کردن فقر عمومی زودرس به های آینده به پای آرزوهای نسل جاری و پیو منافع نسل

 یمتقهای آینده است. در یک کالم درآمدهای بادآورده نفتی امروز، که ناشی از افزایش نسل
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این  های آینده است. ولشدن منافع نسکوتاه مدتی است که بهای آن، ضایعنفت است، منافع 

درآینده پردازد تا منافع عظیم آن را زینه ناچیزی است که امروز غرب میت نفت همیافزایش ق

های خلیج فارس و اکنون با دنبال اندازی جنگدهد که غرب با راهببرد. این گزارش نشان می

ود رتمدن غرب را ـ که انتظار میبزرگ کردن جدی منازعه اتمی با ایران، چهار بحران محتمل 

کند، و البته در این فرایند آسیب جدی رن بیست و یکم رخ دهند ـ چاره میدر  چند دهه اول ق

های آینده ایران به طور خاص، و خاورمیانه اسالمی به طور عام، خواهد ای به منافع  و فرصت

 «.خورد
 

ترین بخش حکومت به مردمید به شماست، هم از آن رو که نزدیک نمایندگان محترم! خطاب این گزارش

 ش را در آفریدن روند موجود رو که کمترین نقترید، و هم از آنمصائبشان واقف و به مسائل و

 ندیه فراک یمدارناستیسهای حکومت، مساله برای شما حیثیتی نشده است. اید و بر خالف سایر بخشداشته

 ر همراهدبه شتاب ن اند و آنچنارفته شیپ شیخو استیکردند اکنون آن اندازه در س تیو هدا دندیموجود را آفر

-سیاست آن رد یبازنگر ایبازگشت  یارای آنان را گریاند که اکنون دافراط کرده با خویش  یافکار عمومکردن 

 دشانیام و میبا مردم و ب کیشما که از نزد ،دیمردم باش یو حافظ منافع قشرها ندهینما دی. شما که بانیست ها

ود را موج یروندهاـ  نیز و نه فقط آنان بلکه فرزندان آنانـ از موضع منافع آنان  ، وظیفه داریددیسروکار دار

مصالح  مینای جدی برای تأیابید، به گونهاگر صدقی و خیری در این گزارش می. پس دینظارت و اصالح کن

 های آینده را وامدار خود سازید. و از خدا ینده همت کنید. شاید نسلهای آسلاین ملت و ن

خواهم که مرا در تدوین این نوشتار، پاکیزگی روان و روانی قلم همراه سازد،  و شما را در عمل به وظیفه، می

 همت و حریت عطا کند.

ا باشد و محقق نشود. اما مربینی شده است، به خطا یدوارم که آنچه در این گزارش پیشاز صمیم قلب ام

گرچه ممکن است در آن کاستی د بدان رهنمونم کرده است، نیست ـ چاره ای و وظیفه ای جز گفتن آنچه خر

بنده باید کار خود کند، که »آورم توصیه آن عزیز نَسَفی را که فرمود: ستی نیز رخ نماید. اما به یاد مییا نارا

 . با درود.1«فرمانبرداری است و کار خداوند، پروردگاریکند. کار بنده، ر خود میخداوند کا
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 درآمد: 
 

 طرح کلی مساله
 

 

 

، مدانیم که بر اساس روش شناسی جدید علته که یک نظریه )تئوری( است و میآید البمی کتابنچه در این آ

. بنابراین نه من 1ها ظنی و غیر یقینی هستندی وجود ندارد و همه نظریه« درست قطعاً »در علوم تجربی هیچ نظریه 

ما همه بر  درست است. اش قطعاً نظریهسیار ـ نمی تواند بگوید که کس دیگری ـ حتی با ارائه شواهد بو نه هیچ

ند ان نیز به حدسهای دیگری گره خوردهاساس حدسهای آمیخته به شواهد، تحلیل می کنیم. و گاه شواهدما

(. اما آنچه که هست این است که در دنیای انسانی، برای ساماندهی زندگی، 2)هیچ مشاهده خالصی وجود ندارد

                                                 
ـــت. علم در   .1 اگر یک تفاوت بنیادین میان ماهیت علم در دنیای نو و دنیای قدیم بتوان یافت، همانا نحوه نگاه علم به خویش اس

د گویی رکه ای کشفی میگفت را کامل و درست می پنداشت و وقتی درباره پدیدخوتی عظیم برخوردار بود. آنچه میگذشته از ن

ست. این نحوه نگاه البته در عالمان و حاکمان جوامع قدیم نیز هویدا بود. در دنیای قدیم هم عالمان  به راز نهایی آن پدیده پی برده ا

متعصب تر بودند و هم حاکمان متصلب تر. اما دنیای نو نخوت علم و عالم و حاکم را شکست. امروز روش شناسی علم به صراحت 

ـــت»که در حوزه علوم تجربی، هیچ تئوری اعالم می دارد  ـــایر معارف « قطعا درس ی وجود ندارد. همه نظریه های علوم تجربی )س

سیار  شواهد تجربی نیز ب ست برخی از این گمانها با  بحث دیگری دارند( نوعی گمانند که ما درباره عالم واقع داریم. و البته ممکن ا

دانیم. بنابراین  شــده نمی« اثبات»یا تقویت شــده می نامیم اما هرگز نظریه « ییدتأ»ای بســیار آنها را نظریه هتایید شــده باشــند بنابراین 

ـ نیز حساب  ـ مانند معارف نقلی، زیبایی شناختی، شهودی و نظایر آنها  اثبات، ویژه علوم عقلی محض می ماند و بس. سایر معارف 

ستان عالمان و حاکمان دنیای نو نیز همین  ست و حاکم دیگری دارند. دا صب ا ست. در دنیای نو عالم خوب، عالم عاقل اما بی تع ا

 خوب، حاکم عادل اما بی تقدس.
، ما اول « مشاهده کردن»درواقع مشاهدات ما نیز مبتنی تئوری های اولیه دیگری هستند )یا باصطالح تئوری پیچ اند(. چون برای   .2

 دس، گمان یا نظریه اولیه به ما می گوید.را مشاهده کنیم و این را یک ح« چه»باید بدانیم که 
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چنین . و اگر 1های برآمده از آنها تکیه کنیمبه همین مشاهدات ناخالص و نظریه  به گونه ای عقالنی«  ناچاریم»ما 

ما درست و عمل  ه پندارهای  پاکیزه بیامیزیم ـ صرف نظر از این کطرفانه را با انگیزهکنیم و در این کار، نگاه بی

گوییم هد بود. پس آنچه میخطای ما نخوا پاداش و هیچ نکوهشی بربخش باشد یا نه ـ هیچ کوششی بیما نتیجه

 سط مخطی است. و متو انساندر حد مقدورات فکری و نظری و شواهد در دسترس یک 

 گوییم.بسیار بیش از آن چیزی است که می گوییم،گمان آنچه نمیبی

 است که به اقتضای نیازهای آموخته اقتصاد یک دانش خواننده فراموش نکند که این قلم از آنِ

 اه یک ها از نگممکن است وقتی این تحلیل است. بنابراین کشیده نیزاش سرکی به سایر علوم پژوهشی

 ما  . باکی نیست. فلسفه علم بههایی باشدم سیاست نگریسته شود، واجد کاستیشناس یا یک عالجامعه

ان بین پدیدها ج ارتباطزند، از کشف ها جوانه میبندی پدیدهاز دسته ،گیردمیآموزد که علم از پرسش نطفه می

می یقینی باقیو در عین حال همچنان یک آگاهی غیر ،یابدبالد و با ابطالها ارتقا میها میمی گیرد، از حدس

بناهای واقعی ماندگار ، گمانهای خیالی گذرا ای در علم جدید هست همین است که  از دلِماند. و اگر معجزه

 تحقق بخشد. است آالم بشر را تسکین و آمال او راکشد و به همین روش توانسته بیرون می

 

 گوید؟این کتاب چه نمی
و موجب جنگ افروزی است. بلکه  که انرژی اتمی چیز بدی است یا خطرناک استگوید این نوشتار نمی

اید ب پذیرد که یکی از صنایع مهم ـ اما قدیمی ـ است و داشتن آن البته بهتر از نداشتن آن است اما این داشتنمی

اند: پیوند داده ها به سه منبع قدرتملت را متفکرین سیاسی همواره  اقتدار ها باشد.ه قیمت و متناسب با سایر داشتهب

که به منظور . معقول نیست 2دانش )قدرت خاکستری(، ثروت )قدرت زرد( و زور یا نیروی نظامی )قدرت سرخ(

                                                 
 نیام چن یقلب یالبته گواه زیعالم دارند. من ن نیو نحوه عمل آن در ا یاله تیدر مورد مش یمومن اعتقادات یگمان همه انسانها یب   .1

 نیماست نگاه و عمل بر اساس هم فهی. اما آنچه  وظدیحاکم بر عالم ظاهر ما را بربا یتا سازوکارها ایمهباره رها شد کیکه ما  ستین

ا ن است. مموذَ اءی. عمل بر اساس بواطن عالم، شان اولمیبر اساس ظواهر عمل کن میعالم ظاهر است. ما موظف یعقالن یسازوکارها

 یو اجتماع یعیطب یبه قواعد نظامها دیکه الجرم با میهست ستمیس هیهمان موجودات با اطالعات ناقص نظر ی،مخط متوسطِ انِیآدم

ر که در عص شواهد تاریخ اسالم حاکی استحتی  .میو منافع خود را محقق کن فیوظا ی. و درچارچوب ضوابط عقالنمیتن ده

معصومین علیهم السالم نیز ـ که از دیدگاه شیعیان اطالعات آنها کامل بوده است ـ چون عموم مردم از زمره همان انسانهای متوسط 

 کرده اند.و ظواهر زندگی حکم  یا حکومت می ن نیز علی العموم بر اساس شواهدمخطی بوده اند، معصومی
و  یالبته منابع اقتدار ملت ها از منظر عالمان مختلف متفاوت است. اما بیشتر متفکرین، اقتدار یک ملت را  بر سه منبع قدرت اقتصادی، سیاس  .2

 یا سازماندهی )قدرت سفید( است.« مدیریت»و توانایی « دانش»تلزم وجود کنند. که البته هر سه پایه اقتدار، مسنظامی مبتنی می
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های دیگر را نابود کنیم . اگر جنگ سیاسی یا نظامی ـ با فرض داشتن های قدرت، مولفهافزایش یکی از مولفه

ک قدرت منابع قدرت یقدرت برای پیروزی ـ به سقوط قدرت اقتصادی یا علمی بینجامد، ما داریم به هزینه سایر 

ناسب ت»دهیم. و نتیجه عملی این روش، کاهش اقتدار است. چرا که تداوم تاریخی اقتدار مستلزم را افزایش می

ته است اما بمب اتمی ـ پیشرف مثالًروسیه از نظر منابع اقتدار نظامی ـ  مثالًاست. « در کسب و کاربرد منابع قدرت

د از مواضعش شوفشار اندکی از سوی غرب  مجبور میچون سایر منابع اقتدار را به حد کافی فراهم نکرده است با 

یم. با سالح آمریکایی مانور نظامی بدهیم و مرگ بر آمریکا بگوی کوتاه بیاید. مبارزه با آمریکا این نیست که ما

آمریکا کاهش « اقتدار نسبی»مبارزه با آمریکا یعنی بکوشیم به همه منابع اقتدار به طور متناسب دست یابیم تا 

م )نفت(، اما ییابد. و منابع اقتدار چند بعدی است. البته ما یکی از منابع اقتدار را به صورت موهبت طبیعی داشته ا

 این است که درگیری اتمی ما در مناقشه اتمی کتاباز آن هم به گونه نادرستی بهره برده ایم. و تمام سخن این 

کنونی، بازی آمریکاست تا در بلند مدت این منبع مهم اقتدار )یعنی نفت( را هم از دست ما ـ و از همه جهان 

 اسالم ـ بگیرد. 

نسانی خود ا ید که ما توان فنی الزم را برای حفاظت محیط زیست طبیعی وخواهد بگونمی کتابنیز این 

-تههای خیلی ساده دیگر نتوانسپیش از این در حوزه گرچههای احتمالی اتمی نداریم؛ ها و آلودگیدر برابر نشت

ای متعدد آبههای های آلوده، نمونه)بحران خونهای آلوده، مسأله گوشتکنیم ایم امنیت شهروندانمان را حفظ 

های فراوانی از تولیدات غذایی آلوده و به نفت در بهار امسال ـ و نمونه آلوده ـ آخرینش آلودگی آب زنده رود

 ای حیاتی تبدیل نشده است.استاندارد در کشورما هنوز به مسأله لهأمس ...(؛ چرا که اصوالً

ای سنگین هرف هزینهی اتمی که ما با صهافناوری نوشتار این نیست که توضیح دهد موریت اینهمچنین مأ

تواند در فرایند واقعی توسعه علمی و اقتصادی ما کمک مانده است و نمیایم، نسبتًا عقبآنها را به دست آورده

زیادی باشد. بویژه آن که در شرایط تحریم ما مجبوریم قطعات مورد نیاز را با چند واسطه بخریم و بنابراین 

نیست.  البته  ورد کیفیت قطعاتقیمت تحمیلی فروشنده تطبیق دهیم و هیچ تضمینی نیز در ممجبوریم خود را با 

وش نکنیم اما فرام سازی در همین سطح نیز، نوعی تمرین و تجربه علمی و تحقیقاتی استگمان تجربه غنیبی

 نی با سایرتاری و فای چون یک تجربه منفرد است )یعنی هماهنگ، متناسب و دارای ارتباط ساخکه چنین تجربه

های علم وفناوری در کشور ما نیست( قدرت ایجاد موجی از تحول صنعتی را در اقتصاد ما ندارد. سطوح و عرصه

به   P1تانینسل یک سانتریفیوژهای پاکس مثالًبویژه آن که ما با نسل بسیار قدیمی این فناوری شروع کرده ایم. 

رده و آن را هاست که پاکستان اقتباس کروپاییفناوری چهل سال پیش اسیسات نطنز، مبتنی بر کار رفته در تأ

 P1واحد جداسازی( نسل اول سانتریفیوژهای پاکستانی ) یا کار SWUاندکی بهبود داده است. یا این که کارایی )

باشد در حالی که اکنون کارایی غنی سازی در نسل هفتم می 2نطنز به کار رفته است حدود  ( که در
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 سازیبر روی غنی یقاتیتحق کارما هنوز در مرحله است. بنابراین  300( حدود U7ریفیوژهای آمریکایی )سانت

چنین  ،موجود یبا دستگاهها هم زمان زیادی نیاز داریم و هم ی صنعتیسازیبه مرحله غن دنیرس یو برا میهست

حدود  IR2کاری ناکارا و پرهزینه است. روند بسیار کند افزایش کارایی در نسل ایرانی سانتریفیوژها که برای 

 ما هم راه کنونی یید می کند.برسد، نیز این انگاره را تأ 4دود به ح  IR3شود که  برای بینی میو پیشاست  8/2

ر آخست.ا یطوالن اری( و هم بسیاسیس یهانهیهم هز اقتصادیهای ی، هزینهفن یهانهیاست )هم هز نهیپرهز اریبس

تن اورانیوم غنی شده )با  97ای؟ برای راه اندازی نیروگاه بوشهر نزدیک به یک تمرین تحقیقاتی با چه هزینه

و کیل حالی که اکنون ما سالیانه تنها چند صدشود، در ه سال مصرف می( نیاز داریم، که در طول سU3O8ترکیب 

طی  های سیاسی و اقتصادی برای جامعه ما باید. این فاصله تا کی و با چه هزینهکنیمانیوم غنی شده تولید میاور

 به صرفه تررونمق کامال فقیر است،منابع اورانیوم  از نظر شده برای کشوری کهآیا تهیه کردن اورانیوم غنی شود؟

ـ وبکشورهای همه آیاای استفاده کنیم؟ توانستیم از انرژی هستهسازی نمینیست؟ آیا بدون غنی رخی هم پیشرفته ی 

دارند و آن را مقرون به نسازی ی غنیکارخانه ای دارند اما خودشانهـ که استفاده گسترده ای از انرژی هست

رای زم بشده الند صد میلیون دالر، اورانیوم غنیود که با چتر نبآیا معقول اند؟دانند همه به خطا رفتهصرفه نمی

ل رشد، کار و قات کردیم و این همه بی ثباتی که ویران کننده فضای کسب ونیروگاه بوشهر را خریداری می

اه پس از م. و آنگکردیست را بر اقتصاد ایران تحمیل نمیهای کارآفرینانه اعالیتگذاری و فاشتغال، سرمایه

آژانس بین المللی  سازی را در چارچوب قواعدرایط و مناسبات خود با خارج، غنیسازی شو با عادیمدتی 

 کردیم؟اتمی دنبال می

مناسبات  یر شرایط  و اصالحتوانیم با تغیی سازی در داخل، آیا ما نمیکوته سخن، حتی با فرض ضرورت غن

-یبه مرحله غن ترارزان همتر و عیهم سرتری استفاده کنیم تا رایط بهتری از فناوریهای پیشرفتهمان، در شجهانی

ی ما بسیار نسازی اتمی با روش و در شرایط کنویابی به فناوری غنیرسد دستبه نظر می .میرسب یصنعت یساز

تر از آن است که ما حتی برای سالها غنی سازی را متوقف کنیم و پس از اعتماد سازی و برتر و پرهزینهزمان

، آمیز اتمیدر همکاریهای صلحهبود مناسبات با غرب از طریق روشهای معمول و شناخته شده و جا افتاده ب

فت رچه مخالاند. گـ راهی که همه کشورهای دیگر رفتهتری از سانتریفیوژها به کار گیریم های پیشرفتهنسل

نیز این  تابکموریت این جویانه است )و مأدر کشور ما البته سیاسی و بهانه آمیزامروز غرب با فعالیت اتمی صلح

ز های امرولمدت نسما ما نیز برای تأمین منافع بلندد را برشمارد( ابرمنافعی که غرب از این مخالفت می است که

رین سفر اروپایی دوران زمامداریش در ظر قرار دهیم. اخیرا بوش در آخهای ممکن را مدنو فردا باید همه گزینه

های جهان تت ایران تصمیم گرفته است درخواسدول»ش با برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا گفت: خبریکنفرانس 
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طرناک کنیم خما فکر میآزاد و آژانس بین المللی انرژی اتمی را نادیده بگیرد و به غنی سازی به روشی که 

ز دوستان الدیمیر پوتین یکی اخواهم در مورد ایران چیزی را به شما یادآوری کنم. ومی ... است، ادامه دهد

مان چیز م هی غیرنظامی داشته باشید. من هاو گفت که شما حق دارید برق هسته ها رفتدوجانبه ما، نزد ایرانی

م که بتوان شد اما معتقد نیستی غیرنظامی داشته بااهسته و معتقدم ایران باید برق ...ام را به صورت علنی گفته

ن فضایی برای تری، هم از چنیتواند با کاربست سیاست ماهرانهایران می 1.«ول کردسازی را به آنها محغنی

نگین سیاسی و های سرق اتمی، استفاده کند و هم هزینههایش برای کسب توانایی تولید بتضمین تداوم فعالیت

ود رفع نامطمئن  را از سر خیابی به غنی سازی از مسیری زمان بر، ناکارآمد و ی ناشی از تالش برای دستاقتصاد

 کند.

 ه برداری از انرژی اتمی شاخص توسعنیست که اثبات کند توانایی بهره در پی این کتابهمچنین این 

ضور در یافتگی، حعه، معیار توسعههای توسدی ـ نیست. چرا که بر اساس نظریهـ چه علمی و فنی، و چه اقتصا

افتگی یمی، هر چند پیشرفته، معیار توسعهتولید فناوریهای قدیمرز سرحدی دانش و فناوری است و کسب یا 

فرستد اما با کند و ماهواره به فضا میکه راکتور اتمی دارد و تولید می نیست. چنان که روسیه کنونی با آن

 )البته شوروی یافتهاست و نه یک کشور توسعه« ه پیشرودرحال توسع»معیارهای امروزین علم اقتصاد، یک کشور 

های مه بخشبودن، توانایی فراگیر ه« هتوسعه یافت»ها بود(. زیرا اکنون معیار در آن زمان در زمره توسعه یافته سابق

های مرزی و سرحدی دانش و فناوری، و توانایی ابداع و نوآوری کاالها اقتصاد برای حضور در فعالیت

رژی اتمی تولید بنز یا کامپیوتر یا حتی ماهواره و انوفناوریهای جدید است. بنابراین کشوری که اکنون به فناوری 

کامل یافته ه، تتوسط دیگران ابداع شد توسعه یافته نیست. چون این فناوریها قدیمی هستند وقبالً  دست یابد، الزاماً

تولید ه بای تقلیدی و با وارد کردن دانش فنی و قطعات آنها، دست به گونهتوان اکنون و تولید شده اند و می

 زد.  برداری از آنهاوبهره

-ر صنعتییم، روشی است متعلق به عصایابی به انرژی اتمی در پیش گرفتهروش کنونی که ما در زمینه دست

ی( امحور )یعنی عصر دانش شبکه شدن و جهان امروز از عصر انفورماتیک هم عبور کرده است و به عصر دانایی

ه متفاوتی دارد. راهی ک تی شدن و کسب دانش و فناوری مسیر کامالًوارد شده است. و در چنین عصری، صنع

 اند آن هم به طور سال پیش رفته 60رویم را غرب و آمریکا فعالیت اتمی می امروز ما در زمینه

وریها جواب ولید کاالها و فنادر ت« مزیت نسبی»برداری و تقلید. در دنیایی که دیگر ای و نه از طریق کپیریشه

کند و در دنیایی که های موجود را نیز از رده خارج میدرپی جدید به سرعت فناوریدهد و ابداعات پینمی

                                                 
 .15382، خبر کد:  25/3/87امروز  تیسا  .1
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 پیخطی و نمایی است، کای شده که رشد آن غیرزند، و در عصر دانش شبکهریزفناوری حرف آخر را می

ه دانش یابی حقیقی بانتقال و دست شود.دادن منابع میو فقط منجر به هدردهد برداری با سعی و خطا جواب نمی

رخی از این ها از اینترنت )بها و احتماال گرفتن نقشهها و خرید محرمانه نقشهای نه تنها از طریق کپی برداریهسته

نیست،  پذیراند(  امکانروی شبکه اینترنت قرار دادهها آنها را عامدانه و برای گمراهی ها غلط است و غربینقشه

آن  بودن این فناوری امکان ندارد، چرا که تولید هر قطعهمعکوس نیز به علت پیچیده و دقیق مهندسی بلکه حتی

کسب  ها تهیه کنیم. بنابراین انتقال وست که آنها را نیز باید از خارجینیازمند انواع تجهیزات پیچیده دیگری ا

-ط  امکانهای مرتبجویان در رشتهانبوه دانش علمی گسترده و اعزام ای تنها از طریق ارتباطاتقعی دانش هستهوا

های مختلف از سوی غرب شده است و بویژه این که آنها وش کنونی ما که موجب اعمال تحریمپذیر است. ر

رده اند، های حساس و پیشرفته را نیز منع کنیز پذیرش دانشجویان ما در رشته فروش تجهیزات پیشرفته علمی و

نرم  ای مانند اقتصاد نیز برخیامد )بد نیست بدانیم حتی در رشتهانجمی ما میقف علدر بلند مدت تنها به تو

 افزارهای پیشرفته محاسباتی مشمول تحریم قرار گرفته است(.

تواند ران نه تنها بباز، هدف این نوشتار نیست که نشان دهد غرب اصوال نگرانی ویژه ای از این ندارد که ای

کند، بلکه حتی بتواند بمب اتم بسازد. چرا که صرف ساختن یا داشتن بمب اتمی، تهدیدی شده تولید اورانیوم غنی

و منفجر  نظر حملنده آن بتواند آن را تا محل موردبرای غرب نیست. بمب اتمی وقتی تهدید است که کشور دار

اع هوایی های دفبکهمل کرد و یا با موشک. اکنون شکند. برای چنین کاری بمب اتمی را یا باید با هواپیما ح

تواند از ورود هر پرنده کند که غرب میشود آن چنان قوی عمل میها پشتیبانی میه از سوی ماهوارهغرب ک

کرده  له تعجبمسأ ناشناسی به حریم خود ممانعت کند. در جنگ دوم آمریکا با عراق، بسیاری از ناظران از این

قوی و با آن همه تجربه جنگی که خلبانانش در دوران جنگ با  بودند که چرا عراق با آن نیروی هوایی نسبتا

های پرنده این ایران آموخته بودند نتوانست هیچ ضربه ای به نیروهای آمریکایی بزند. اما غافل از آن که اصوالً

 شدن نابود چرا که به محض بلندآهنین جرات و توان بلند شدن از زمین را نداشتند، 

یروهای موشکی ـ که اکنون نشنهاد داده است که سیستم دفاع ضد که اخیرا آلمان پی شدند. بی جهت نیستمی

م که برآورد ما از ک نکنیناتو توافق کرده اند که در شرق اروپا مستقر شود ـ به جنوب اروپا نیز گسترش یابد. ش

یم و اباره نداشتهدر اینای است. چرا که هنوز هیچ آزمون جدی تر از واقعغرب بسیار کمهای پدافندی توانایی

ریکا تا آن اندازه قوی است که تمام تصورات ما مربوط به دوران جنگ سرد است. همچنین فناوری موشکی آم

  میاتهای موشک) به عمق زمینهای  نفوذ کننده ر زمین باشد با موشکتواند مراکز اتمی ما را هر چند زیمی
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(B61 تواند هر پناهگاهی را که احتمال دهد محل نگهداری تجهیزات یا . در این صورت غرب می1منفجر کند

بمب اتمی است، هدف حمله قرار دهد و بدین ترتیب بمب اتمی را به تهدیدی علیه خود کشور تولید کننده 

 ود. شران هم برای غرب تهدید محسوب نمیتبدیل کند. پس حتی داشتن بمب اتمی توسط کشوری مانند ای

ننده باشد و کتواند برای غرب نگرانری مثل ایران تنها از یک منظر میاتمی توسط کشو البته تولید بمب

ان اذعان کرد توده ـ بیفتد. تنها در این حوزه میآن این که این سالح به دست نیروهای تندرو اسالمی ـ نظیر القاع

ته های متعارف به کار گرفاگر قرار باشد سالح اتمی به شیوهپذیر است. در هر صورت یبکه غرب هنوز آس

 شود، تولید آنها برای غرب هیچ تهدیدی نیست.

ان آورند ی ما زیهای سازمان ملل برای منافع ملی این نیست که نشان دهد که تحریمهمچنین در پ کتاباین 

صنعتگران و  ارهای مهمی نباشند یا بر اجرای آنها نظارتی نباشد، به علت اثر روانی که بر تجو حتی اگر تحریم

نند. کاد ما را با رکود بیشتر مواجه میگذارد، اقتصذاران و شرکای تجاری خارجی ما میگداخلی و بر سرمایه

سترش گ گوید که ظرفیت تولید داخلی ما بیشتر از تقاضای مؤثر داخل است و خروج از رکود تنها باهمچنین نمی

انی است سازمان تجارت جه درین تکلیف عضویت ما پذیر است و گسترش صادرات منوط به تعیصادرات امکان

ا غرب مان را بو در سازمان تجارت جهانی نیز پذیرش عضو جدید بر اساس اجماع است و تا ما مشکالت سیاسی 

کشد و ما که ل و فصل این مشکالت سالها طول میحل نکنیم آنها رأی به عضویت نخواهند داد و معموال ح

بیست ساله در منطقه، کسی شده باشیم از اکنون باید به جد در صدد رفع این موانع  خواهیم در چشم اندازمی

ا بر تعامل ه است، راه رهای علمی که شده ایم و اکنون تشدید شدگوید که تحریمنمی کتابباشیم. همچنین این 

ه بر تعامل دانش محور ک بندد و بنابراین اقتصادعلمی و فن شناختی ما با خارج می استفاده از سرریزهایعلمی و 

گسترده علمی و فنی با جهان خارج مبتنی است، و هدف چشم انداز بیست ساله است، محقق شدنی نخواهد بود. 

 پردازد.گوید و به آنها نمیو خیلی چیزهای گفتنی دیگر را نمیها را این کتاباین 

تش ا عبور کنیم و روسیه نیز به تعهداخواهد بگوید که حتی اگر از همه این بحرانههمچنین نمی کتاباین 

مگاوات خواهد بود و این  1000عمل کند و نیروگاه اتمی بوشهر واقعاً تمام شود، ظرفیت تولید برق آن تنها 

هزار مگاوات است(.  35درصد برق تولیدی کشور خواهد بود )کل برق تولیدی کشور حدود  3مقدار، کمتر از 

بوشهر با که قرارداد نیروگاه  1353کردن معقول است. از سال ین همه هزینهاین حجم اندک برق ا و آیا برای

ها غیر از میلیاردها دالر این 2ها منعقد شد تاکنون میلیاردها دالر صرف احداث این نیروگاه شده استآلمانی

                                                 
 .شود یهدایت م موشک یداخل  یگرم توسط لیزر، ماهواره و سیستم ها لویک 900حدود  یبا وزن  B61ی موشک ها  .1
 هیبا الحاق زین هیدالر گرفته اند، قرارداد با روس اردیلیم 5/2مارک بوده است که تا زمان لغو قرارداد،  اردیلیم 7/5 کیآلمانها نزد هیقرارداد اول  .2

 .دالر بوده است اردیلیم 2تا  6/1آن حدود  یبعد یها
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قاچاق به  هایهبکقیمت برخی تجهیزات اتمی از شزی، خرید بسیار گرانساهای غنیهزینه مربوط به فعالیت

ایر مراکز انرژی اتمی ما(، برداری از نیروگاه و سای خواب سرمایه )عقب افتادن بهرهه، هزینه1قیمتچندین برابر 

های ناشی از امتیازدهی ما به رقبای آمریکا قتصادی، علمی و فن شناختی، هزینههای اهای ناشی از تحریمهزینه

وسیه زهای متعدد به رایم و بویژه امتیادر نفت و گاز به چین و هند داده برای جلب همکاری آنها )امتیازهایی که

ای هتر از همه، هزینهم حقوقی دریای خزر باشد( ، و مهمآمدن در سهم ایران در رژیترین آنها کوتاهکه شاید مهم

هدف این  و) شدن بازار نفت است که برای آینده ایران بسیار خطرناک استتمی و بی ثباتناشی از بحران ا

 ند(. زهای امروز و فردای ایران مینسل کتاب نیز بررسی همین خساراتی است که باال رفتن قیمت نفت به

ای کمتر از دو میلیارد تنها با هزینه 3است که سد کارون این همه هزینه برای نیروگاه اتمی بوشهر در حالی  

ساخته شده  تریمیلیارد تومان هزینه ریالی( ظرف مدت کوتاه 728ارزی و  دالر )شامل یک میلیارد دالر هزینه

مگاوات(. یا این که  2220است و ظرفیت تولید برق آن نیز بیش از دو برابر ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر است )

ظرفیت  رد برابما با داشتن حجم عظیم منابع گازی، انواع نیروگاههای گازی ساده یا سیکل ترکیبی را با چن

یم. یا به عنوان ( تاسیس کنهزینه و سریع )بین شش ماه  تا حداکثر چند سالتوانیم بسیار کمنیروگاه بوشهر، می

کشور )نیروگاه « خصوصی»رئیس جمهور کشورمان نخستین نیروگاه گازی  1386ای دیگر در خرداد نمونه

ر ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر( که در مدت مگاوات برق )براب 1000چهلستون در اصفهان( را با ظرفیت حدود 

. این بدین معنی 2میلیارد تومان توسط بخش خصوصی ساخته شده بود را افتتاح کرد 390سال و تنها با هزینه  4

که تنها معادل ده درصد میلیون دالر ـ  420سال( و با هزینه ای برابر 4است که این نیروگاه در چنین زمانی کوتاه )

وشهر های مستقیم ساخت نیروگاه اتمی بوشهر است ـ ساخته شده است )هزینهقیم ساخت نیروگاه بهای مستهزینه

با روسیه که با  1373و  قرارداد سال  1353میلیارد مارکی با آلمانها در سال  7/5را براساس مجموع قرارداد 

ـ  مستقیمهای غیرکه هزینه ایم. توجه کنیمشده است، محاسبه کردهمیلیارد دالر  2الحاقات بعدی آن حدود 

ذشته بسیاری از از این گ هزینه مستقیم آن بوده است(. بسیار فراتر ازسیاسی و اقتصادی ـ ساخت نیروگاه بوشهر 

ند، هنوز اچندین دهه پیشتر از ما آغاز کردهای تولید برق را کشورهایی که توسعه و استفاده از  فناوری هسته 

ازی اندبا وجود راهای تولید کنند. برای مثال چین از برق خود را از انرژی هستهوری د سهم در خاننتوانسته

                                                 
خریده  معمول می قیمتبر اساس خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی، در زمان جنگ تحمیلی، ایران برخی تجهیزات نظامی را بسیار گرانتر از   .1

برابر قیمت خریده  است. احتماال در مورد تجهیزات اتمی که هم حساس ترند و  300است. حتی نقل شده است که ایران برخی موشک ها را به 

 جانی(.ن)در این مورد بنگرید به کتابهای خاطرات آقای هاشمی رفس هم جزء موارد تحریم محسوب می شوند، وضعیت خریدها به همین منوال است

 26/3/87روزنامه همشهری  .2
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 کند.خود را از طریق هسته ای تولید میدرصد برق  2، اکنون کمتر از 1ایهای انرژی هستهحترین طربزرگ

با تنش  امسیر درازی رتوان چنین اه درازی در پیش است و نمیای رای تولید موثر برق از انرژی هستهبنابراین بر

 اعتمادی طی کرد.و روشهای تبلیغی و بیثباتی و بی

ی و بویژه اود که بگوییم در مورد انرژی هستهگوید؟( این ب: هدف این قسمت )این کتاب چه نمیبندی کنمجمع

بنگریم اما  توان گفت. از هر دریچه کهگرفته است، سخن بسیار میدر پیش روشی که ایران برای دستیابی به آن

ین کتاب هدف توان آورد. اما هدف این کتاب پرداختن  به این اما و اگرها نیست. امیو اگرهای فراوانی 

یند که هیچکدام بایران خسارت تاریخی بزرگی را میکند. یعنی این کتاب در مناقشه اتمی بزرگتری را دنبال می

 رسند. خطوط اصلی طرح این کتاب در قسمت بعدی چکیده شده است.پای آن نمیاما و اگرهای باال به از 

 

 گوید؟این کتاب چه می
فاده از دست یابی به و است ماست و البته« حق مسلم»گوید:  گرچه انرژی اتمی اما این نوشتار به طور خالصه می

رای نسل هم بدیگر. حفاظت از منابع نفتی  «حقوق مسلم»اما نه به بهای از دست دادن تواند ارزشمند باشد، آن می

ت در کوتاه مدای یابی به انرژی هسته ه نیز حق مسلم مردم است. اگر دستهای آیندکنونی و هم برای نسل

لم کردن حقوق مسآینده شود این جز نابود هاینسل مدت نسل جاری ورفتن حقوق مسلم بلندمنجر به از دست

حداقل در وضعیت کنونی علم و فناوری در  برای تولید انرژی، ایانرژی هسته به کار گیری ما نخواهد بود.

یا برابر نیروگاه گازی چهلستون   3 به اندازه نصف سد کارون یتواند تولید برقمی ،در بهترین حالت، جامعه ما

از  ی موجباانرژی هستهیابی به سیاست کنونی ما در دست . امااشته باشدد )متعلق به بخش خصوصی(اصفهان 

 چند نسل آینده ما خواهد شد. نفتی فعمنا نرفتدست

بی در فرایند الیافتگی است یا انقیابی به آن الزاماً  نشانه توسعهدگاه نظریه اقتصاد توسعه، نه دستاز دی 

حاسبات منایافتگی. پس باید در دست یابی به آن بر اساس آورد و نه فقدان آن نشانه توسعهتوسعه به وجود می

عقالنی اقتصادی حرکت کنیم، یعنی به گونه ای که با کمترین هزینه، بیشترین منافع را برای ملتمان به ارمغان 

وش ما در ایم،  ررمانی برای نسل کنونی تبدیل کردهآوریم. و اگر ـ به درست یا غلط ـ دست یابی به آن را به آ

و براساس  اهراًدهد که ظنشان می کتابهای آینده باشد. این لنافع نسیابی به آن، نباید متضمن ضایع شدن مدست

ای وارد شده است که یا از آغاز توسط کشورهای غربی شواهد موجود، ایران در مسأله انرژی اتمی در بازی

                                                 

 76راکتور برنامه ریزی شده برای ساخت دارد و  24راکتور در حال ساخت و  7 ،چین هم اکنون یازده رآکتور هسته ای فعال 1.

 راکتور را نیز پیش بینی کرده است که در آینده بسازد.
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ون غرب به ت، اکنبینی نشده بوده اسده است، و برای غرب یک حادثه پیشطراحی شده است و یا اگر چنین نبو

جه یکوشد با طوالنی کردن این منازعه و قرار دادن ایران در موضع پایداری و لجاجت، نتمریکا میرهبری آ

ازعه نظر را از این منرد. و اگر غرب بتواند نتیجه موردمدت خویش از آن برگیمطلوبی را در جهت منافع بلند

ن فرایند افتادای آینده، به خطرهبرای نسلفقر عمومی  وشدن منافع ملی رگیرد، حاصل آن برای ایران، ضایعب

ر سخن بر سبنابراین، آسیب دیدن امنیت ملی ما خواهد بود.  و احتماالً  شد وتوسعه در ایران برای چند دههر

ک بسته ه صورت یبرا کردن یا عدم استفاده از انرژی اتمی نیست. سخن بر سر این است که باید منافع ملی رها

برای  ،دهای امروز باید بخورناین است که با آبی که نسل و سرانجام سخن نیم.های مختلف ببیاز منافع در حوزه

 .ساختن تاریخ فردا خشت نمالیم

ه ی نیاز ما بات در ایران تاکنون، در هیچ دورهگوید که از زمان کشف نفمی کتابکوتاه سخن، این 

حوزه  هیچ تحولی در شاید به حدی نبوده است که در سه دهه آینده به آن نیازمندیم، و نفت درآمدهای با ثبات

در قیمت نفت  ای که اکنونرانگرتر از افزایش شدید و یکبارهو ویتر تصاد ایران، خطیرتر، پرهزینهنفت، برای اق

نیست.  بینیآینده قابل پیشم چون روند حوادث را به کار برد« شاید)»دادن است، وجود نداشته است رخ در حال

واهد وجهی نخ« شاید»ام ـ ادامه یابد، بینی کردهدادن است ـ و در این کتاب پیشآنچه اکنون در حال رخاما اگر 

مدت ر بلنددشود و اگر گوی تولید و مصرف انرژی جهانی میافزایش شدید قیمت نفت موجب تغییر الداشت(. 

اد ددر طول حداقل  نیم قرن  رخ میالگوی انرژی جهانی که به طور طبیعی شود تحول در ادامه یابد، موجب می

ت تمام تا نفکرد تنها در طول یک دهه یا اندکی بیشتر رخ دهد. و این به معنی آن است که دنیا صبر نخواهد 

 پیش از پایان نفت با تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی، از نفت ما بی نیاز خواهد شد. شود  بلکه

امروز،  ورزی نکنیم که به شوق افزایش درآمد نفتسیاستای نابراین اکنون باید مراقب باشیم که به گونهب

ای اجتماعی و اقتصادی و آنگاه به دامن بحرانهای زنجیرهدر آینده نه چندان دور درآمد نفت را از دست بدهیم 

 گرفتار شویم.

پس  ارزش شود وشرایطی دامن بزنیم که نفتمان به زودی بیما خودمان نباید به دست خودمان به در واقع 

 ای از سقوط قیمت نسبی و کاهش شدیدباال ، وارد دوره  شدیداًهای یک دوره کوتاه فروش نفت با قیمت از

 ین بودیم کهنگران اهای نسبی است نه مطلق(. اگر روزگاری قیمت کید بردرآمد نفت شویم )توجه کنیم که تأ

کرده  روعغرب شکه ای که با بازینگران آن باشیم امروز باید  یابد،پایان میپنجاه سال آینده در ذخایر نفت 
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نفت  ،1دهه آیندهیک در  احتماالً  ایم، جهان به سویی خواهد رفت کهما هم با افتخار در آن شرکت کردهاست و 

د توانیم از درآمرو نمیگذار از بحرانهای در پیش با انرژیهای نو و پاک جایگزین خواهد شد و ما دیگر برای

 ند. کنیز برای خود دنبال می نفت استمداد جوییم. و البته غرب در این راه چندین منفعت بزرگ دیگر را

رفت ـ  با ای طبیعی پیش میفسیلی  به گونه در واقع اگر فرایند جایگزینی انرژیهای نو به جای انرژیهای

رفت. مثالً در انتظار تحقق آن نمی 2040سال گذشته طی شده است ـ حداقل تا سال سی توجه روندی که در

استفاده مورد از نفت درصد  80و  (درصد 50)تقاضای پایه نفت مربوط به بخش حمل ونقل است حال حاضر 

 ادامه یابد، اگر روندهای گذشتهپس  .جایگزینی نیست قابل به راحتی کهاست در کاربردهایی  در این بخش نیز

لی فراگیر انرژیهای نو به جای فسی جایگزینیبیست و یکم در بخش حمل و نقل امکان حداقل تا اواسط قرن 

وجود ندارد. مثالً جایگزینی هیدروژن ـ به عنوان جدی ترین رقیب انرژیهای فسیلی ـ نیازمند رقابتی شدن عرضه 

ی اک دوره گذار طوالنی دو تا سه دههست که در یآن است و این نیز مستلزم پیشرفت جدی در فناوری آن ا

ترین منبع قابل اتکای (، هیدروژن به عنوان اصلیIEAبینی سازمان جهانی انرژی )پذیر است. بنابر پیشامکان 

رسد و به مرحله تولید تجاری می 2030تا   2020جایگزین مصارف نفت ـ عمدتا بخش حمل نقل ـ در فاصله 

تواند می 2050که تا سال  شود. به گونه ایدی فزاینده جایگزین مصارف نفت میدرص پس از آن هر سال با

 . 2درصد نیاز سوختی جهان در بخش حمل و نقل باشد 30مین کننده أت

ذاریها گید و ظرف مدتی کوتاه تمام سرمایهپیش بیا شدهریزیاما اگر شرایط و روندی غیرطبیعی و برنامه

یز ت فناوری و رهایی که در سالهای اخیر در زیسفناوریها محقق شود ـ که با تجربه جهشو تحوالت الزم در 

ـ در ایپذیر میسوختی و انرژی نیز امکانایم، چنین تحولی در حوزه فناوریهای فناوری شاهد بوده  ن صورتنماید 

چه فکری کرد. برای پس از  آن و باید شودسال آینده نفت تمام می 50نفت ما در که باشیم نگران آندیگر نباید 

نگران آن باشیم که وقتی در آینده ای نه چندان دور دیگر قادر به کسب درآمدهای کنونی نفت   بلکه باید 

نیستیم )هم به علت کاهش شدید قیمت آن و هم به علت فقدان خریدار برای فروش نفت با ظرفیت کنونی ( با 

های بینییشپ اساسـ بر تر ببینیمدر راه است،  چه کنیم. اگر دقیق نیزنیازهای  فزاینده جمعیتی که موج دومش 

 2000)در سال نمود که نفت از محوریت انرژی دنیا خارج شودبعید می 2030تا سال حداقل ها ـ اولیه خود غربی

هد، د اند که حتی اگر یک نوآوری عمده نیز در زمینه انرژی رخهای آمریکایی به صراحت گفتهاستراتژیست

                                                 
البته طول دوره گذار برای تغییر الگوی انرژی جهان بستگی به سرعت افزایش قیمت نفت و باالترین آستانه ای دارد که تجربه می   .1

 .کند
2.  IEA, (2007), World Energy Outlook 2007, IEA/OECD, Paris 
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 1ها، در مقیاس جهانی مورد استفاده قرار گیرد(.زیر ساختحداقل ربع قرن طول خواهد کشید تا بتواند با تحول 

 داشتیم تا بحرانهای بزرگ سه دهه زمان حداقل مایافت، ای گذشته در حوزه انرژی ادامه میبنابراین اگر رونده

 یم.های نفت تسکین دهبه کمک درآمد ـ که در فصل یک توضیح داده شده است ـ را در کشورمان رودر پیش

ها دن چالششت تنها تسکینی است که مانع تبدیلتوجه کنیم که درمان آن بحرانها از طریق نفت نیست، بلکه نف

طریق  بیشتر و ازدهد تا آن بحرانها را با دقت و آرامش شود و به ما فرصت میبه بحران و بحرانها به انفجار می

 تحوالت درون سیستمی، درمان کنیم.

ایم. در این گزارش البته غرب را شامل ا در کنار غرب به کار بردهاین گزارش ما آمریکا ردر تمام 

.  و البته آمریکا هم به عنوان رهبر 2ایمآمریکای التینی انگاشتهیافته غیرآسیایی و غیرصنعتی توسعه هایکشور

درصد تولید   40درصد تولید کل جهان و  30استراتژیک جهانی و هم به عنوان کشوری که غرب در مسائل 

کشور  57جموع برابر تولید اقتصاد م  6کل کشورهای صنعتی غربی را در اختیار دارد و تولید اقتصادش به تنهایی 

ائل . بنابراین مستواند به عنوان هسته مرکزی غرب یا دولت مرکزی حافظ غرب تلقی شودمی اسالمی است،

 مسائل امریکا است و مسائل آمریکا مسائل غرب است که باید یک جا حل شوند. ،غرب

ازی دارد با بازار نفت ب ،شده و دقیقیه غرب با طرح یا دستور کار تعریفک این سخن توجه کنیم،

این جا مطرح  آنچه درو کند، از اعتقاد به تئوری توطئه متفاوت است. من اصوال موافق تئوری توطئه نیستم. می

ه در فصل هشتم ک ی بر نظریه بازیها استتحلیلی مبتناز نوع تئوری توطئه نیست بلکه یک چارچوب  نیز شودمی

                                                 
ه س مجموعه« استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم»سند  .33استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم، ص    .1

توسط کمیسیونی با همین نام )مصوب کاخ سفید و کنگره آمریکا( منتشر شد. این  2001تا  1999سند است که در فاصله سالهای 

توسط انتشارات موسسه فرهنگی « 21استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن »با عنوان   در یک کتاب و در ایران 1380در سال  اسناد

. در  متن حاضر هر جا به این سند اشاره شده است آن ه استمطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، ترجمه و منتشر شد

 اه نشود.اشتب «اسناد امنیت ملی آمریکا»دیگر با مشخص کرده ایم تا « 21آمریکا در قرن امنیت ملی استراتژی »را با عنوان سند 

 
سترالیا، اتریش، بلژیک، کانادا،  ( هستند کهOECDجهان عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ) کشور  30جمعا   .2 شامل ا

ـــلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزانبورگ،  ـــتان، ایس ـــه، آلمان، یونان، مجارس جمهوری چک، دانمارک، فنالند، فرانس

سپانیا، سوئد، سویس، ترکیه، انگلستان و امریک در  می باشند. امکزیک، هلند، نیوزلند، نروژ، لهستان، پرتقال، جمهوری اسلواکی، ا

این کتاب با حذف ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و مکزیک، از این فهرســت، بقیه را عضــو تمدن غرب انگاشــته ایم. گرچه چهار مورد 

 مستثنی شده نیز از نظر سیاسی، غربی محسوب می شوند.
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-عالیتطریق انواع برنامه ریزی و فگوید دشمن از می «تئوری توطئه» ،. در واقعبه تفصیل توضیح داده  شده است

ا به رقیب ضربه کوشد تتطمیع یاران طرف مقابل )رقیب( میبا تبانی با سایر دشمنان و با فریب و های جاسوسی و 

گوید یکی از طرفین بازی )طرف الف( با مالحظه و مشاهده ا ضایع کند. اما نظریه بازیها میبزند و منافع او ر

 نیز با کند و می و اجرا انتخاب استراتژیهایی را ب(،  نحوه بازی طرف مقابل )طرفرفتار و 

 را تحت رفتار رقیبکه  کندای عمل می، به گونهبازیهای نمایشی های غلط )سیگنالینگ( و انتخابدهیعالمت

 «توطئه» ،بنابرایند. و رفتار او را به سویی سوق دهد که منافع خودش )طرف الف( را حداکثر کنقرار دهد ثیر تأ

و  وضعیت رقیب یعنی از« بازی»و است(  به رقیب )هدف اولیه ضربه زدن نزدیعنی عامدانه به کسی ضربه

 بردن )هدف اولیه، کسب منافع برای خویش است(. یش بهرهنحوه عمل طبیعی او به نفع خو و انتخابهای او

بزرگی از تعامالت جهانی نوعی بازی متقابل است. گوید بخش می «نظریه بازیها»امروز  به طور خالصه

چیند و سپس در چارچوب آن طرفین  نخست استراتژی خود را می یعنی امروز در تعامالت جهانی، هر یک از

دهد. و آنگاه برنده کسی است که هم استراتژی خود را دقیق های رقیب پاسخ میا واکنشها ینشاستراتژی به ک

و هم واکنش مناسب به  کرده باشدبینی های رقیب را خوب پیشهم حرکت ،باشدو درست انتخاب کرده 

سی غرب های سیاازوکارهای عقالنی حاکم بر فرایندهای رقیب بدهد.  بنابراین تجربه گذشته و نیز سکنش

گ ـ بازی ـ آنهم بازیهای بزر روشن، وارد «استراتژی»ند ما بپذیریم که غرب هیچگاه بدون داشتن کاب میایج

بنابراین بازی کنونی که غرب به رهبری آمریکا در حوزه خلیج فارس و در بازار نفت در انداخته  شود. نمی

ای هفتم، هایم )در فصلدادهگونه که نشان مانه است و« برد ـ باخت»ت بلکه بازی نیس« بردـ برد»است، بازی 

 . «افزایش قیمت نسبی نفت»و  «زمان»دو چیز است: « اختـ ب برد»بازی هشتم و نهم(، ابزار تحقق این 

 را با ایران دنبال « خودآچمزی»در فصل نهم توضیح داده ایم که چگونه غرب نوعی بازی 

دهد ولی باطناً به گونه ای یران برای توقف غنی سازی نشان میکند. غرب ظاهراً خود را ناتوان از کنترل امی

 دنبال کند. نشان داده شده است که بازی« دار و مریزکج»سازی را به صورت که ایران مسأله غنی کندرفتار می

 قرار دارد و این بهترین وضعیت برای غرب است.« تعادل ناش»ایران و غرب اکنون در وضعیت 

با ایران چیست؟ پاسخ « آچمزیخود»کردن یک بازی این است که هدف غرب از دنبال اما پرسش

ه که خود به تنهایی و بدرانداخته است تا اهداف تاریخی و بزرگی را وساده این است: غرب این بازی را  سریع

ازد، از طریق این بازی محقق سازد و البته تحقق آن اهداف متضمن خسارتهای محقق س آنها را تواندسادگی نمی

های دوم تا چهارم توضیح داده شده فصلسالمی( است. همان گونه که در بزرگی برای ما )ایران و خاورمیانه ا

است، غرب با مشکالت، بحرانهای محتمل و بیماریهای ساختاری متعددی روبه روست که راه حل دورنزایی 

یری گقطعی بحرانها، از وقوع آنها پیش برای درمان آنها ندارد. بنابراین در صورتی که بخواهد پیش از فرارسیدن
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ا هاین جراحی بزرگ از طریق خود غربیبزند. اما انجام « جراحی بزرگ»به یک ای ندارد که دست کند، چاره

ممکن نیست. انگیزه ای، عامل حرکتی، فشاری و هراسی از بیرون الزم است تا نیروهای درونی سیستم خود را 

ان بزرگ رمتحول و با نیازها و شرایط جدید منطبق کنند. اعتیاد گسترده به نفت و خطر قطعاً در رسنده یک بح

از در حوزه انرژی در اواخر دهه دوم قرن جاری، آلودگی جوی و خطر فزاینده پیش َروی اقیانوسها که نیمی 

م رژی سیستمی غرب، کاهش مداوتراز انزد، کهولت سیستمی و کسری فزایندهانداثروت غرب را در مخاطره می

 خطر فزاینده از دست رفتن اقتدار اقتصادی و مرجعیتهای بالقوه درونی نظام غرب، و بنابراین ها و خالقیتمزیت

سیاسی غرب، و سرانجام خطر روزافزون جهان اسالم برای غرب، تهدیدهایی هستند که اقتدار و حتی موجودیت 

ها یا رفع خطر و حل هرکدام از این چالشکرد، اما اند. غرب باید کاری میالش گرفتهنظام غرب را به چ

، «زرگی بجراح»ازمند صرف هزینه و زمان زیادی است. غرب تصمیم گرفته است با یک بحرانهای محتمل، نی

 جا درمان کند. همه این بیماریها را یک

 م به سیست« زرگفشار ب»جراحی بزرگ در یک نظام اقتصادی و سیاسی تنها از طریق تحمیل یک 

در علم « نظریه رشد»ست دارد. از دیدگاه  در اقتصاد اشاره به همین سیا 1«فشار بزرگ»پذیر است. نظریه امکان

ین اگیرد، تمامی تالشها معمول برای رشد شدید قرار می« دام تعادلی سطح پایین» اقتصاد، وقتی اقتصادی در

ر بزرگ، نظیر گردد. تنها یک فشاباز می«  تعادل سطح پایین اولیه»به  انجامد و اقتصاد دائماًاقتصاد به شکست می

انداز جامعه، افزایش شدید کارایی )بهره وری( که موجب جهش در تابع تولید شود و یا  جهش در نرخ پس

با یک  تواند به مثابه یک فشار بزرگ عمل کند ومترقبه و باد آورده به اقتصاد میتزریق حجم عظیمی سرمایه غیر

. در فصل 2قرار دهد جهش، اقتصاد را از دام تعادلی سطح پایین خارج کرده و در مسیر رشد مجدد بلندمدت

ـ از نظر سیستمی ـ دقیقا در وضعیت دام تعادلی سطح پایین قرار گرفته است. چهارم نشان داده ایم که غرب اکنون 

تراز انرژی درونی سیستم، منفی است، نرخهای پس انداز متوسط چند دهه است که نزولی شده است، مصرف 

در غرب چندین برابر سایر کشورها است، جمعیت به « بختییک واحد خوش»انرژی  و تولید کربن برای ایجاد 

ت، در حال کاهش اسهای درونی سیستم عیت کهولت رسیده است، نرخ خالقیتلحاظ کمی و کیفی به وض

یابنده، عقب نشسته است، نرخهای رشد جمعیت نزدیک به ها نسبت به کشورهای تازه توسعهبهره هوشی غربی

ها و دهها شاخص دیگر از این دست همگی رشد اقتصادی ناچیز است. این شاخصصفر یا منفی است و نرخهای 

                                                 
1 . Big Push Theory 

ب مراجعه کنید: برانسون، ویلیام اچ.، تئوری و مسائل اقتصاد این کتا 24. برای آگاهی از نظریه فشار بزرگ در اقتصاد، به فصل 2

 کالن، ترجمه عباس شاکری، نشر نی.
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نشانه آن است که غرب در یک دام تعادلی سطح پایین گرفتار شده است. غرب هیچ چاره ای جز تمسک به 

 باشد ندارد. « فشار بزرگ»سیاستی که مبتنی بر نظریه 

ه ارورباغه و آبجوش است. اگر غورباغه ای را یکبتمثیل چگونگی عملکرد نظریه فشار بزرگ، همان مثال غ

خود را از ظرف بیرون بیندازد و نجات یابد. « پرش بزرگ»کوشد تا با یک در ظرف آبجوشی بیندازیم، او می

اما اگر همین غورباغه را در ظرف آب معمولی قرار دهیم و آن را به تدریج حرارت دهیم، غورباغه واکنشی 

ماند تا آب پز شود. اقتصادها اهد شد و آنقدر در ظرف آب جوش میتدریج بدنش کرخ خونشان نخواهد و به 

ل رنه در عادات رفتاری حاصکنند. و گزرگ است که در خویش جهش ایجاد میو جوامع نیز تنها در یک فشار ب

 توان هیچ اقتصادی و سیستمی را متحول کرد.های متوالی رشد و رفاه، هرگز نمیاز دهه

فته است که دوران کهولت ای از منحنی عمر خود قرار گردر دامنه کالم، غرب اکنون دقیقاً در یک

طح تواند  سیستم غرب را به سم(، اجرای یک سیاست فشار بزرگ میشود )بنگرید به فصل چهارمحسوب می

است که در  نلی ممکباالتری از منحنی عمر سیستم منتقل کند. و ایجاد یک فشار بزرگ تنها و تنها از طریق عام

کرده یا حضور داشته باشد. و از آن جا که هیچ بخشی از یک نظام اقتصادی و سیاسی همه اجزاء سیستم رسوخ

نیست که انرژی مصرف نکند، انرژی بهترین  ابزار برای تحمیل یک فشار بزرگ است. انرژی همچون خون در 

ای هتواند حامل خوبی برای سیاستان است و میدر جریتمام زوایای یک اقتصاد، یک جامعه یا یک تمدن 

معطوف به تحول سیستمی باشد. افزایش مدیریت شده قیمت نفت، بهترین ابزار برای تحمیل یک فشار بزرگ 

ازکاویده های ششم و نهم بنفت برای غرب را در فصل به نظام سیاسی و اقتصادی غرب است )منافع افزایش قیمت

 بندی ومرحلهید مدیریت شده باشد یعنی دامنه، سرعت، طول مدت و اندازه آن باید ایم(. اما این افزایش با

شده باشد. و نظریه این کتاب این است که غرب مدیریت خود برای افزایش تدریجی و مداوم قیمت نفت کنترل

 کند.با ایران اعمال میرا از طریق مناقشه اتمی 

لبته باال افت موجب تحمیل هزینه بر اقتصاد غرب نیست؟ رفتن قیمت نممکن است سوال شود که مگر باال

، با طرحی که غرب درانداخته است آورد اما اوالًندکی فشار بر اقتصاد غرب وارد میرفتن قیمت نفت در آغاز ا

ان هزینه به عنوتحمل آن  و هم)بنگرید به فصل هفتم(  خواهد بود «شدهکنترل»و هم  «تدریجی»این افزایش هم 

 وجیهکردن آینده نظام غرب، قابل ت، یا هزینه ای برای بیمهزایمان اقتصادی یا هزینه یک دوره گذار و انتقالیک 

تر و انبسیار آس دالر برای غرب 200نفت تا حتی گمان تحمل فشار ناشی از افزایش تدریجی قیمت است. بی

و ازی سکه غرب فرصت کافی برای چارهن آن تر است تا آن که در آینده در دوره کوتاهی بدومدیریتقابل

واند فشار ترود. بنابراین غرب با این کار میها تا چند صد دالر باال بداشته باشد، قیمتانطباق اقتصاد خویش 

واند با تکند. ضمن این که غرب به سادگی میرا جایگزین یک فشار سریع وعظیم  اما مداوم تدریجی و اندک
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دهد را کاهش دهد و از این طریق بخشی دالرهایی که به کشورهای نفتی می واقعیکاهش ارزش دالر، ارزش 

 )فصل ششم(. دهد که درعمل چنین شده استتصادش را بکاهد و آمارها نشان میاز فشار بر اق

یابد. نخست این که احتمال ایجاد یک بحران نفتی در ورد مهم دست میغرب با این راهبرد به چند دستا

د و کید دارنهم کارشناسان نفتی بر وقوع آن تأ سوم قرن بیست و یکم را )که هم اقتصاددانان ودهه دوم و 

 های نو به جایند، چرا که با جایگزین شدن انرژیکدر مورد زمان وقوع است( منتفی میاختالف آنها فقط 

و تقاضای آن محدود  ددهاز دست می« خون اقتصاد غرب»نوان نفت نقش خود را به ع انرژیهای فسیلی، عمالً

ز آن های دیگر )مثل تولید آسفالت، روغن صنعتی و ....( که اعی مانند پتروشیمی و برخی فعالیتشود به صنایمی

کنند. در چنین شرایطی حتی ممکن است اهمیت نفت در ـ ونه سوخت ـ استفاده می یبه عنوان مواد اولیه تولید

 اهش یابد.خواهرش ـ زغال سنگ ـ ک امروز حد اهمیت

جهانی انرژی و جایگزین و فراگیرشدن سریع و زودهنگام  که با کاهش اهمیت نفت در مصرفدوم این 

 شود. و بدین ترتیب غرب ع اصلی آلودگی و تخریب جو حذف میهای نو، منبمصرف انرژی

این میراث شوم قرن بیستمی  خطرات له گرم شدن زمین را متوقف کند و خود را ازتواند در بلند مدت مسأمی

 آزاد کند. 

زینه و هاز وابستگی به منطقه پر تنش، پر مهم غرب این خواهد بود که برای همیشه خود را دستاوردسومین 

کند. وقتی نفت ارزش و اهمیت راهبردی امروز را نداشته باشد، این منطقه بینی خاورمیانه رها میقابل پیشغیر

دهد و دیگر نیازی به حضور  مستقیم غرب  در این منطقه و از دست میبرای غرب اهمیت استراتژیک خود را 

 صرف مخارج سنگین وجود ندارد. 

ـ البته بسیار مهم ـ این تحول این خواهد بود که  خاورمیانه اسالمی که نه تنها  دستاورداما چهارمین 

دنی های معنوی و تمت، بلکه حامل ثروتود جای داده اسثروت اقتصادی عظیمی )منابع انرژی فسیلی( را در خ

جهان اسالم است و همواره نیز منشأ جهان اسالم  نیز هست و منبع تولید مواد تمدنی و خوراک فکری برای 

دهد و دیگر مانند گذشته و ثروت اقتصادی خود را از دست میای و جهانی بوده است، قدرت های منطقهتنش

آفرینی کند. از آن پس کشورهای مسلمان خاورمیانه ـ که در دو دهه آینده با توانند در صحنه جهانی نقشنمی

رشد شدید جمعیتی و نیازهای فراوان اقتصادی روبه رو خواهند بود ـ  بیشتر باید به گرفتاریهای داخلی حاصل از 

 تکاهش شدید درآمدهای نفتی سابق و انفجار جمعیت مشغول باشند )در سالهای اخیر نرخ رشد جمعی

-توانند منشأ انواع نقشبنابراین دیگر نمی ،درصد بوده است( 5/3کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حدود 

میانه و تواند با خاورمی وسیلهبدینای و جهانی باشند. در واقع غرب های مثبت و منفی درصحنه منطقهآفرینی
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از تمدن اسالمی جدا کند.  یعنی حتی امکان کند. و از این طریق راه خود را « خداحافظی»همه گرفتاریهای آن 

 کسب همسنگی برای تمدن اسالمی را هم منتفی کند.

ه ـ باید تر از همقیمت نفت ـ و شاید برای غرب مهم پنجم حاصل از افزایش دستاورددر نهایت نیز به عنوان 

ه بازنگری فت همه صنایع را بفشار ناشی از افزایش قیمت نشدن کهولت سیستمی غرب اشاره کرد. به مسأله درمان

گذاری عظیمی در تحقیق و دارد. چنین کاری هم سرمایهید و ارتقاء فناوریهای خود وا میدر سازماندهی تول

طلبد و هم نیازمند ارتقای نیروی انسانی بنگاهها است. و وقتی این دو تغییر محقق شود، در واقع کارایی توسعه می

هش کرده است و هنگامی که این جهش به صورت فراگیر در کل سیستم انجام و  بهره وری بنگاههای غربی ج

(. بنابراین فشار ناشی از افزایش قیمت 9کند )بنگرید به فصل م به یک منحنی عمر باالتر جهش میشود، سیست

 ننفت برای اقتصاد غرب، همانند فشار ناشی از فعالیت ورزشی برای بدن است که تمامی عضالت و سلولهای آ

ن فشار باید گونه که برای بدن، اییابد. و البته همانشان افزایش میشوند و تواناییحرک بیشتر واداشته میبه ت

ودن این اجتماعی نیز تدریجی و مداوم ب ـنیز باشد، برای یک نظام اقتصادی« پیوسته»افزایش یابد و « تدریجی»

 فشار، شرط الزم است.

صل شود. در فهای مختلف کتاب دنبال میدر فصل طرح کلی است که خطوط تحلیلی که در باال آمد،

 که چرا در قرن و این«  د؟چرا دیگر نباید انقالب کر»شود که ل نخست به این پرسش پاسخ داده میاو

ن افزایی ثمری نخواهد داشت. از ایجز هزینه انقالب موضوعیت ندارد و اگر انقالبی رخ دهد یکم اصوالًبیست و

ـ که شرایط فته میتیجه گربحث ن ـ درون نظام یا بیرون نظام  شود که در شرایط کنونی کشور، هر کس یا گروهی 

دف گرفته را ه« ایران»را به سمتی ببرد که به انقالب یا درهمریزی مجددی در ایران بینجامد، مستقیماً موجودیت 

ما مهم است و باید به جد از ارزش آن و  شود که چرا نفت اکنون برایسپس  به این مسأله پرداخته می. است

ها و بحرانهای احتمالی مهمی که ایران در دو تا سه دهه تداوم درآمد آن پاسداری کنیم. در این فصل به چالش

 صیل و برخی به اجمال. و بر این تأکید شود ـ برخی به تفآینده با آن رو به روست اشاره می

ا چنان تواند اقتصاد ایران رک بحران پر هزینه بینجامد، یا میتواند به یا میها یکدام از این چالششود که هرمی

ه این . این فصل بها نتواند همپای تحوالت جهانی پیش رود و خود را منطبق کندگیر کند که برای دههزمین

تا سه  قبولی از درآمد نفت در دوربه گذشته، بدون تداوم سطح قابلشود که با توجه به تجبندی ختم میجمع

ی ها یا بحرانهای محتمل به سالمت عبور کنیم. پیام اصلرسد که ما بتوانیم از آن چالشدهه آینده، بعید به نظر می

ه حیات ایران در سه دهه آینده ب این فصل ـ که در عنوان آن نیز نمود یافته است ـ این است که ثبات و احتماالً

 هر سیاستی که به نابودی نفت بینجامد مستقیما منافع ملی ما را هدف گرفته است. نفت وابسته است. 
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به افکنیم. غرب چندین تجرهای گذشته غرب و نحوه حل و فصل آنها نظر میسپس در فصل دوم به چالش

رگ بز های جهانی، بحرانبزرگ و پرهزینه را در قرن بیستم پشت سر نهاده است. انقالبهای کمونیستی، جنگ

رب در زینه غههای پرموعه از بحرانها یا تجربهاقتصادی، و شوکهای نفتی دهه هفتاد میالدی به عنوان چهار مج

ی از وقوع رشوند. و آنگاه به نحوه برخورد غرب با این بحرانها و تمهیدات آن برای جلوگیقرن بیستم، معرفی می

ود که غرب سه بحران نخست را به خوبی مدیریت ششود. فصل به این نتیجه ختم میمجدد آنها پرداخته می

کرده است و با تمهیداتی که چیده است امکان وقوع مجدد آنها را تقریبا منتفی کرده است. اما در مورد  بحرانهای 

وز احتمال در رلکه روزبهنوع چهارم )وقوع شوکهای نفتی( نه تنها نتوانسته است وقوع مجدد آنها را منتفی کند ب

جه رسیده است که این نتی شود. پس غرب به طور طبیعی بهای غرب بیشتر میک بحران ویرانگر نفتی بررسیدن ی

ش به نفت را اتواند بحرانهای نفتی را منتفی کند بهتر چاره دیگری بیندیشد و آن این که اصل وابستگیاگر نمی

 منتفی کند )سالبه به انتفاء موضوع(.

اسی نفت پرداخته شده است. با نگاهی به گذشته و آینده نفت و روند آنگاه در فصل سوم به اقتصاد سی

 رب در سه دهه اخیر، نشانهای انرژی غنده و نیز با معرفی سه نسل سیاستعرضه و تقاضای نفت در دو دهه آی

ابد بلکه یت بر الگوی انرژی جهانی تداوم میشود که اگر روند گذشته تداوم یابد، نه تنها حاکمیت نفداده می

نترل بازار ار بیشتری در ککشورهای صادر کننده نفت )اوپک(  و بویژه کشورهای خلیج فارس، اقتداز این پس 

 شود که نه تنها ابزارهای کنترلی غرب برای مدیریت بازار نفت یابند. همچنین نشان داده مینفت می

و مصرف  دن نفتی جهان و روند اکتشاف، تولیشود، بلکه با توجه به ساختار مخازکم از دست غرب خارج میکم

، جهان به اوج تولید نفتی برسد و در این صورت غرب و 2020رود در حوالی سالهای نفت در جهان، انتظار می

 حل کوتاه مدتی برای برون رفت از آن متصورفتی روبه رو خواهد شد که هیچ راهجهان با یک بحران بزرگ ن

در پایان فصل  .گیری از وقوع چنین بحرانی باشدای برای پیشاکنون به فکر چارهاز همنیست. بنابراین غرب باید 

بی برای تواند ابزار خوهای انرژی گذشته نمیدیگر سیاست شود که غرب در شرایطی است کهنیز نشان داده می

 ست.ین نیز کرده امدیریت بازار نفت باشد و غرب باید به سوی نوع جدیدی از سیاست انرژی روی آورد و چن

ان قرن له وابستگی به نفت که تا پایاخته شده است که غرب عالوه بر مسأله پرددر فصل چهارم به این مسأ

است، دو میراث  شدهاکنون برایش تبدیل به یک کابوس  بیستم نتوانست گریبان خود را از چنگ آن رها کند و

دن شم آلودگی جوّی زمین و  پدیده گرمست میراث شویکم آورد. نخبه قرن بیست و شوم دیگر را نیز با خود

زمین و دیگری کهولت سیستمی که نتیجه طبیعی دوره بلندی از رفاه اقتصادی است. در بخش اول این فصل به 

شدن زمین و پیامدهای آن برای کل جهان و نیز برای دنیای غرب در مورد مساله آلودگی جوی و گرم تفصیل
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ان داده شده است که به علت ساختار اقتصادی بی انعطاف ایاالت متحده، این کشور پرداخته شده است و نش

اکنون رهبری تالشهای جهانی که در این حوزه در جریان است را به اروپا واگذار کرده است و به همین علت 

فته را رحرکت دهد و این مزیت از دست در تالش است تا اقتصادش را به سوی یک اقتصاد پر انعطاف و پویا

ذشته گتواند رشد له نه میغرب بدون حل این دو مسأ شود کهصل همچنین نشان داده میجبران کند. در این ف

ابراین غرب ند. بنتواند اقتدار گذشته خود را ـ بر اقتصاد و سیاست جهانی ـ حفظ کخود را تداوم بخشد و نه می

 حرکت است، هر چه زودتر چاره کند.له را که به سرعت به سوی بحران در باید این دو مسأ

در فصل پنجم به بررسی موقعیت تمدن غرب در برابر سایر تمدنها پرداخته شده است. در این فصل ضمن 

دی دهیم که پیدایش این دو نظریه در دهه نود میالنشان می« نبرد تمدنها»و « تاریخ پایان»معرفی مختصر دو نظریه 

 هایجات داد بلکه از آنها دستورالعملآمده در سالهای پس از جنگ سرد نیدتنها غرب را از خأل نظری پدنه 

ک شود که این دو نظریه در واقع دو روی یر ادامه، به این نکته پرداخته میسیاستی روشنی نیز استخراج شد. د

شود، بلکه دیل یکم تبنخست قرن بیست و یک به تنهایی به ایدئولوژی غرب در نیمه اند و قرار نیست هیچسکه

ات ئهای شفابخش ارائه دهد. آنگاه با بحث بر روی اقتضاتواند برای غرب نسخهاست که می ترکیب این دو نظریه

دهیم که راهکار حاصل از این دو نظریه چیزی است که در این کتاب آن را پذیرش این دو نظریه، نشان می

همراه  «جنگ خداحافظی»عبور تمدنها مشخصا با یک  شود کهایم. سپس نشان داده مینام نهاده« عبور تمدنها»

خواهد بود و این جنگ خداحافظی نیز از خاورمیانه اسالمی آغاز شده است. در واقع حمله آمریکا به طالبان در 

للی که های اتمی ایران به یک مناقشه مهم بین المافغانستان، حمله آمریکا به عراق و سپس تبدیل موضوع فعالیت

نگ نه ای از جگات آن قرار گرفته است، نبردهای سهبه رهبری آمریکا به طور یکپارچه در پش تمام غرب

 شود و اکنون ایران بازیگر محوری این نبرد است.خداحافظی قلمداد می

کوشیم تا نشان دهیم که جنگ خداحافظی غرب، از اکنون و با جنگ نفت آغاز شده در فصل ششم می

است. در واقع سخن این فصل این است که جنگ خداحافظی تنها از طریق جنگ نفت امکان پذیر است و ایران 

د یک ایجا ایران را براینیز بهترین شرایط را برای بازی در این جنگ دارد. بنابراین غرب آگاهانه  و عامدانه 

مدت در منطقه و بحرانی کردن بازار نفت برگزیده است. در این فصل ضمن بر شمردن مزایای برگزیدن تنش بلند

م. ایکرده غرب را نیز یک به یک تحلیل ایران به عنوان بازیگر جنگ خداحافظی، منافع افزایش قیمت نفت برای

حلیل تان، در چارچوب جنگ خداحافظی قابلب با ایردهد که مناقشه اتمی غربه طور خالصه این فصل نشان می

وید گسخن، این فصل میکوتاه کوشد تا این مناقشه در بلند مدت تداوم یابد. است و به  همین علت غرب می

مت افزایش تدریجی اما مداوم قیاز طریق برای عبور به انرژیهای نو  «فرایند نرم»بازیگردانی یک که غرب با 

)سنجش آستانه تحمل اقتصاد غرب و آمادگی برای توقف یا چرخش  اقتصادی ستانه سنجیهمراه با آ ،نفت
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کاهش  و با مدیریت دالر برای (هادر فاصله دوره اندکی کاهشیا حتی افزایش قیمت  ادواری توقف ـ مثالًفرایند 

)اگر د کنآماده میالگوی تازه ای از انرژی فشار بر اقتصادش، خود را برای تحقق یک دور انتقالی به سوی 

مداران داخلی برای سرکوب مخالفان برگزیده اند درست باشد این جا باید گفت عنوان کودتای نرم که سیاست

شرایط خوبی برای اجرای  آغاز کرده است و در واقع ایرانغرب یک کودتای نرم بر علیه خاورمیان اسالمی 

ی از جهان همچنین، به عنوان نمونه مدیریت پنهان یک پدیدهدر این فصل بازی، ایجاد کرده است(.  موفق آن

زایش رسد که افن نتیجه میشود که چگونه آمریکا در میانه دهه هفتاد میالدی به ایسوی غرب، نشان داده می

شود و چگونه طی طرحی محرمانه که توسط دولت امنیت ملی آمریکا خطری محسوب می جمعیت جهان برای

کنترل جمعیت جهان  (، برنامه ای برای1975شود )ن سند رسمی دولت آمریکا تصویب میواجرالد فورد به عن

 آورد. به اجرا در می

 اساس موریت دارد تا به زبان آماری نشان دهد که چگونه غرب بازی انرژی اتمی را برفصل هفتم مأ

ر فرود مناقشه اتمی، صدو فراز وشود که چگونه  دهد. در این فصل نشان داده میتحوالت بازار نفت سامان می

بات گیری یک روند با ثها موجب شکلتشویقی و نظایر این هایها، شروع مذاکرات، پیشنهاد بستهقطعنامه

های آماری و نیز الگوهای اقتصادسنجی شده است. در این فصل به کمک شاخصافزایش قیمت در بازار نفت 

 ای مدیریت شده است که نتایج مشخصمساله مناقشه اتمی به گونهرب در ها و مواضع غدهیم که تالشنشان می

با مناقشه اتمی  در سالهای اخیر عمدتاًو مطلوبی را بر بازار نفت بگذارد. نشان داده می شودکه افزایش قیمت نفت 

ایران رخ داده است و با آن نیز تنظیم شده است. نشان داده می شود که غرب تالش دارد تا از طریق مدیریت 

شان د. به طور خالصه این فصل نتر بیایکه قیمت نفت از حدود خاصی پایین مناقشه اتمی با ایران، اجازه ندهد

 غرب برای باال بردن و باال نگه داشتن بلند مدت قیمت نفت. نتایجکه مناقشه اتمی ابزاری بوده است برای  دهدمی

 گیری )سخنرانی، مصاحبه، بیانیه و ...(ت که در سه سال گذشته با هر موضعآماری این فصل حاکی از این اس

ه ت اتحادینیز مقاماکه از سوی مقامات ارشد کشورهای غربی )شامل روسای جمهور، نخست وزیران، وزیران و 

سنت  19شده است، میانگین قیمت نفت در هفت روز پس از آن  انجامهای اتمی ایران پا( بر علیه فعالیتارو

 ، سازمان)شامل آژانسهمکاری با غرب  در جهتمثبتی که ایران گیری همچنین با هر موضع  .افزایش یافته است

 26ت در هفت روز پس از آن، ، میانگین قیمت نفهای اتمی داشته استملل و کشورهای غربی( و کاهش تنش

ه است، اثر ر زیاد بودها بسیاهای منفی غربیگیریلی البته از آن جا که تعداد موضعو سنت کاهش یافته است.

 این فصل همچنین نشان ها بر روی قیمت نفت شدیدتر بوده است. مواضع غربی

 بوش( دوره به دوره، در حالی که متوسط نرخ رشد ی)دوره ریاست جمهور 2000دهد که در سالهای پس از می
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قیمت )انحراف معیار( کاهش یافته است و این حاکی از  قیمت نفت باال رفته است، متوسط نوسانات هفتگی

 وجود نوعی مدیریت پنهان در بازار نفت است.

ه تحلیل بازیها بفصل هشتم در دو بخش تنظیم شده است. در بخش نخست، پس از معرفی اجمالی نظریه 

در چارچوب نظریه بازیها پرداخته شده است. برای این منظور نخست با طرح « مناقشه اتمی ایران و غرب»بازی 

 سه استراتژی برای هر یک از بازیگران )ایران و غرب( نشان داده شده است که هر دو طرف اکنون استراتژی

با  قرار دارد. سپس« تعادل ناش»ت این بازی اکنون در وضیت اند و به همین علرا انتخاب کرده« کج دار و مریز»

که در این بازی به سود غرب وجود دارد، نشان داده شده است که « عدم تقارن اطالعات»طرح وجود مساله 

 کوشد با تداوم اینجامیده است و بر این اساس غرب میاز سوی غرب ان« خودآچمزی»تعادل ناش به یک بازی 

تعادلی کنونی منافع خویش را حداکثر کند. بخش دوم این فصل نیز به گزارش لحظه به لحظه  بازی در وضعیت

از بازی غرب با ایران اختصاص دارد. هدف این بخش این است که همانند گزارشگران ورزشی، فراز و فرود 

ا در مواقع هگونه تحریمال کند. نشان دهد که چمناقشه اتمی را به طور مرحله به مرحله با تحوالت بازار نفت دنب

د سریع های تشویقی در مواقع خاصی که رونافزایش یابد انجام می شود و بستهخاصی که قیمت نفت باید شدیداً 

اییان در مواقعی میانی اروپشود. چگونه پیشنهاد مذاکرات و پادرنفت باید کنترل شود، پیشنهاد می افزایش قیمت

مانی باال ز ها دقیقاً های غربیب بیرون بیاید و چگونه رجز خوانیی از التهادهد که بازار نفت باید اندکرخ می

 های نفت آرام گرفته است. گیرد که قیمتمی

را نشان  هاییوانهراه است. ج پردازد که درشود ـ  به تحوالتی میفصل نهم ـ با عنوان غول بیدار میسرانجام 

ی به تحوالت ست. این فصل عمدتاًشدن اکه غرب کاشته است در حال پدیدار دهد که اکنون از بذرهاییمی

پردازد که در سالهای پس از جنگ عراق و تشدید مناقشه اتمی با ایران و افزایش مداوم قیمت نفت، در حوزه می

است شدن شود که غولی در حال بیداردن است. در این فصل نشان داده میانرژیهای نو و پاک در حال رخ دا

ند که اگر کبینی میه نفت کشان. این فصل پیشکه اگر به درستی از خواب برخیزد نه از نفت نشان ماند و ن

تحوالتی که اکنون به واسطه افزایش قیمت نفت در حوزه انرژیهای نو پدیدار شده است برای چند سال تداوم 

های اوایل ینیب بماند ـ آنگاه تغییراتی که پیشاش این است که قیمت نفت نیز برای چند سال باالهیابد ـ که الزم

رخ نخواهد داد ـ یعنی جایگزینی انرژیهای نو به جای فسیلی ـ اکنون  2050داد که حداقل تا قرن بیستم نشان می

 محقق خواهد شد )یعنی تحوالت، حداقل سی سال تسریع شده است(. 2020حداکثر تا اوایل دهه 

ر های کل کتاب و ارائه برخی پیشنهادها دبندی تحلیلاختصاص دارد. جمع انیفصل دهم نیز به سخن پای

 این فصل انجام شده است. 
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واهد تفصیل کافی و با ارائه شهای بعدی با فصلجا آمد خطوط اصلی تحلیلی بود که در آن چه تا این

ن نکته ن ایفراوانی بسط خواهد یافت. اما همه این تالش تحلیلی برای یک هدف ویژه است و آن  بیا تجربی

ای تنظیم کنیم که منافع قابل حصول از نفت را در طول سه دهه های خود را به گونهاست که ما باید سیاست

امروز  پذیر بود،دل یکی یا موهبتآینده حداکثر کنیم چرا که اگر روزگاری نفت برای اقتصاد ایران یک عامل کم

شور یکپارچگی سرزمینی و تامین ثبات کبقا، ضرورتی برای حفظ امنیت ملی و  خش، ابزاربیک عامل حیات

است. البته شکی نیست که باالخره بشریت در فرایند تکاملی زندگی اقتصادی خویش و به ضرورتهای زیستی، 

ف کند ـ و بی گمان این رویداد پیش از آن که ذخایر نفت پایان روزگاری باید نفت را از سبد مصرفی خود حذ

یابد، رخ خواهد داد ـ و این تحول برای همه بشریت و حتی مردمان خود کشورهای نفتی مبارک خواهد بود. اما 

فتی که نتفاوت است که ما خودمان خواسته یا ناخواسته به تسریع این فرایند کمک کنیم و کاری کنیم که منابع 

هاست در پای آرمانهای درست یا غلط نسل جاری فدا شود، یا آن که بکوشیم تا حد سرمایه متعلق به همه نسل

جذب مروز و فردا های ا، حداکثر منافع ممکن را برای نسلممکن آن فرایند را کند کنیم و با کسب فرصت بیشتر

ت یک به تسریع این فرایند کمک کند، اما دولباشد باید  ملل جهانمسئول منافع  کنیم. البته اگر فرد یا نهادی

 .کندداکثر ح ه نحوی عمل کند که منافع ملت خود راباید ب خویش است،مسئول حفظ منافع ملت تنها کشور که 

 اعتنا باشند، بر همه سرآمدان فکری، سیاسی و اجتماعیقابل کتابهای ارائه شده در این بنابراین اگر نشانه

جاری را  هایر، افکار عمومی را اصالح و سیاستج فکری فراگییسکه به سرعت، با یک بآید الزم میجامعه 

 بازنگری کنند.

 ای که پیشتر خطاب به رئیس جمهور وقت « نامهنفت»نیز دو  کتابهای اول و دوم این در پیوست

برای آقای  1383دین است که در فرور« نامه اولنفت»آید. پیوست نخست، آقای خاتمی ـ نگاشته شده است می ـ

 هایی که در آن زمان در مورد مسائل نفتی کشور وجود داشته استخاتمی ارسال شده است و در آن به نگرانی

ارسال برای آقای خاتمی  1383است که در اسفند « نامه دومنفت»پیوست دوم نیز در بر گیرنده اشاره شده است. 

آورم  زیرا دریچه ورود به ها را مینامهاین نفتاره شده است. های حوزه گاز اششده است و در آن به نگرانی

فت و گاز ها را ببیند و با سوابق مسائل ن« نامهنفت»، آن کتابند و خواننده اگر پیش از مطالعه این کتاببحث این 

 یابد که برخی از خواند ـ و البته در میتری میکتاب را با ذهنیت آمادهکشورمان آشنا شود، 

رهزینه و پروندهای نامناسب  «نفت نامه اول»در واقع های ذکرشده در آنها نیز تاکنون محقق شده اند. بینیپیش

 گاز را  حوزه خطاهای پرهزینه درنیز روندها و « نفت نامه دوم»کند؛ بیان مینفت را موجود در حوزه 
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 انرژی اتمی است و خساراتیروش کنونی ایران در دست یابی به های درباره هزینه کتاب،این شمارد؛ و میبر

 .آفریندبرای آینده ایران میاین روش که 

ت این نظام هست که پایدار اس برخی فرایندها درتا بگویم که ام ها را به کتاب افزوده« نامهنفت»در واقع 

ی ساخت قدرت سیاس اصالحات ساختاری درنیاز به برخی  ها ندارد ومدن ورفتن دولتآربطی به  ومزمن است و

نگ حوصلگانِ ُتنُک ایمانی که هر کس را قلم برخی از تَ  ام تاو سرانجام آنها را آورده .کشور داردنظام اداری  و

بدانند که در این دیار دلسوزانی هستند که فارغ ازجنجالهای  رانند، به چوب افترا میکشد، برمی  انتقاد از نیام

 نافعمدارند و آنچه مالک آنهاست دوستان ـ روا می حتی بر ـ ی خود هرجا نقدی بودرغ از گرایشهافا سیاسی و

ای رسمی می هند که رگ گردن خویش را از تریبوننیست یاین دیار تنها آنان که سینه چاکانبدانند  و. استملی 

و پای  وا  در آستین پرکه دست سخن  مکاری نکنینظر و قلمکه در برخورد با صاحبان زنهاری باشدنمایانند. و 

و گرنه آنچه قربانی خواهد شد، منافع ملی خواهد بود که اگر امروز آشکار نباشد، زودا  کشند. انزوا قلم در دامن

 که هویدا شود.

 

 شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد.  فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید 

  



 ۹۳ طرح کلی مساله                   

 

 

 

 این صفحه سفید
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 اول:  فصل

 

  چرا ثبات ـ و احتماال حیات ـ ایران

 در سه دهه آینده به نفت بسته است؟ 
 

 

 

 مقدمه
 اب یعنی بیان منافعی که غرب از مناقشه اتمیـ  کتابمباحث محوری این  های آینده، بهدر فصل ،پیش از آن که

ه آینده سه ده ـ حداقل ـ که چرا ما دربگویم خواهم در این بخش به گونه ای مختصر بپردازیم، میـ برد ایران می

ورم از . و منظچرا باید به هر طریق ممکن آن را حفظ کنیمو ایم. تر از تمام صد سال گذشته به نفت محتاج

نه نگهداشت آن در زیر خاک است و نه فروش آن به حداکثر قیمت ـ که هر دو جفای به نفت است و « حفظ»

 توضیح خواهم داد که چرا. 

ه جزء اما چرا ارزش نفت فردای ایران برای ما با ارزش امروز و دیروز آن متفاوت است. من خود هموار

م و اتگی به درآمدهای نفتی تحلیل کردهام که تحوالت تاریخ معاصر ایران را در چارچوب وابسکسانی بوده

ساختار  دانستم. ساختار اقتصاد،ذیر نمیدون رهایی از نفت امکان نیافته کنونی را برهایی از ساختارهای توسعه

 .1ما به شدت از درآمدهای نفتی متأثر بوده استتوزیع قدرت و تحوالت سیاسی و حتی نظام فرهنگی موجود 

جنگ  می ویافتن آنها به سوی استبداد خشن، وقوع انقالب اسالط قاجاران، برآمدن پهلویان و سوقسقو 

تی مان بدون نفت ما ملگاند. بیبرآمده از یک جامعه نفت زده بودهاند که سازی بودهتحمیلی، از حوادث دوران

                                                 
 منابع زیر به تفصیل سخن گفته ام: باره قبال در نیدر ا   .1

 ، در مقدمه چاپ اول.(1376کشور،  یزیو برنامه ر تیری)چاپ سازمان مد« نابازار؟  ایکتاب بازار »کتاب  ـ 

قانون  تأملی نو بر اصول اقتصادی »در همایش «  اقتصاد نفوذهای ناهمگن : تأثیر قانون اساسی بر ساختار اقتصاد سیاسی»مقاله   ـ

 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شده است. 1381که در اردیبهشت « اساسی
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« ی ایرانا بالطالی سیاه ی»یعنی روزگاری درست بود اگر نام کتابمان در باره نفت را بودیم. دیگرگون می

نام نهاد.  «نفت، عامل بقای ایران». اما امروز اگر کتابی درباره نفت در ایران نوشته شود باید نام آن را 1نهادیممی

آمیز )اقتصادی و اجتماعی( غوطه  های بحرانسه دهه آینده در امواجی از چالش در یک کالم: ایران در دو تا

ت. سخواهد خورد که بدون درآمدهای کافی نفتی چشم انداز روشنی برای برون رفت آرام از آنها قابل تصویر نی

های آینده به شدت به نفت وابسته خواهد بود. پس معتقدم که امروز وظیفه همه ما در واقع امنیت ملی ما در دهه

یعی مجموع ذخایر نفت و گاز طبمنظورم از نفت،  در این کتاب در بیشتر موارد تهاست )الب« پاسداری از نفت»

های امروز ما باید به گونه ای طراحی شود که حداقل تا سی سال آینده درآمدهای (. بنابراین همه سیاستاست

  نفتی کافی داشته باشیم.

خواهد  روهه آینده با آن روبهدر دو دهای مهمی که ایران در پی این هستیم که ببینیم چالش در این فصل

متوجه ما نباشد  ونبود و برخی از آنها نیز مستعد تبدیل شدن به بحران هستند ـ و با فرض این که تهدیدی از بیر

های خارجی را به خوبی مهار کنیم و به سوی بحران نبریم ـ  کدامند و چرا معتقدیم  اگر منابع و بتوانیم تنش

ننده تواند به یک بحران تمام عیار و شکها نداشته باشیم هر یک مین چالشو تسکین ای کافی برای مدیریت

شود مستعد آن است که در نقطه ای از تاریخ، هایی که در این فصل معرفی میالشتبدیل شود؟ برخی از چ

 ربن تجاکشور را وارد یک درهم ریختگی، اغتشاش، آشوب یا حتی انقالب کند. هم بشریت و هم ما خودما

سوی انقالب  حی ـ  بهایم تا دریابیم که به هیچ قیمتی نباید اجازه داد کشور ـ در هر سطای داشتهعظیم و پرهزینه

 رانده شود. 

 

 چرا دیگر نباید انقالب کرد؟. ۱-۱
های بی شماری را متحمل شده است که گاهی تصور برخی ها و سختیان بشر در طول تاریخ، دردها، رنجگمبی

ه رحمی طبیعت بودکی از این درد و رنج، ناشی از بیآید. اما تنها بخش کوچآنها نیز امروز بر ما گران می از

هایی که بشریت در طول تاریخ متحمل شده است، ناشی از تنگناهای حاصل سفانه بخش اعظم مصیبتاست. متأ

 ای سیاسی حاکم بر زندگی انسانها،های اجتماعی و ساختارهاخته بشریت بوده است. همواره سنتاز نظم خودس

 ها و ساختارهایی که افراد آزادی و اختیار او بسته اند. سنتبیشترین بندها را بر دست و پای انسانیت، 

                                                 
در این کتاب، نویسنده طی بررسی  پ رسید.به چا 1329نوشته ابولفضل لسانی نخستین بار در سال « طالی سیاه یا بالی ایران»کتاب  .1

های  یاستس گسترش جز افزایش فقر و ی جهان سومی دیگر،در بسیاری از کشورها در ایران و وجود نفت  هایی نتیجه گرفته است

 .در داخل این کشورها، حاصلی نداشته استتبعیض افزایش بی عدالتی و  و خارجی مداخله جویانه



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            ۹۶ 

 

 ساختارها از کجا  ها ودانند این سنتمیرند. نه میشوند و در آن میبی انتخاب خویش ـ  درآن زاده می ـ

ـ و البته بخش اعظم انسانهای اند. تنها میدانند چرا آمدهاند و نمیآمده دانند که هست و باید به حضور آنها تن داد 

ها هایی فرا رسیده است که انسانگاهی در فراز و نشیب تاریخ، لحظهدرگذشته و دررسنده چنین کرده اند. اما 

ی را هایی که اولبسیار انساناند، و چه کردهیکی را انتخاب می« جان خویش»ش و خوی« انسان بودن»باید میان 

رین تترین و باشکوههای تاریخی، ناباند. این لحظهخویش نهاده« ماندنانسان»اند و جان بر سر انتخاب کرده

ره نی ما به آنها گآفرین، همان نقاطی هستند که هویت انساهای غرورظهگی بشریت اند. این لحهای زندلحظه

تی خمروز شاهد وجود چنین نقاط روشن تاریخی نبود، نه پیشرفت و خوشبگمان اگر بشریت اخورده است. بی

یاهی، نگریست، جز س. چرا که وقتی به پشت سر خویش میبودن خویش راضی بودامروز را داشت و نه از انسان

ه ـ ک «اختیار»ا ضعیف و ترسنده، و جز آدمیان بیجز تباهی، جز عجز، جز انسانهای خفته و ناتوان، جز انسانه

 ای بر خویش ببالد؟د. و کیست از از دیدن چنین سابقهکریزه ما و حیوان است ـ مشاهده نمیصفت مم

ار ی که گاه تحت فش«انسانیت» انقالبهای بشری ـ یعنی اقدام آگاهانه و جمعی انسانها برای حراست از

ی اگر اند، حتودهگر خطا برود ـ  حتی ااختارهای سیاسی رو به اضمحالل میهای اجتماعی یا تحت ستم سسنت

آدمی « اختیار»اند، همین که شاهدی بر تدوام صف اند، حتی اگر به عدالت و فضیلت بیشتر نینجامیدهخونین بوده

 رخشان تاریخ بلند بشریت محسوب اند، نقاط دآدمی بوده« انسان ماندن»پاسداشت و عاملی برای 

واهیم خبهای گذشته بشری چیزی بکاهیم، میکه از ارزش انقالایناند. بنابراین بدون شوند و شایسته تکریممی

ان رسیده است پای به« انقالب به شیوه سنتی»بشر وارد دوره ای و شرایطی شده است که عصر  بگوییم که اصوالً

برای  ،اندازد. و البته این خطرایند توسعه جوامع را به تعویق میدادن هرگونه انقالبی، تنها فرو از این پس رخ

ر تب بزرگ را پشت سر گذشته است، جدیایران که در یک قرن گذشته، تجربه سه جنگ بزرگ و سه انقال

 است. 

را چنخست ببینیم  ـ کنیمهای آینده را معرفی های مهم ایران در دههبگذارید ـ پیش از آن که چالشپس 

نقالب کشور به سوی ا تی نباید بگذاریمبه هیچ قیم )خواه موافق جمهوری اسالمی باشیم خواه مخالف(اکنون 

ریختگی سیاسی )شورش، انقالب، جنگ شهری، تجزیه طلبی، و منظورم از انقالب هرگونه به هم دیگری برود؟

باتی فراگیر ثرتی شود که بیورود به جنگ با دشمن بیرونی و..( است که موجب تضعیف دولت مرکزی به صو

خالفان جمهوری اسالمی و م حکومتوپاشی بینجامد. بنابراین در این تحلیل فر هنجاری اجتماعی و احتماالً و بی

آن به یکسان مورد خطابند. نیز در این تحلیل فرض بر این است که خود حکومت و نیز همه گروههای درون و 

گرا )سکوالر( خواهان پایداری و بقای گرا یا عرفالف وضع موجود، و دینبیرون حکومت، طرفدار یا مخ

 هستند.« کشوری به نام ایران»
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 ای و تحوالت موجی در علمط به دوران پیش از عصر دانش شبکهپدیده ای است که مربو اصوالً« انقالب»

آغاز حقیقی قرن بیست ویکم را باید آغاز دهه  نود میالدی آغاز شد و در واقعو فناوری است )این عصر از دهه 

دهد  که سرعت تغییر عالم ده ای اجتماعی است که وقتی رخ میدیمیالدی گرفت(. در واقع انقالب، پ 1990

ای شده ـ که سرعت تحوالت عالم واقع از باشد. اکنون ـ در عصر دانش شبکه واقع کمتر از سرعت تحول اذهان

 یز به دامن تحوالت. بنابراین اکنون که دست تخیل ن1انتظارات ذهنی ما فزونی گرفته است، انقالب بی معنی است

، مسائل رانه( در عالم واقعرسد، تنها اندکی صبوری الزم است تا تحوالت طبیعی )اقتصادی و فناوعالم واقع نمی

 ست ـ حتی در عقالنی اانقالب، عملی غیر کنند. یعنی در دنیای امروز منطقاًرا حل 

تعادل »واند در تمی نمیچنان سریع است که هیچ سیستها نیز.  چرا که تحول عالم واقع آنترین حکومتمستبدانه

تم، اه نظریه سیساز دیدگ برود تا بتواند دوام بیاورد. اصوالً« تعادل پویا»باید به سوی یک  دوام بیاورد و حتماٌ« ایستا

سته(. از آن جا که ب های مطلقاًنیز پایدار بماند )مگر در سیستم ماند که محیط سیستمتعادل ایستا زمانی پایدار می

توانند به تعادل ایستا برسند، و تعادل ایستا نیز در برابر محیط متحول قابل غیر مردمساالر، فقط میهای حکومت

 های سیاسی نهایتا مجبورند یا خود را با تحول شرایط متحول کنند ـ در واقع بهدوام نیست، بنابراین تمامی سیستم

 جربه کنند. سوی تعادل پویا بروند ـ و یا این که اضمحالل یا انهدام را ت

ـ و در هر شرایطی ـ های خاصی، اصوالًها، انقالب به علت داشتن ویژگیدیگر، در تمامی دورهاز سوی 

که اشد بر انقالب مرجح است. مگر اینبدترین گزینه است. یعنی هر گزینه ممکن دیگری اگر وجود داشته ب

« عقل»ر ب« هیجان»و « احساس»چون در انقالب،  ای نباشد. چرا چنین است؟گزینه دیگری در برابر جامعه حقیقتاً

« عمل»برتری دارد؛ در انقالب، « تدریج»بر « سرعت»(؛ در انقالب، انقالب غلبه دارد )ویژگی عقالنیت خواری

های کتحر»افکند؛ در انقالب، سایه می« انتخاب وسیله»بر « هدف انتخاب»مقدم است؛ در انقالب، « اندیشه»بر 

 اند؛ در انقالب، آنانی که هستند برای کسانی که نیستند تصمیم « های ایجابیحرکت»ز تر امقدس« سلبی

« مغز»ها بیش از «عضله»اقدامات وجود ندارد؛ در انقالب « هزینه ـ فایده»گیرند؛ در انقالب، فرصت تحلیل می

را بپردازند؛  تصمیمات گذشتگاناند باید پیشاپیش هزینه هایی که هنوز نیامدهانقالب، نسلکنند؛ در فعالیت می

 آنچه »در یک کالم، در انقالب گیرند؛ و تصمیم می« عاقالن فردا»برای « وزعاشقان امر»در انقالب، 

دانم چرا زبان ه کافی گویاست، ولی نمیها به اندازدهد. همه اینرخ می« خواهیمآنچه می»بیش از « خواهیمنمی

                                                 
گرفتن تحول عالم از تحول ذهنی ما را به راحتی می توان در انبوه نوآوریهایی که همه روزه خبر آنها ذهن ما را نمونه این پیشی  . 1

بمباران می کنند بیابیم. یعنی هنوز ذهن نمی داند چه می خواهد که فناوری جدید می آید و می گوید تو این توانایی جدید را می 

 .توانی داشته باشی و آن را باید بخواهی
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د جبران توانها، منافع شان نمین این ویژگیشتانقالبها هم به علت داترین چرخد که بگویم حتی مقدسنمی

 کننده خسارتهای حاصل از آنها باشد.

ر شرایط آید و اگآن پایین می« ضریب صبوری»ر باشد در کشوری باالت «ضریب جوانی»اما دریغ که هر چه 

به نسبت  شود. ووی انقالب بیشتر میمعه جوان به سو فشارهای غیرطبیعی ادامه یابد احتمال درغلتیدن یک جا

انرژی( در ساله )سنین بالقوه پر 34تا  15ت گردد. اندازه جمعیتر میخسارتهای انقالب نیز افزونجوانی جمعیت، 

میلیون از جمعیت کشور در  31اکنون نزدیک به  که بالغ بر ده میلیون بوده است در حالی 1355ایران در سال 

ریزی سوق گار دیگری به سوی هرنوعی از درهمسال قرار دارند. این یعنی اگر ایران روز 34تا  15سنین بین 

شناسان غربی در باب تأثیر ساختار جمعیت در محاسبه نخواهد بود. یکی از جامعهداده شود، خسارتهای آن قابل 

دن شداد، چون جمعیت زیادی برای کشته های جهانی رخها گفته است: جنگو شورشها گیری جنگشکل

 وجود داشت.

ه زند که ب، خواه محکوم ـ نهیب میدالیل بسیار زیاد دیگری وجود دارد که به ما ـ ایرانیان، خواه حاکم

را به برخی ت گذا به صورهیچ قیمتی نباید اجازه دهیم کشور به سوی شرایط انقالبی رانده شود. در این جا تنه

 کنیم. از آنها اشاره می

ظمی، و نآنتروپی نیز به طور خالصه بر بییا آنتروپی کاه.  افزا هستند 1آنتروپینخست این که انقالبها یا 

رای )انرژی قابل استفاده ب آزاددر هر سیستم اشاره دارد که معموال با کاهش انرژی « تفاوتهای نامنظم»افزایش 

مفید( و افزایش حرارت درونی سیستم همراه است. به عنوان یک قاعده، افزایش مداوم آنتروپی در ر انجام کا

وییم، منظور گیادمان باشد که وقتی از سیستم سخن میبرد. را به سوی اضمحالل و فروپاشی می هر سیستم آن

دهد  و به اهداف مشخصی در کنار هم قرار می سازماندهی و نظمی است که عناصر منفردی را برای تحقق

 . خیلی ساده 2ترین عنصر هر سیستمی استمند و مستمر مهمقاعده« نظم»دارد. پس داشتن همکاری وا می

 ی باال اها در جامعهظایر اینهنجاری، جرم و نثباتی، بی قانونی، بیتوان گفت وقتی تنش اجتماعی، بیمی

آنتروپی در جامعه است. انقالب اسالمی وقتی رخ داد که آنتروپی در جامعه باال نبود. اما رفتن رود نشانه باالمی

ای است که سطح آنتروپی در آن به شدت باالست و در حال افزایش است. در شرایطی اکنون جامعه ایران، جامعه

برد. ا به سوی انهدام میوپی باال آن رکه آنتروپی باالست، اگر هر سیستمی دچار ناپایداری شود، وجود آنتر

ال با شدیداًدستی است. در عراق صدام گرچه ثبات ظاهری وجود داشت اما آنتروپی آن نمونه عراق نمونه دم

                                                 
1.  Entropy 

 توضیحات بیشتر در مورد آنتروپی را در فصل چهارم، بخش چرخه عمر سیستم ها، ببینید.  .2
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درب یک  کردنبود، با حمله آمریکا به عراق فشاری که این آنتروپی را مهار کرده بود برداشته شد ـ مانند باز

بودیم که در روزهای سقوط صدام، مردم عراق خودشان ریختند و  شدن. و همگان شاهددیگ بخار قبل از سرد

ریختگی امروز عراق نیز ادامه شان ـ را نابود کردند. در همموزه ملی عراق ـ یعنی آثار باستانی هزاران ساله خود

 همان روند افزایش آنتروپی است. 

فتن رجاری همراه با هدراغتشاش و بی هنبرای دریافتن درکی از تفاوت سطح آنتروپی )بی نظمی، 

های صتوان شاخمیانرژی سیستم( کنونی ایرن و مقایسه آن با آنتروپی  جامعه پیش از وقوع انقالب اسالمی 

ادگستری، دهای تشکیل شده در افزایش پرونده زیادی را بررسی کرد. تعداد زندانیان )نسبت به جمعیت(، روند

های دادگستری، روند خودکشی، تغییرات نسبت در کل پروندهدی )بویژه قتل عمد( سهم پرونده جرایم عم

تغییر در  تواندهای بسیار دیگری از این دست میصطالق به ازدواج، نرخ بیکاری، روند گسترش اعتیاد و شاخ

م ها در بیست سال اخیر روند صعودی داشته اند. گرچه نظبیشتر این شاخص سطح آنتروپی را نشان دهد. تقریباً

ها به ن تنشدهد که ایه زندانها و نظایر این اجازه نمیظاهراً با تقویت پلیس، گسترش دادگستری، توسعمستقر 

دار برای آنتروپی، در هر سیستم اجتماعی یک هش یهای سیستم منتقل شود اما وجود یک روند افزایشسایر بخش

 نقطه بحران. هاست و عالمت نزدیک شدن ب

نفر زندانی  14عیت کمتر از به ازای هر صد هزار نفر جم 1358ان در سال پیشتر اشاره کردیم که در ایر

زندانی داریم )سازمانهای  200که اکنون در برابر هر صد هزار نفر جمعیت کشور بیش از ایم در  حالیداشته

جزء ده  ایران« مرکز مطالعات بین المللی زندان»اند. بر اساس گزارش نفر اعالم کرده 222ی این رقم را جهان

.  این یعنی آنتروپی امروز جامعه ما در سه دهه گذشته به سرعت 1کشور دارای بیشترین زندانی در جهان است(

تا  15رفتن آنتروپی را با سه برابر شدن جمعیت جوان کشور )جمیعت در سنین افزایش یافته است. اگر این باال

به  در نظر بگیریم، اجتماعی در جامعه ماست« یضریب صبور»سالگی( در سه دهه اخیر ـ که نشانه کاهش  34

 در جامعه کنونی ایران بسیار باالست.« ظرفیت تخریب»رسیم که این نتیجه می

باال  دیداًشتوضیح داد. در زمان انقالب اسالمی، سرمایه اجتماعی توان با سرمایه اجتماعی همین نکته را می

بود. هم باال بود هم در طول سالهای اولیه انقالب افزایش یافت. گرچه سرمایه اجتماعی مفهومی گسترده است 

 پذیریم. براین اساسبرند را میکار میای معرفی آن بهشناسان برای که جامعههای سادههمان شاخص اما فعالً 

الهای یافته در سجتماعی است. بیشتر مطالعات انجامااعتماد عمومی، مشارکت و همیاری سه معیار مهم سرمایه 

                                                 
در  87خرداد 26جمعیت زندانیان کشور به نقل از مصاحبه مطبوعاتی علی اکبر یساقی، رئیس سازمان زندانها، می باشد که در   .1

 سایت رسمی قوه قضائیه درج شده است.
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اخیر حاکی از کاهش سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی همزمان نقش چسب اجتماعی )برای ایجاد 

و روغن اجتماعی )برای روان و  پیوندهای اجتماعی به منظور ارتباط، همکاری، مشارکت و مبادله بین افراد(

دس قع مرزهای مقیابد، در واند. وقتی سرمایه اجتماعی کاهش میکافراد( را بازی میکردن مناسبات  هزینهکم

شود. تمامی مطالعات موجود )در دسترس نگارنده( های اخالقی برداشته میود و حرمتشاجتماعی شکسته می

 ویبه سدر سالهای اخیر حاکی از کاهش جدی سرمایه اجتماعی در ایران است. در چنین شرایطی اگر کشور 

شود ـ نه فقط نظام سیاسی بلکه حتی بنیادهای اجتماعی و فرهنگی ای که تنش پیش برود، همه چیز تخریب می

 در طول صدها سال شکل گرفته اند. 

بندی ترین تقسیمدههای متفاوتی دارد. در ساا برای انهدام. البته اصالح درجهانقالبها یا برای اصالحند ی

سیستم را در چهار رتبه نشان داد: بهبود، اصالح،  تحول و  انقالب. در هرکدام از این توان شدت اصالح یک می

ی باالتر، پشود. هر چه جامعه ای به سوی آنتروگیری مییژگی خاصی از سیستم  هدفمراتب، تغییر سطح یا و

واهد بود تا اصالحی. خ تر و جوانی بیشتر حرکت کند، انقالبی اگر رخ دهد، بیشتر تخریبیسرمایه اجتماعی پایین

ز لحاظ پیشرفتگی ابه عبارت دیگر در چنین شرایطی انقالب نه تنها به بهبود وضع جاری و افزایش رتبه سیستم ـ 

ند وقتی است مان شود. چنین انقالبی دقیقاً نوعی پس روی سیستمی نیز محسوب میانجامد بلکه و پویایی ـ نمی

 د و در حین جراحی از طریق جراجی درمان کن که پزشکی بخواهد دیسک کمر بیماری را

 ناپذیری به نخاع او بزند.های جبرانآسیب

 «سرابر رأبدنه در ب»است. در انقالب اسالمی ما با وضعیت انقالب  «در برابر بدنه بدنه»له دیگر، انقالب مسأ

 های قومی یاقانونی، خشونت، جنگ داخلی و جنگ رو بودیم. به همین علت در عین وقوع انقالب، بیروبه

انقالب »عقیدتی در نگرفت. اما اکنون جامعه ما دو قطبی ـ و شاید چند قطبی ـ شده است. اگر انقالبی رخ دهد، 

 ست.د اشدییافتن به سوی جنگ داخلی بسیار این صورت احتمال سوقخواهد بود و در « بدنه در برابر بدنه

نقالب اسالمی انقالبی بود با رهبری واحد، ارزشهای واحد و هدف تعریف شده، اما اگر باز باید گفت که ا

ثباتی و انقالب برود، انقالبی خواهد بود بدون رهبری واحد، با ارزشهای شرایط کنونی، جامعه ما به سوی بیدر 

 ماند.شده، و به همین علت از آن چیزی جز ویرانی برجای نخواهد متفرق و بدون هدف تعریف

توان عصر دایناسورهای سیاسی سرد رخ داد. دوران جنگ سرد را میانقالب اسالمی در عصر جنگ 

ها بسته به این بود که تکیه به کدام دایناسور )قدرت بزرگ( جهانی دارد. اما م نهاد. در آن دوران، اقتدار ملتنا

شان  ها بر اساس تواناییانی که اقتدار ملتن جنگ نرم. دورهستیم. یعنی دورا« نانوسنسورها»اکنون ما در عصر 

مانی که شود. زو و بایوتکنولوژی و ...( مشخص میدر تولید محصوالت نرم )دانش، صنایع دانش پایه نظیر نان

کرد، در حالی که اکنون ـ در قرن بیست و یکم ـ دانش به می رخ داد، دانش هنوز خطی رشد میانقالب اسال
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د. و انقالب در چنین دورانی به منزله قطع همه ارتباطهای شبکه ای در عرصه دانش کنای رشد میصورت شبکه

های یک ملت را برای چند ده سال دیگر خواهد گرفت و با توجه به این است. انقالب در چنین دورانی فرصت

 ین دورانبی تازه در اکه سرعت تحول جهان در این سالها چند ده برابر سرعت تحول در آن سالهاست، انقال

ملتی در  ثباتی فراگیر یا انقالب برایباشد. در واقع محصول بی ملتتواند به منزله مهر پایان بر تاریخ یک می

 چیزی جز تجزیه نخواهد بود.« کوچک تر بودن بهتر است»شرایط ملت ایران و در عصری که 

. از نظر اقتصادی در دوره های اقتصادی این دوره استها، ویژگیتر از همه اینو به گمان من مهم

، برند. در واقع در دوران ثباتفعالیت اجتماعی و اقتصادی سود میثبات، همه بازیگران  ـ بگو همه جامعه ـ از 

ی منفعت. برند و برخدر دوره تورم، برخی زیان می«. تربرخی بیش»اما « برندهمه منفعت می»کار نیست، یانی در ز

بیکاری  هایی کههای تورم رکودی است )دورهها، دورهکنند. بدتر از همه دورهمیکود همه زیان ولی در دوره ر

س از کیعنی هیچ«. برخی بیشتر»اما « نندکهمه زیان می»در دوره تورم رکودی یابد(. و تورم همزمان افزایش می

م نه تورم بزرگ داشتیوضع موجود راضی نیست، اما برخی بیشتر. انقالب اسالمی در دوران ثبات رخ داد. نه 

رو به فزونی بود  «انتظارات»رکود مزمن رفاه همه افزایش یافته بود ـ گرچه نامتناسب و تبعیض آمیز. بنابراین تنها 

خواست. اما اکنون اگر انقالبی رخ دهد انقالبی خواهد بود در ر کس بیش از آنچه بود و داشت، میو در واقع ه

 «. برخی بیشتر»، اما «کنندهمه احساس زیان می»در شرایطی که ب . یعنی انقال1دوران تورم رکودی

های شدرفعال افقی برای پایان آن نیست و  توجه کنیم که رکود تورمی در ایران چون ریشه اقتصادی ندارد،

شود اگر اثر افزایش جمعیت و تورم داخلی و نیز تورم جهانی و کاهش ارزش پول سالیانه اقتصادی که اعالم می

ست ماند، یعنی رفاه واقعی افزایش نیافته ان کسر کنیم، چیزی از آن باقی نمیی در برابر ارزهای خارجی را از آمل

هزار تومان  885 دحدو 55های رفاه است، در ایران در سال ترین شاخصدرآمد سرانه حقیقی که یکی از مهم)

 یافته است(.هزار تومان کاهش  598به حدود  1384بوده  است که تا سال 

ریختگی فراگیر در جامعه امروز ما، با هر نامی، چون در شرایط تورم رکودی است بنابراین هرگونه درهم 

یل شود. تواند به سرعت به سیلی ویرانگر تبدمی کنند اما برخی بیشترـ عنی شرایطی که همه احساس زیان میـ ی

ه به اندازه کافی برای حمله به دیگران دلیل دارند. در دانند. پس همنین شرایطی همه دیگری را مقصر میدر چ

                                                 
رسیده است. این  5/349به  1385بوده است که این شاخص تا سال  9/1شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی  1355در سال   .1

نشانگر یک تورم مداوم در این دوره است. البته از نظر روند تولید در این دوره سالهای متفاوتی داشته ایم که برخی رکودی و برخی 

د فزونی داشته است. دقت کنیم که نمی توان به صرف مثبت بودن نرخ رشد اقتصادی در رونقی بوده اند. با این حال دوره های رکو

یک دوره، آن دوره را رونقی محسوب کنیم. چرا که اگر نرخ رشد اقتصادی باالتر از نرخ ورود جمعیت به بازار کار نباشد، اقتصاد 

 عرضه کار کم تر بوده است.در واقع در رکود قرار دارد چرا که نرخ تولید شغل نسبت به نرخ رشد 
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واقع در دوران تورم رکودی که آنتروپی اجتماعی به اندازه کافی باال رفته است و در شرایطی که سرمایه اجتماعی 

)به عنوان نیروی انسجام دهنده سیستم اجتماعی( نیز رو به سقوط است، باید منتظر خسارتهای عظیم بود. نگویید 

اینها خیال پردازی است. کافی است پس از بازیهای فوتبال بگذاریم جوانهایمان به حال خود باشند و با نیروی 

پلیس کنترلشان نکنیم تا معلوم شود تا چه پایه آنتروپی اجتماعی باال و سرمایه اجتماعی پایین است. کافی است 

های مردم و ... مداخله ت اقتصادی مردم، در جشندر فعالی در لباس مردم، در تفریح مردم، در رانندگی مردم،

 نکنیم و آنان را آزاد بگذاریم، تا آنتروپی انباشته شده، و سرمایه اجتماعی مستهلک شده آشکار شوند.

ا ندارد، حول انقالبی رریختگی ناشی از هر گونه تکشور ما دیگر ظرفیت تحمل یک درهمدر این باب که 

ها قابل بازسازی نیست. ما هنوز پس از نهادی حاصل از هر انقالب تا دهه یرانیتوان سخن گفت. وهمچنان می

با های پیش از انقالبیم. و تقریهماهنگ سازی قوانین مصوب در دورهسی سال درگیر تغییر قوانین و اصالح و 

نرسیده  «بات نهادیث»ها همه یعنی ما هنوز به ب نیز بارها اصالح شده اند. اینبیشتر قوانین مصوب پس از انقال

میشه هایم. نهاد سازی، فرایندی ذره ای و زمان بر است. و وقتی جامعه به ثبات نهادی نرسیده باشد، نظم مستقر 

نماید. به همین علت است که گاهی دولت یا جامعه از یک مقاله، از یک کاریکاتور، از یک سخنرانی، متزلزل می

 ریزد.هراسد یا در هم میایر اینها، میم و نظاز یک مصاحبه، از یک مراسم ترحی

ایی که هوی همه هزینهانقطاع از تجارب گذشته، پیامد دیگر هر انقالبی است. این انقطاع یعنی هرز رَ 

نقالبها ای هویتی که در اها را نداریم. تضادهاست. و ما دیگر توان تکرار تجربهبرای تجارب گذشته انجام شده 

ر این فهرست شود. و بها که حاصل نمیاتی چه بی عدالتیهای طبقجایینیستند، و از جابه بل جبرانآید قاپدید می

 توان افزود. همچنان می

-تر و خیانتآمیزتر و ضدملیتر و خسارتهیچ کاری غیرعاقالنه در قرن بیست و یکمپس شاید بتوان گفت 

وه فعالین سیاسی، مخالفین نظام و ....( به هر شیکس )دولت، مقامات، احزاب سیاسی، تر از این نیست که هر آمیز

ثباتی فراگیر ـ خواه شورش یا انقالب در درون، خواه جنگ با را ایجاد کند که کشور به سوی بی ای شرایطی

ه برای تر از زمانی خواهد بود کها هم عمرشان کوتاهترین حکومتیکم بددر قرن بیست و دشمن بیرونی ـ برود. 

واقع آنان را ناچار به اصالح  پیامدهای یک انقالب الزم است. پویایی و سرعت تحوالت عالمرفع و رجوع 

 ترین اقدام است.هزینهکند.  پس صبوری و مدارا کممی

های آینده به طور جدی به نفت نیازمندیم تا ثبات ههها همه را گفتیم تا یادآوری شده باشد که ما در داین 

جامعه و به حکومت فرصت داده شود تا اندیشه، عمل و مسیر خود را به آرامی و همراه  موجود را حفظ کنیم و به

ب، دوران انقالمدارن هیم تا نسل رهبران و سیاستخواند. دست کم آن است که ما زمان میبا امنیت اصالح کن

 ا تجربه کند.ای رنسل تازه ای از مدیران غیراسطورهبه طور طبیعی از مصادر امور کنار روند و کشور 
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م. چون ا)به همین دالیل من همواره آقای خاتمی را به عنوان یک سیاستمدار استثنایی در تاریخ ایران ستوده

ترین هنر و خدمت خاتمی این بود که اند. مهممداران کردهکرد خالف روشی بود که همه سیاست کاری که او

ر این گویم( در تاریخ معاصنمی« ذم شبیه به مدح»به عنوان  اظرفیت انقالب را در نسل جاری ما ازبین برد )این ر

دیار نداشته ایم کسی را که چنین هنری را به کار زده باشد. چه ساده است ـ و البته دلپذیر ـ برای رهبران سیاسی 

ای هرخود را به جایگاه فرهی و اسطو که بر امواج التهابات و انتظارات اجتماعی سوار شوند و به سان یک منجی

های خود، نه نیازهای عقالنی و رفته اند در راه تحقق ایدهعیتی را که از جامعه گوبنشانند و همه قدرت و مشر

سیاسی  آن است که انتظارات جامعه را مهار کند و درمسیری  زمامدارمشروع جامعه، به کار برند. هنر یک 

عقالنی و تدریجی قرار دهد. با توجه به این که نظام سیاسی کنونی )به علت گستردگی خطاهای سه گانه 

ـ که در سالهای پس از جنگ انجام گرفت  سیستمی( توان اصالح سریع خود را ندارد، انباشت انتظارات اجتماعی 

داشت جز یک انفجار اجتماعی اطالعات نیز به آن دامن زد و در دوم خرداد بیرون زد ـ راهی ن نو جهانی شد

دادن خاتمی آن بود که به بهای از دست توانست به فروپاشی یا به انقالب یا جنگ داخلی بینجامد. روشکه می

ر بوده است که روش او منج سرمایه محبوبیت خویش، این موج را مهار کند. البته خاتمی در معرض این انتقاد

به نا امیدی نسل امروز ما و رفتن به سوی خوشباشی و بی مسئولیتی اجتماعی و حتی پوچگرایی شده است. آری، 

های آن نهیاما نابودی یک نسل بهتر از آن است که این نسل دست به کاری )شورش یا انقالب و ...( بزند که هز

دهی شرایط حاکم بر خود در شکلایی که خود هیچ اختیاری و نقشی هدهند ـ نسلرا چندین نسل بعدی می

نداشته اند. بگذار تنها یک نسل هزینه اشتباهات خود یا پدرانش را بپردازد. چرا یک نسل باید به بهانه این که 

ای هد باشد( دست به کاری بزند که نسلخواهاو مطلوبش نیست )عامل آن هرکه میشرایط کنونی حاکم بر 

رود: سرباره پیامدهای انقالبها چنین میبود، داید اگر شیخ مصلح الدین امروز میآینده باید تاوان آن را بدهند؟ ش

 هایی(. توان خاست اال به نسلری نسلی شکست در خویش ـ برپا نمیسعدی به روزگا
 

 های مهم آینده ایران . برخی چالش۱-۲
ی در جامعه رای کنونهمچنان به نفت نیازمندیم تا نگذاریم روندهای واگشده که ما  طورخالصه گفتهتا این جا به

صادی و اقتهای ته مهم این است که برخی چالشفراگیر ـ از جنس انقالب ـ  برود. اما نکثباتی سوی بیما به

مگر  دکار باشد، نخواهد توانست تبعات آنها را مهار کنز در راه است که هر حکومتی بر سراجتماعی بزرگی نی

ین ها نیز جامعه ما ـ  حداقل بشد. برای مهار و مدیریت این چالشآن که منابع اقتصادی فراوانی در دست داشته با

دو تا سه دهه دیگر، یعنی به اندازه عبور یک نسل ـ نیازمند درآمد سرشار نفت است. به گمان من بی نفت، هر 

دقت  ینجامد.فراگیر بران و در پی آن به نوعی بی ثباتی یک بحتواند به ها به طور بالقوه میاز این چالشکدام 
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شود ـ که برعکس، این درآمدهای باالی نفتی بود که گویم وجود درآمدهای نفتی مانع انقالب میکنیم، نمی

صادی م سیاسی و اقتگویم در دوره ای که نظاالب اسالمی فراهم آورد ـ بلکه میشرایطی مساعد برای تحقق انق

دهنده و کاهنده سرعت افزایش درآمدهای نفتی، تسکین های مهمی روبه رو خواهد بود، وجودبا چالش ایران

توان نقطه انفجار را به تعویق بیندازد و ات واقعی آن خواهد بود و همین میشکاف میان انتظارات جامعه و امکان

رخی های بالقوه را معرفی و بین چالشدر این بخش، فهرستی از افرصت بیشتری برای اصالح امور به ما بدهد. 

  کنیم.آن را با تفصیل بیشتری بررسی می از موارد مهم

 

 های مختلف ناشی از رشد سریع جمعیت . چالش۱-۲-۱
درصد رسید )باالترین نرخ رشد جمعیت در تمام یک   91/3در  دهه نخست انقالب نرخ رشد سالیانه جمعیت به 

یامدهای تواند در بلند مدت پبودن نرخ رشد جمعیت هر دو مییینباال بودن یا بسیار پاقرن پیش از آن(.  بسیار 

امکانات  با ساختارها ومنفی برای یک کشور داشته باشد. در واقع نرخ رشد جمعیت در هر کشور باید متناسب 

. جمعیت، تغییر آن استهای آن جامعه تنظیم و در بلند مدت حفظ شود. اما مهم تر از مطلق نرخ رشد و توانایی

ه مدت و گاا یک وقفه زمانی، آثار جدی، بلندتغییر نرخ رشد جمعیت ـ از هر نوعش، کاهش یا افزایش ـ ب

گذارد. نرخ رشد جمعیت در سالهای پس از عیت و تحوالت اجتماعی آن بعدی میخطرناکی  بر ساختار جم

 دوران نه چندان بلندی دو نوع تغییر را تجربه انقالب، نخست افزایش و سپس کاهش یافت. یعنی کشور ما در

شده کالت شناختهله زمانی ـ باشیم. مشکرده است. بنابراین به ترتیب باید منتظر دو دسته تبعات جمعیتی ـ با فاص

ین مآموزش، اشتغال، ازدواج،  مسکن، تأاین تحوالت جمعیتی به ترتیب زمانی در تغذیه دوران کودکی، 

 شود. وران کهولت و بازنشستگی منعکس میداجتماعی، و خدمات 

موج انفجاری تولد کودکان در سالهای  اولیه پس از انقالب منجر به جهشی در قاعده هرم سنی جمعیت 

برد و بخشی نیز وارد بازار اشتغال، نون در دوره آموزش عالی به سر میکشور شد که بخشی از آن  موج اک

باشد(. میلیون نفر می 22در کشور برابر  سال  34تا  20جمعیت در سنین ازدواج و مسکن شده است )هم اکنون 

اند ه، ازدواج و مسکن وارد شدهنوز کشور ما پاسخ نیاز کسانی که در سالهای قبل به بازارهای سه گانه اشتغال

ور، کشاکنون جمعیت بیکار ال تجمع در این سه بازار است. همنیز سیل جمعیت در حرا نداده است. همچنان 

 2/4( و طبق محاسبات کارشناسان مستقل حدود 1385میلیون )سرشماری  3طبق آمارهای رسمی دولت حدود 
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وان جویای کار وارد بازار کار میلیون نفر جمعیت ج 2/1.  هر ساله نیز جمعیتی بین یک تا 1میلیون نفر است

م عظیم نیروی این حج موضعی است( برایشود. ایجاد اشتغال پایدار )نه تولید فرصت شغلی که نوعی تسکین می

روز  رقابت جهانی موجب کاهش شود، چرا که از یک سو روز به روز دشوارتر میهای آینده روزبهکار در سال

شود و از سوی دیگر شکاف ما با مرز دانش و فناوری روز استانداردهای کاالهای وارداتی میها و بهبود قیمت

ـ به علت فقدان ارتبا ود. همچنین شروز بیشتر میبهطات وسیع علمی، فن شناختی و اقتصادی با جهان ـ روز جهانی 

ای انبوه ورود گویی به تقاضکه هدفش نه تولید علم بلکه پاسخ نیروی انسانی برآمده از نظام علمی کنونی ایران ـ

مان گا ندارد. بنابراین بیزار جهانی ربه آموزش عالی بوده است ـ  به شدت ناکارآمد است و قدرت رقابت در با

روز هان خارج نیز روزبشویم و شکاف علمی و فناوری ما با جهتر میشتغال پایدار روز  به روز ناتوانما در ایجاد ا

شود. با چنین ساختاری از نیروی انسانی و دانش و فناوری، ما فقط به ضرب تزریق دالرهای نفتی خواهیم بیشتر می

اد کنیم )فقط فرصت شغلی، ایجاد اشتغال پایدار نیاز به تحوالت اساسی در ساختار توانست فرصت شغلی ایج

 سیاسی و اقتصادی کشور دارد(. 

 17هم اکنون بیش از  1385حکایتی است. بر اساس نتایج سرشماری سال داستان مسکن نیز برای خود 

. بر اساس آمارهای 2رابر خواهد شدسال آینده نزدیک به دو ب 20میلیون خانوار در کشور وجود دارد. که در 

دهد نشان می میلیون واحد روبه رو هستیم.  برآوردها 7/1رسمی کشور در حال حاضر با کمبود مسکنی معادل 

 86/1سالیانه حدود میلیون واحد مسکونی ساخته شود ) 5/9حدود باید  (1391تا سال سال آینده ) 5فقط طی که 

  1386سال حالی است که در  و هم تقاضای جدید مسکن تامین شود. این در کسری موجودتا هم  3(میلیون واحد

                                                 
هر ساله حدود یک میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است در حالی که برآوردها  1385طی دو سال پس از سرشماری   .1

میلیون نفر به جمعیت بیکاران کشور افزوده  2/1هزار افزایش یافته است. بنابراین  800حاکی است طی این دو سال اشتغال کل حدود 

معیارهای مربوط به اشتغال تغییر کرده است به گونه ای  1385ری عمومی نفوس و مسکن سال شده است. ضمن آن که در سرشما

 که موجب بیش شماری شاغالن )در مقایسه با سرشماریهای قبلی( شده است.

(، در 78البته حتی همین برآورد نیز خوش بینانه است. طبق مصاحبه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان )در مرداد   .2

حال حاضر با توجه به ساختار جمعیت کشور، سالیانه باید دو میلیون ازدواج صورت گیرد. همچنین طی مطالعه ای برآورد شده است 

ی متدولوژی بررس»میلیون واقعه در سال می رسد )نتیجه پایان نامه کارشنای ارشد با عنوان  78/1تعداد ازدواجها به  1405که در سال 

نعت، ، نگارش علی رضا مختاری، دانشگاه علم و ص«رهای اجتماعی بر هم در راستای بهبود کلی وضعیت جوانان کشورتاثیرات فاکتو

 (. بنابراین به نظر می رسد تعداد خانوار کشور خیلی زودتر از بیست سال آینده، دو برابر خواهد شد.1385

تا  87( طی سالهای 1386یاست جمهوری )شماره یک، زمستان مرکز پژوهش های ر« دولت اسالمی»بر اساس برآورد فصل نامه  . 3

تقاضای جدید برای مسکن )شامل تقاضای خانوارهای جدید بعالوه تقاضای ناشی از تخریب و نوسازی منهای کاهش تقاضای  91
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هزار واحد مسکونی ساخته شده است. اگر سالیانه نتوانیم این حجم از مسکن را تولید کنیم،  750تنها حدود 

ای مقابله با ربروز توان ما زاینده خواهد بود و بنابراین روزبهانباشت کسریها همراه با تقاضای جدید به گونه ای ف

کن در هر سال گذشته و با چشم انداز کنونی، تولید این حجم از مس 30یابد. با تجربه بحران مسکن کاهش می

 نماید.محال می سال تقریباً 

انم حقیقتًا دشود.  اکنون نمیتر میروز پیچیدهار مسکن روزبهبنابراین از این پس مسائل بازار اشتغال و باز 

ل کنیم. اما اگر عقالنیتی، همراه با فروتنی، در کار باشد، و های بزرگ را در آینده حاین چالش توانچگونه می

 با این حجم عظیم درآمد نفتی اهدافمان را رتبه بندی کنیم، و همه آرمانهای دلپذیر و بزرگ را با هم نخواهیم،

ـ البته به شرط حرکشور، شاید  هنوز بتوان راهکارهفعلی   مندانمان.نهادن و استفاده واقعی از اندیشمتایی اندیشید 

اما نگرانی عمده این است که آیا این درآمد نفت تا انفجار بعدی جمعیت نیز تداوم خواهد داشت؟ انفجار 

بعدی چیست؟ باید توجه کنیم که یک بار که جمعیت منفجر شد، زنجیره ای از انفجارهای جمعیتی را با خود 

یند، آودکانی که در آن دوره به دنیا میرود، کر یک دوره نرخ رشد جمعیت باال میخواهد آورد. یعنی وقتی د

پس از دو دهه، ازدواج خواهند کرد. به دیگر سخن موج جمعیت قبلی پس از دو دهه به یک موج ازدواج می 

ه ر گذشتهایی دتوان به بچهیتی جدیدی خواهد بود، چرا که نمیانجامد و این موج ازدواج حاصلش موج جمع

ایی که هعیت هستید، ازوداج نکنید. پس بچهرویه رشد جماند بگوییم چون شما حاصل یک موج بیبه دنیا آمده

اج آنها موجی از کودکان دواند و حاصل ازواج شدهددر دهه اول انقالب به دنیا آمده اند، اکنون وارد سالهای از

دیگر وارد آموزش ابتدایی و متوسطه، و تا دو دهه  جدید خواهد بود و موج این کودکان جدید تا چند سال

دیگر وارد آموزش عالی و سپس بازار اشتغال، ازدواج و مسکن خواهد شد. پس کشور ما اگر از فشار موج 

کنونی جمعیت در بازارهای سه گانه )اشتغال، ازدواج و مسکن(  به سالمت عبور کند، دو دهه دیگر دوباره شاهد 

ی کشور و سیاسجمعیتی به بازارهای سه گانه خواهد بود. با ساختارهای کنونی اقتصادی ورود یک موج بزرگ 

رسد که تا آن زمان تحول ویژه ای رخ داده باشد به گونه ای که  در آن زمان اقتصاد ما ـ بدون ما، بعید به نظر می

ی که فشارهای موج بعدی وجود نفت ـ  بتواند پاسخگوی آن موج باشد. ما به درآمدهای نفت حداقل تا زمان

 نیازمندیم. شدیداًجمعیت را از سر بگذرانیم، 

صیل گانه است نیز به تفهای سهاکنون در حال ورود به بازارباب همین موج جمعیت کنونی که هم گرچه در

ه اندکی واکاوی کنیم تا ببینیم این موج جمعیت دررسیده چ گفت اما بگذارید تنها یک نکته راتوان سخن می

                                                 

یز به آن بیفزاییم سالیانه میلیون واحد( را ن 7/1میلیون واحد مسکونی خواهد بود. اگر کسری موجود ) 6/7ناشی از مرگ و میر( جمعا  

 میلیون واحد مسکونی ساخته شود. 86/1باید به طور متوسط 
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های شغلی باعث شده است که در موج ادی موجود و کمبود فرصتتبعات پنهانی با خود دارد. تنگاهای اقتص

، رابد. نخست این که در بازار کاشود، برخی ویژگی بروز یگانه مین دارد وارد بازارهای سهجمعیتی که اکنو

ای فرهنگی مردساالر در حوزه تولید مردان دست باال را داشته باشند. این وضعیت هم به علت تداوم ساختاره

اربر و متکی یشرفته، کپدارای فناوریهای غیر است، و هم به این علت است که ساختار تولید و نوع صنایع ما عمدتاً

های بدنی است. پس در بازار کار شانس مردان برای تصاحب یک فرصت شغلی بیش از زنان است.  بر توانایی

و باال رفته است. این د و مشکالت تهیه مسکن، سن ازدواجاج، به علت تورم باال از سوی دیگر در بازار ازدو

ها را مجبور کرده است که بپذیرند زنان فرصت داده است ـ و خانواده ویژگی بازار اشتغال و بازار ازدواج، به

ه شدگان در پذیرفت درصد 64بالغ بر  1386دخترانشان به جای ازدواج یا اشتغال ـ وارد دانشگاه شوند. در سال 

)اولین سال  1362، در حالی که این نسبت در سال اندرا دختران تشکیل داده کنکور سراسری دانشگاههای دولتی

کرده، ن تحصیل. بنابراین به زودی موج زنادرصد بوده است 31کنکور سراسری پس از انقالب اسالمی( تنها 

زنان به سرعت باال  1از منظر اجتماعی نرخ مشارکت ین است کهپیامد نخست این تحول ا شود.وارد بازار کار می

درصد ثابت  13تا  12بین  1355تا  1345نرخ مشارکت زنان در ایران در حالی که در فاصله سالهای رود. می

 8به حدود   1365مشارکت زنان در سال از انقالب به شدت کاهش یافت )نرخ مانده بود، در سالهای اولیه پس 

هش یافته است که ناشی از کاهش حضور زنان در بازار کار در سالهای اولیه پس از انقالب بوده است(. درصد کا

درصد و سپس در سال  9به  1375ای که در سال گونهند افزایشی به خود گرفت، بهاما این نرخ دوباره یک رو

با عنایت به روند کلی رشد جمعیت  و نیز با توجه به افزایش شدید سهم  .2درصد رسیده است  4/12به  1385

ود نرخ شبینی میی آینده، پیشزنان تحصیل کرده ـ در مقایسه با مردان ـ در سالهای اخیر و تداوم آن در سالها

ر دوره د این یک تحول عظیم اجتماعی است که  درصد افزایش یابد. 20تا  17به  1395مشارکت زنان تا سال 

 واهد داشت.خ مثبت یا منفی بودن آثار آن بستگی به شرایط اقتصادی و اجتماعی دهد ـ البتهنسبتا کوتاهی رخ می

ذشته شوند با زنانی که در گنانی که از این پس وارد بازار میاما یک تفاوت محتوایی در کیفیت نیروی کار ز

حصیالت آنان است. در واقع در دو دهه گذشته نه تنها در بازار کار حضور داشته اند وجود دارد و آن سطح ت

نرخ مشارکت زنان دوباره رو به افزایش نهاده است بلکه سال به سال سهم زنان تحصیل کرده در کل زنان حاضر 

                                                 
از تقسیم جمعیت فعال )جمعیت آماده برای کار یا حاضر در بازار کار، اعم از شاغل یا بیکار جویای کار( به جمعیت در سنین   .1

 سال به باال( به دست می آید. 10فعالیت )در ایران، جمعیت 

، 1355درصد در  8/13، 1345درصد در  3/13هم شاغلین زن در کل شاغلین کشور نیز در چهار دهه گذشته چنین بوده است: س  .2

. روشن است که روند افزایشی سهم اشتغال زنان  که از سالهای 1385درصد در  6/13و   1375درصد در  1/12، 1365درصد در  9/8

  دانش آموختگان زن به بازار کار، در سالهای آینده به صورت جهشی رشد خواهد کرد.دهه هفتاد آغاز شده است با ورود انبوه 
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ین نه تنها نرخ یابد. بنابراین سهم با شتاب بیشتری افزایش میدر بازار کار بیشتر شده است و از این پس نیز ا

آموختگان عالی آنها نیز در زنان جویای کار در حال افزایش است بلکه سهم دانشزنان در بازار کار  مشارکت

 در حال افزایش است. 

کان جذب مدهد. ساختار کنونی اقتصاد ما اساختار تولید کشور را تغییر می از منظر اقتصادی، چنین تحولی

رد وا م آنان اصوالً آمدند، بخش اعظان به دانشگاه نمیرد. اگر این زنکرده را ندااین همه جمعیت زن تحصیل

ه شوند در حالی کبخش اعظم آنها وارد بازار کار میشدند. اما  اکنون که به دانشگاه آمده اند، بازار کار نمی

ی بسیارهای اجتماعی و هم از نظر طبیعت، در ها را ندارد. زنان هم از نظر سنتساختار اقتصاد ما توان جذب آن

ند. ک تواند تنها درصدی بسیار ناچیزی از زنان را جذببخش ساختمان می مثالًتوانند جذب شوند. از مشاغل نمی

رده شاغل نشوند، باید منتظر بحرانهای بزرگ اجتماعی باشیم. و اگر بخواهیم برای اگر این انبوه زنان تحصیل 

اربر را ه فناوریهای کول شود ـ حداقل آن است کبخش اعظم آنها  اشتغال ایجاد کنیم باید ساختار تولید متح

اد یا از درون اقتصکنیم. برای تحقق این تحول نیاز به سرمایه گذاریهای عظیمی داریم که ـ چون از  برسرمایه

 پذیر خواهد شد.ت وجود درآمدهای نفتی باال امکانمین نیست ـ  فقط در صورخارج قابل تأ

ریق رشد کرده تنها از طیم، اشتغال این انبوه زنان تحصیلری را محقق کناما اگر نتوانیم این تحول ساختا

خدماتی  هایبه سوی بخش کرده، عمدتاًچرا که تمایل و تخصص  زنان تحصیلپذیر است. امکان بخش خدمات

شدن بخش خدمات حرکت خواهد کرد. و در اقتصادی بود که اقتصاد ما به سوی بزرگتر است. نتیجه آن خواهد

رابطه وثیقی با اقتصاد جهانی ندارد و فاقد تولیدات صنعتی یا خدماتی با کیفیت قابل مبادله برای فروش در که 

هایی بیرون از بخش تولید ت بخش خدمات تنها با کمک  سرمایهبازارهای جهانی است، رشد و تداوم فعالی

از  رفتبرونورت در هر صکند. بنابراین مین میبسته ما نفت تأ را در اقتصاد نسبتاًها پذیر است. این سرمایهامکان

کرده به اقتصاد، تنها با وجود درآمدهای نفتی امکان پذیر است. البته یک راه معضل ورود انبوه زنان تحصیل

های موجود در بازار جهانی است.  برداری از مزیتغام سریع در اقتصاد جهانی و بهرهدیگر نیز وجود دارد و آن اد

گرچه انتخاب این گزینه اندکی دیر شده است اما در هر صورت تنها به کمک دوره بلندی از تزریق سرمایه 

 امکان پذیر است.  (درآمد نفتی)

 

 شدن اقتصاد ایران . چالش جهانی۱-۲-۲
وان در تکه جهانی بشویم یا نه، و نه میم توانیم تصمیم بگیرینیست. پس نه ما می« فعل ارادی»ک شدن یجهانی

رای بهای دیگر و ما باید بکوشیم قعیتمثل همه وا است مورد حسن و قبح آن داوری کرد. جهانی شدن واقعیتی

خواست ما. همه آنچه ما در ی شدن رخ خواهد داد، بیتر کنیم. جهانزینه با این واقعیت خود را آمادههانطباق کم
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ن مانند بلوغ انی شدوانیم کرد آن است که آن را تسریع کنیم یا اندکی به تاخیر اندازیم. جهبرابر جهانی شدن ت

یر خردش با آن، آن را تسریع کند یا تأتواند با نحوه برخوتواند مانع بلوغ خودش شود اما میاست. کسی نمی

 ر برابر جهانی شدن راین آنچه دبیندازد یا خود را برای پذیرش شرایط پس از بلوغ آماده کند. بناب

پیامدهایش را بشناسیم، برای کنار آمدن یا مقابله با پیامدهای منفی  ماهیت وتوانیم انجام دهیم آن است که می

شدن به موقع و به نحو مطلوب بهره های ناشی از جهانیو خود را آماده کنیم، و از فرصت آن آموزش ببینیم

 . 1ببریم

 و بدتر آن کهشدن بوده است. لت از ـ و گاهی حمله به ـ  جهانیاست، غف آنچه تاکنون در ایران رخ داده

 ایم و به همین علت، برخورد سنجیده و روشنیگریستهآمریکایی و یا مطلوب آمریکا نای جهانی شدن را پدیده

ی ، یعنی حتمحرمانه ظاهراً)و به سازمان تجارت جهانی دادیم از هنگامی که درخواست خود را ایم. با آن نداشته

تبلیغات  نببی جهانی درآییم، و خواهیم به عضویت سازمان تجارتایم که بگوییم مییش واهمه داشتهاز مردم خو

بار  رای منفی آمریکا به درخواست  20بیش از  ده سال طول کشید تا ـ پس از  !(،کندخودمان با خودمان چه می

 )توجه کنیم نه این که عضویت ما را بپذیرد بلکه فقط درکند که درخواست ما را بررسی  بپذیردما ـ آن سازمان 

خواستمان را برای بررسی تحویل بگیرد! و اجازه دهد ما به عنوان عضو ناظر در جلسات شرکت کنیم( و پس از 

مساله  د ما در اینآن نیز  تحول اساسی در کارمان رخ نداده است. و همه این فرایند حاکی از بی تصمیمی و تردی

تر به سازمان تجارت باره ضرورت پیوستن هر چه سریعتوان گفت در مجموعه نظام هنوز درست. حداقل میا

جهانی اجماعی وجود ندارد. این درحالی است که با انبوه سرمایه گذاریهایی که در دوران پس از جنگ شده 

قع بخش شد نکرده است. در وااست، ظرفیت تولید به شدت باال رفته است در حالی که تقاضا متناسب با آن ر

بزرگی از رکود صنایع ما ناشی از این است که تقاضای داخلی توان جذب کل تولیدات خودمان را ندارد. 

بنابراین تولید ما را تحرکی رخ نخواهد داد مگر آن که درهای بازار جهانی به سوی اقتصاد ما گشوده شود و این 

ا هکه همه این است زمند تحول جدی در ساختار صنایع و فناوریهای ماو هم نیا ، هم نیازمند عزم دولتیاننیز

 است.  نیازمند سرمایه گذاریهای کالن

اما توجه داشته باشیم که برای پذیرش رسمی در سازمان تجارت جهانی مذاکرات و اصالحات اقتصادی 

وب با ساختارهای معی گمانبرد. بیدر کشوری با شرایط عادی، زمان میفراوانی الزم است که انجام آنها حتی 

                                                 
مهرماه  30 در تاریخ «جهانی شدن و چالشهای اقتصاد ایران» مقاله ای با عنوان در تهدید ها و فرصت های جهانی شدن را به تفصیل . 1

بدون جهانی شدن، »( با عنوان 1382بهمن  15) 2712ایران شماره برشمرده ام که خالصه شده آن در روزنامه دانشگاه ایالم در  82

 به چاپ رسیده است.« ما هرگز ایرانی نخواهیم ماند
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برای طی کردن فرایند مذاکرات و انجام اصالحات مورد اقتصادی و عادتهای رفتاری ویژه در جامعه ایران، ما 

عربستان  سال و از آنِ 15زمان نیاز داریم. فرایند عضویت چین در سازمان تجارت جهانی به  نیاز در اقتصادمان،

وط ها و بویژه آمریکا، بر سر دعاوی مرببه مذاکره با غربیگی از دوره الحاق چین، بخش بزرسال طول کشید.  12

ز هم ا اقداماتمان رااگر ما خیلی همت کنیم و با عزم جزم ـ که هنوز نداریم ـ به حقوق مالکیت معنوی، گذشت. 

در این صورت نه تنها در  طول خواهد انجامید.سال به  15تا  10بین دوره الحاق ما  احتماالًاکنون شروع کنیم 

ب های جهانی را کسقدرت رقابت در بازار این دوره برای سرپا نگه داشتن اقتصادی که هنوز اجازه، تجربه و

نکرده است، به درآمدهای نفت نیازمندیم، بلکه پس از پذیرش و ورود به اقتصاد جهانی نیز برای مدت بلندی با 

 شود.پذیر میکمک درآمدهای نفتی امکاننها به بحرانهایی روبه روییم که گذر از آنها ت

رد، آوشود، صنایع جدید میوقتی یک روستا به تدریج بزرگ می شدن است.شدن مانند شهریجهانی

یز آرام آرام شود، خودش نرد مبادله و ارتباط میدهد و با شهرهای اطراف وااش را توسعه میهای ارتباطیجاده

 اگر یکی از روستاییان مخالف شود. کسی نمی تواند مانع این فرایند شود. به یک شهر تبدیل می

های خود را از دست داده است. طبیعی است ین فرایند منطبق نکند، تنها فرصتشدن باشد و خود را با اشهری

ه یشتری داشتب اربابی که زمینهای مثالًکه در فرایند تبدیل روستا به شهر، برخی کسان سود بیشتری خواهند برد. 

ه برد. اما فرایند تبدیل روستا به شهر را به این بهانه کهایش سود سرشاری میاست اکنون از افزایش قیمت زمین

 ی نیز ، منافع بیشترخیر انداخت. آن کس که زودتر اقدام کندفعش ناعادالنه است نمی توان به تأتوزیع منا

ار و اخالق ، افکی شدن تن در دهند. و البته شهری شدن بر زندگی همه مجبورند به قواعد شهر برد. ولی نهایتاًمی

گریزد ـ د ـ نه این که از آن بثیراتی می گذاردکه تنها آن کس که آگاهانه با آن برخورد کنروستاییان نیز تأ

 تواند به گونه ای معقول تبعات منفی آن را کاهش دهد.می

آن که بدانیم یا برای آن برنامه  شدن هستیم بدونجهانی اکنون در حالشدن نیز چنین است. ما همجهانی 

وانیم ی ندارد تا آن که با پیوستن  به بازارهای جهانی بتبرون رفتجدی داشته باشیم. از یک سو اقتصاد ما دیگر 

برای  رهای زمین گیر شده را به بازدهی برسانیم. از سوی دیگسرمایهتولید خود را تحرک بخشیم و این همه 

های فنی، علمی و ایم و نه تواناییهادی و حقوقی و اجتماعی کسب کردههای نن کاری هنوز نه آمادگیچنی

رفته است ها از دستدر دقیقه نود ـ وقتی که همه فرصتهای پیشین فناورانه. تقریباً روشن است، مثل همه معضل

ق بپذیرش در سازمان تجارت جهانی منطشویم به سرعت کنار بیاییم و خود را اصالح و با شرایط مجبور می ـ

ا ها تبعات و خسارتهای فراوانی رامگی و سرعت در اعمال برخی سیاستبرنکنیم. در این صورت، به علت بی

ایم. تهایم و خسارت آن را پرداخدقیقه نودی را بارها تجربه کرده زدهگیریهای شتابمتحمل شویم. تصمیمباید 

برای خاتمه جنگ این شتاب خسارت بار بود. یک بار هم در  598پذیرش قطعنامه در بحران گروگانگیری و در 



 ۱۱۱ به نفت بسته است؟ایران در سه دهه آینده  -و احتماال حیات–چرا ثبات                                             

 

 

م گذاری را تجربه کردیم و خسارتهای فراوانی پرداختیشتاب در سیاست ،پس از جنگ «تعدیل اقتصادی»برنامه 

ات آن تازه از بعو هنوز هم درگیر تبعات آنیم )برخی از تصمیمات شتابزده دولت نهم نیز از این نمونه است که ت

پردازند(. اگر عضویت در سازمان تجارت جهانی بخواهد های آن را آیندگان میشود و هزینهاین پس آشکار می

وجه کشور عدیل متبرنامه ت مانند برنامه تعدیل، سریع و بدون تمهید مقدمات، رخ دهد، خسارتهایی چندین برابر

فاع اقتصادی، از دیدگاه تئوری قابل د برنامه تعدیلی نظری و مبانرویکردهای اصلی  )توجه کنیم که شودمی

 آید. حتی اجرای یک سیاست قابل دفاع، دراعی، سیاست قابل دفاع به دست نمیاست. اما از هر نظریه قابل دف

ه تهر بستری قابل دفاع نیست. بنابراین برنامه تعدیل اقتصادی گرچه بر مبانی نظری قابل دفاعی استوار بود، اما بس

 مشکل انهسفاما  متأ .سیاستی حاصل از آن که برای ایران در نظر گرفته شد و زمان و روش اجرا قابل دفاع نبود

ه همین علت ب و شان را ببیننداتخواهند تا در مسند هستند نتایج معجزمیسیاستمداران که است این  ما در ایران

 .(خسارت می زنند معموالً

ست. اش مهم اویم و باید بشویم اما کی و چگونهشداستان همین است. ما جهانی مییز شدن ندرباره جهانی 

با افقی که اکنون پیداست ما حداقل سه دهه آینده را درگیر مسائل جهانی شدن خواهیم بود. حتی من از اکنون 

ن به بازارهای تی جز پیوسبرون رفتدریافتند که اقتصاد ما  همه سیاستمداران ارشد کشور نگران آنم که وقتی

جهانی ندارد، دولت وقت بخواهد این هنر را به نام خود ثبت کند و چنان در اجرای این تصمیم عجله کند که 

تجربه شکست خورده ای برجای بگذارد. در هر صورت هرگاه ما به جد فرایند پیوستن به اقتصاد جهانی را آغاز 

و در . 1نیمساله را طی ک  20تا  15باید یک دوران گذار  یم،، اگر تجربه چین و عربستان را معیار قرار دهکنیم

این دوران، برای جبران تبعات جهانی شدن و جلوگیری از بیکاری و فقر گسترده، به درآمدهای نفت نیازمندیم. 

 یز وارد بازارعیت عظیمی نشویم به فرایند جهانی شدن بپیوندیم که جمنکنیم که ما در دورانی مجبور می فراموش

 دهند.را نیز زنان تحصیل کرده تشکیل میشود و بخش بزرگی از آنان کار می

ی که در صورتدر هر صورت پیوستن به اقتصاد جهانی همراه با برخی فشارها و تحوالتی خواهد بود که 

موجی با  مادر مراحل آغازین ورود به رقابت جهانی، اقتصاد  مثالًتواند ویرانگر باشد. درست مدیریت نشود می

ان ادامه وشود. وقتی موانع تجارت حذف شود، بخش بزرگی از صنایع فرسوده ما دیگر تاز بیکاری روبه رو می

 اکنون که هنوز ما به عضویت سازمان تجارت جهانی درنیامده ایم، برخی صنایع ماراه را ندارند. حتی هم

شار رقابت جهانی در حال ما ـ از فهایی از کشاورزی نایع نساجی، صنایع کفش و حتی بخشـ مانند ص 

                                                 
توجه کنیم که معموال تحوالت آینده، ادامه تحوالت گذشته نیست. هر چه هم ما در پیش بینی آینده دقت کنیم، در عالم واقع سازوکارهای    .1

ی باشد. پس ممکن است شرایط« پیش بینی گذشته نگر ما»ر می شود که باعث می شود آنچه رخ می دهد متمایز از پنهان و یا جدیدی در کا

 پدیدار شود که یک کشور بتواند به سرعت به سازمان تجارت جهانی بپیوندد.



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            ۱۱۲ 

 

اد جهانی تی برای ورود به اقتصبازگشو تا سه دهه آینده که به نقطه بیاند. بنابراین اقتصاد ما در دفروریختن

 ی به سالمت، نیازمند درآمد نفت است.برون رفترسد، بحرانهایی را تجربه خواهد که برای می

عی ما در سالهای پس از انقالب، قدرت انطباق اجتماعی ما را از این گذشته، فروبستگی فرهنگی و اجتما

راه ات همبسیار کاهش داده است. در این صورت، ادغام در اقتصاد جهانی ـ که با گسترش ارتباطات و اطالع

واهد انجامید. وجود درآمد نفت های فرهنگی، هویتی و در نتیجه به بحرانهای سیاسی خگسستاست ـ  به 

ای هازد و مانع آن شود که به سوی تنشهای این بحرانها را برای جامعه ما امکان پذیر سهزینه تواند تحملمی

سته به ب غیرقابل کنترل برویم. در واقع درآمد نفت به ما کمک خواهد کرد تا مرحله گذار از یک اقتصاد نسبتاً

 ثباتی کمتری طی کنیم.شده را با بییک اقتصاد جهانی

شدن اقتصاد ماست، مساله بزرگ ون آشکارا، چالش بزرگ دوره جهانیاکنکه از هم یکی از مسائل مهمی

 بودن بخش غیررسمی در اقتصاد ایران است.

 

 های غیر رسمی. چالش فعالیت۱-۲-۳
کنند. اگر ظارت دولت عمل میها و بنگاههایی است که خارج از نبخش غیررسمی شامل مجموعه فعالیت

قلمداد  اشد آن فعالیت را رسمیقابل نظارت، از سوی دستگاههای دولتی مرتبط، ب فعالیتی، قابل شناسایی و

یک کارخانه نوشابه سازی که برای تاسیس و انجام فعالیت خود باید از نهادهای مربوطه مجوز  مثالً کنیم. می

لیت یا بنگاه ابگیرد و بعد نیز کیفیت محصوالتش و نحوه فعالیتش توسط همان نهادها قابل نظارت است، یک فع

رسمی است. اطالعات کلی مربوط به این گونه بنگاهها  )مانند آمار اشتغال، مالیات، محصول، سرمایه گذاری و 

ئول، هایی برای نهادهای دولتی مسشود. بنابراین چنین فعالیتارهای رسمی کشور وارد و منتشر می...(  نیز در آم

گذاری نیز استیقابل س وقتی فعالیتی این دو ویژگی را داشت، طبیعتاًهم قابل شناسایی هستند و هم قابل نظارت. 

مل هایش بر عاعمال کند و مطمئن باشد که سیاستهایی را تواند در مورد آنها سیاستهست. یعنی دولت می

 گذارد. آنها اثر می

عالیت به عنوان فشده نباشد را های یادفعالیت یا بنگاهی که دارای ویژگیدر یک بیان ساده و کلی، هر 

ر د کشی شخصی، واحدهای تولیدی کهگردی، مسافرهای دورهانواع فعالیت  مثالًکنیم. غیررسمی تلقی می

و ...(  خدمات خانگی های مواد خوراکی،های لباس، تولیدیکنند )مثل تولیدیداخل منازل مسکونی فعالیت می

ها را توانند این فعالیتشوند. نهادهای دولتی مسئول نه میی محسوب میهای غیررسمجزء فعالیتها و نظایر این

های آنها الیتهای دولتی بر فعاعد و سیاستتوانند بر آنها نظارت کنند و نه حتی ضوابط، قوشناسایی کنند، نه می

 آید. ها در آمارهای ملی نمیگونه فعالیتی گذارد. معموال نیز اطالعات ایناثر مستقیم م
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 ندی به انواع گوناگونی دسته ب های آنها ـهای غیررسمی را ـ بسته به ویژگیالبته از نظر فنی، فعالیت

ه اصلی قانونی، اقتصاد پنهان، اقتصاد غیررسمی و ...(. اما نکتکنند )اقتصاد سیاه، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیرمی

از  هایتفعالبودن را دارند. این گونه « قابل نظارت غیر»و« غیرقابل شناسایی»این است که همه آنها دو ویژگی 

 ماندهی تولید معموال دارای های مختلفی دارند. اما از لحاظ ساختار فنی و سازلحاظ قانونی، وضعیت

-دگیغلین در هر واحد تولید، خانوابودن تعداد شابودن اندازه فعالیت، کمند. کوچکهای مشترکی هستویژگی

-دن و شخصیریهای پیشرفته، کوچک بوبودن تولید بر نیروی کار ساده و عدم استفاده فناوبودن فعالیت، متکی

 انعطاف پذیری باال در انتخاب نوع محصول تولیدی، مکان تولید محصول، و  حجم بودن سرمایه بنگاه و نهایتاً 

  ود کهشها باعث میویژگیها است. و همین های این گونه فعالیتترین ویژگینیروی کار مورداستفاده، از مهم

ها برای نهادهای دولتی مسئول قابل شناسایی و نظارت نباشند و این واحدها نیز هرگاه بخواهند گونه فعالیتاین

 به راحتی بتوانند از حوزه نظارت آن نهادها خود را پنهان کنند.

ای کالن هانند با جذب سرمایهها نتوود که این گونه بنگاهها و فعالیتشدر عین حال این ویژگی باعث می

از نظام بانکی، با ارتقای فناوری و با استفاده از نیروهای متخصص خود را متناسب با نیاز بازار متحول کنند و 

نندگان که طور مستمر بهبود بخشند. این مسأله پیامد سنگینی برای مصرفنتوانند کیفیت محصوالت خود را ب

 .دارد و آن مساله استاندارد است

رن و کارآمد هستند. ترین ابزارهای ساماندهی یک زندگی اجتماعی مددانیم که استانداردها ضروریمی

انداردهای استشود که براساس پذیر میمیان افراد یک جامعه وقتی امکان های اقتصادی و اجتماعیتمامی مبادله

ودن بز مناسبه ای باید هزینه کنیم تا اتعریف شده رسمی انجام شود. در غیر این صورت ما در انجام هر مبادل

 ط نهادهای رسمی تعریف و نظارتخواهیم بخریم مطمئن شویم. استانداردها، که توسکیفیت کاالیی که می

اندارد زند. از این گذشته استساهزینه میها را ساده و کممبادلهکنند و ها را بالموضوع میین گونه هزینهشوند، امی

های غیررسمی قابل شناسایی و نظارت ر جهانی است. از آن جا که فعالیتبرای حضور در بازاترین مساله مهم

ود. بنابراین می شنیستند، کاالهای تولیدی آنها نیز استاندارد نیست چرا که توسط سازمانهای مسئول نظارت ن

م است. هم اکنون عدهای زندگی سقوط استانداردها در همه عرصههای غیررسمی به منزله گستردگی فعالیت

ر ساخته تروز دشواتر و پرهزینهی را روزبهقابلیت نظارت بر فعالیت بنگاهها و سقوط استانداردها در ایران، زندگ

ت. روشن دوام اساقتصادی رایگان )درآمد نفت( قابلاست و در چنین اقتصادی زندگی عمومی تنها به مدد منابع 

 جهانی تا چه پایه با موانع جدی روبه روست.است که ورود چنین اقتصادی به بازار 

اههای گیرد، بنگشدن قرار میقابتی ناشی از جهانیبه همین علت زمانی که اقتصاد در معرض فشارهای ر

غیررسمی توان رقابت در بازار جهانی را ندارند، یا حتی اگر در آغاز بتوانند در بازار بمانند، به زودی با یک 
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امکان  تر به بازار ـد و معرفی کاالی جدید یا پرکیفیتجهانی فراوان است ـ نظیر وروشوک، که در بازارهای 

 دهند. مه فعالیت در بازار را از دست میادا

، شود. به همین علتی روشهای متعددی به کار گرفته میهای غیررسمبرای برآورد حجم و سهم فعالیت

 این برآوردها این است که نشان . اما نکته مهم همه اختالف زیادی دارند برآوردهای انجام شده معموالً

ای اند. برآوردهان پس از انقالب، رو به رشد بودهها در اقتصاد باالست و هم در دوردهند، هم سهم این فعالیتمی

 درصد را نشان  45تا  20ان ای میها در اقتصاد ایران دامنهگونه فعالیتشده برای سهم اینامانج

 . 1رسد(درصد می 30درصد و در خدمات تا  53درصد، در صنعت تا   70)در کشاورزی گاه تا دهند  می

. بلکه بخش پذیر استیبشدن آسسهم از اقتصاد ما در برابر جهانیاین ارقام به این معنی نیست که فقط این 

خش اعظم . اما در این که بدتوانند در برابر فشار رقابت جهانی دوام بیاورنهای رسمی نیز نمیزرگی از فعالیتب

ه گیرند شکی نیست. نکته مهم این است کای قرار میشدن در وضعیت شکنندهمی با جهانیهای غیررسفعالیت

دن به شقرار دارند، بنابراین فشار جهانیهای پایین درآمدی در دهکهای غیررسمی شاغلین در فعالیت معموالً

 طور عمده بر فقر خواهد بود.

 شدن، دولت باید بازسازی و نوسازیاین گونه پیامدهای پرآسیب جهانی طبیعی است که برای پرهیز از 

های سرمایه ای برای آنان امکان استفاده از نیروی تور کار خود قرار دهد و با حمایتبسیاری از صنایع را در دس

ی ین که مشکلی فراگیر است برای تماممتخصص و فناوریهای جدید را فراهم آورد. چنین کاری ـ با توجه به ا

ع ما در کار بودن صناید که معموال ـ و با توجه به تازهصنایع موضوعیت دارد ـ نیاز به حجم عظیمی از سرمایه دار

ذشته های گای است که ما بیش از تمامی دوره بازار جهانی ـ از بازار جهانی قابل دریافت نیست. در چنین دوره

ران و حصورت یا باید قید جهانی شدن را بزنیم که فقط به منزله تعویق بز داریم. در غیراینبه درآمد نفت نیا

بیکاری و  و اقتصادی وهای آینده خواهد بود، و یا این که تن به بحرانهای اجتماعی تحمیل هزینه بیشتر به نسل

ج دوم جمعیت مو ی رخ خواهد دادکهتر جامعه بدهیم. باز فراموش نکنیم که این تحوالت تقریبا زمانفقر گسترده

تواند حتی امنیت ملی ما را به مخاطره و نیروی پر فشار از دو سو، که میگانه شده است. دوارد بازارهای سه

اندازد. برای درک اهمیت و گستردگی چنین بحرانی، توجه کنیم که اکنون دولت در حالی که سالیانه حجم 

ل بحران صنایع نساجی عاجز مانده است و هر روز شاهد اعتصابهای کند، از حدرآمد نفت کسب میعظیمی 

                                                 
موسسه دین و اقتصاد( به چاپ رسیده )نشریه « جامعه و اقتصاد»مجله  1385که در شماره پاییز « اشتغال غیررسمی در ایران»در مقاله  .1

است، مروری نسبتا جامع بر مجموعه مطالعات فارسی در مورد اندازه و اشتغال بخش غیررسمی در ایران، را آورده ام. برآوردهای 

بررسی  » بخشی و سالیانه )به تفکیک فعالیت های اقتصادی( در مورد اشتغال و ساختار بخش غیررسمی در ایران را در طرح مطالعاتی

 ( به تفصیل ارائه کرده ام.1386که در دانشگاه اصفهان انجام داده ام )«  بخش غیر رسمی قابل ارتقاء در ایران
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کارگری در این صنایع هستیم. دوره ای را تصور کنیم که صدها صنعت همزمان در وضعیت امروز صنایع نساجی 

 تواند عاملـ اگر نگوییم میتواند بحرانهای ما را تخفیف دهد شند. در چنین روزی است که نفت میقرار گرفته با

 بقای ما باشد.

برای مقامات ما حتی ناشناخته است، چه رسد به این که  له ای تا این پایه مهمبد نیست بدانیم که مسأ 

ها کنند. تا جایی که این قلم به یاد دارد، تا به حال هیچ یک وز فکری به حال فردای این فعالیتبخواهند از امر

ها یا حتی سخنان خود متذکر یا وزرای اقتصادی، در سیاستمهور کشورما، نظیر روسای جر از مقامات موثر د

-استنند که علت شکست بسیاری از سیمعضلی به نام گستردگی بخش غیررسمی نشده اند و احتماالً هم نمی دا

ه و دیگری لمسأله ما دو گانه است، یکی اهمیت های غیررسمی است. یعنی مسأفعالیت هایشان همین گستردگی

 ناشناخته بودن آن. 

به »ن دوره  ایم که در پایان ایبینی کردهانداز بیست ساله، پیش ها بیفزایم که ما در سند چشمبر همه این 

ورمیانه اجایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی )شامل آسیای میانه، قفقاز، خ

بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی  کیدو کشورهای همسایه( با تأ

قام اول م نی در حوزه اقتصاد، علم و فناوریدست یافته باشیم.  یع« سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

کرده ایم که  ویبشویم. نیز تصبه قدرت سیاسی اول نیز تبدیل می را دارا باشیم ـ که البته در صورت تحقق،

کم قرنی است ییی محور ببریم. البته قرن بیست وبرای دستیابی به چنین هدفی اقتصادمان را به سوی اقتصاد دانا

ند. و هر محور فعال باشداناییای هستند که در چارچوب یک اقتصاد ور رشد اقتصادی، صنایع دانش پایهکه موت

تولید کند،  وشود و نتواند به طور درونزا صنایع دانش پایه را مستقر اقتصادی که نتواند به مرزهای دانایی وارد 

که اقتصادی  ماندی اتمی داشته باشد. و به شوخی میشود، حتی اگر بنز تولید کند یا انرژعقب مانده محسوب می

ایی مرزهای دانهایش به صورت غیررسمی است بتواند حتی به درصد  فعالیت 40ران که نزدیک به نظیر اقتصاد ای

 محوری نزدیک شود.

 

 .  چالش دولت بزرگ و ناکارآمد۱-۲-۴

لیت یا صنعت جدیدی را به آید،  بند ناف گروه یا فعاشور ما بزرگ است و هر دولت که میحجم دولت در ک

بد، ایهایی که درآمد نفت افزایش میشود ـ بویژه در دورهاز این رو دولت هر روز بزرگتر میبندد. خودش می

 های جدیدی برای دولتدههای سیاسی ـ هر روز زائـ چه با انگیزه خیر چه با انگیزههای دولتیان حاتم بخشی

ای به کیسه جمع تازه« روزیِ»شود و ای جدیدی به بودجه افزوده میدجههای بوکند. هر سال ردیفایجاد می

 سالها طرحی زده شد، آن طرح تا وقتی کلنگی برایگونه که درآمد نفت ـ پیوند می خورد. هماندولت ـ بگو به 



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            ۱۱۶ 

 

ای هی و منطقه ای مزه اعتبارات و کمککه یک بار گروهی، نهادی، صنعتطلبد، همیناز بودجه دولت اعتبار می

شود ونه میگاز سال پیش طلب خواهد کرد. و ایندولتی را چشید، دیگر هر ساله ـ و البته با راههای قانونی ـ بیشتر 

 تر شده است. هجدهرود، فربهغری خواهم گرفت اما آنگاه که میدهد که رژیم الآید وعده میدولتی می که هر

ها در ایران است. محوری دولتهای سازی دولت جزء سیاستسازی و کوچکسال است که سیاست خصوصی

اما در این  کنیم.را تعدیل می فروشیم و نهادها و اشتغال دولتیسال است داریم صنایع دولتی را میهجده یعنی ما 

نسبت بودجه عمومی دولت   1383تا سال  1368مدت حجم دولت بیش از دو برابر شده است )مشخصا از سال  

درصد افزایش داشته است. این روند از آن پس نیز بسیار تشدید شده  125به تولید ناخالص داخلی کشور بیش از 

معیت کشور دو برابر شده است در حالی که تعداد دستگاههای دولتی ج 5138تا  1357از سال  همچنین .1است(

برابر شده  4 بیش از برابر و تعداد کارکنان آن، خیلی خوش بینانه و بدون احتساب نیروهای نظامی و انتظامی، 3

 است.

حولی ت تر از آن است که بتواند تحرکی وو فربه در ایران بزرگتر از آن است که باید باشددر واقع دولت 

دولت در ایران ـ بدون توجه به تناسب نیاز واقعی و  های مختلفدر اقتصاد ایران ایجاد کند. بخش در خود یا

چون درآمد نفت وجود داشته است ـ به گونه ای ناموزن بزرگ شده اند. برای  توانایی عملی جامعه، و عمدتاً 

( است ، در حالی که مجموع 2006در سال  میلیون 26برابر جمعیت مالزی ) 7/2، جمعیت کشور ما حدود نمونه

. همچنین جمعیت ایران  تقریبا 2برابر مجموع نیروهای نظامی در مالزی است 9 حدودکشور ما نیروهای نظامی در 

برابر مجموع کارکنان  73/4برابر جمعیت ترکیه است، در حالی که مجموع کارکنان بخش دولتی در ایران 

                                                 
بحث مبسوط در زمینه تحوالت ساختاری در نقش و سهم دولت در اقتصاد ایران در سالهای پس از انقالب را می توان در رساله  .1

 دکتری زیر دنبال کرد:

، نگارش حسن فرازمند، پایان نامه دکتری اقتصاد، به راهنمایی محسن رنانی و در ایران زدایی مالی بر اندازه دولتتمرکزتأثیر ـ 

 .1384مرتضی سامتی، دانشگاه  اصفهان، بهمن 

شاغلین نیروهای تعداد  بانک جهانیاطالع دقیقی  از تعداد نیروهای نظامی ایران در آمارنامه های رسمی داخلی وجود ندارد.    .2

دقیقا معلوم نیست که آیا این  (.2005هزار نفر ذکر می کند )برای سال  585فه( را نظامی کشور )بدون بسیج و بدون نیروهای وظی

تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی نیروهای  1383ارقام شامل هر دو نیروهای نظامی ارتش و سپاه است یا نه. در سال 

را بعالوه تعداد  سربازان وظیفه )حدود نیم میلیون نفر( بکنیم مالک قرار دهیم و آن هزار نفر بوده است.  اگر همین رقم  700مسلح 

هزار نفر نیروهای  135برابر  9  دویست هزار نفر می رسیم که حدود)بدون احتساب نیروهای شبه نظامی بسیجی(  به رقم یک میلیون و 

 است. (2005) نظامی مالزی
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این وضعیت یک پیام مهم دارد و آن این که ساختار مناسبات جامعه و دولت در سالهای  1دولتی در ترکیه است.

ه هم نمایندگان جامعبدهد و  پس از انقالب در ایران به گونه ای شکل گرفته است که اگر خود دولت هم طرح

 تواندمی تدولگذارد و نه ر در عمل شدنی نیست. نه جامعه میتصویب کنند که دولت باید کوچک شود این کا

 ـ یعنی ناکارآمدتر از آن است که بتواند ـ کوچک شود.  

اسی، سگمان ساختار قانون ااند تا چنین وضعیتی به وجود آید. بیدست هم داده البته عوامل چندی دست به

جوز ماعتمادی تاریخی جامعه ایران به موجودی به نام حکومت و بنابراین وجود ساخت نظام سیاسی موجود، بی

، سوء استفاده از مذهب، تضعیف ارزشها و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی 2اخالقی برای فرار از قوانین عمومی

کرده اند ـ همگی دخیل هستند. اما یک عامل مغفول نیز وجود داد و و ... ـ که اندیشمندان معموال به آنها توجه 

ه چهارم وـ که به عنوان ق  است. بوروکراسی یا نظام اداری آن نیز نظام اداری فربه شکل گرفته در پس از انقالب

ده شنه تنها بسیار فربه شده است، بلکه آنچنان آموخته و قدرتمند نیز  ـ در ایران 3شودنظامهای سیاسی شناخته می

گیرد و به مسیری که خود بویژه تازه کاران ـ را گروگان میمداران ـ است که ظرف مدت کوتاهی سیاست

همواره سیاستمداران ـ که معموال فرصت و امکان بررسی های مختلف، کند. بوروکراتها، با انگیزهواهد میخمی

مراه یخته به مسایل فنی کلی، گعمیق مسایل فنی را ندارند ـ را با ارائه اطالعات ناقص و ناهمگون، پراکنده و آم

 .4کنندمی

                                                 
مجموع کارکنان بخش دولتی ایران، اعم از تابعان قانون استخدام کشوری و تابعان قانون کار  1385بر اساس سالنامه آماری سال   .1

هزار نفر کارکنان دولت که به صورت قراردادی شرکتی در خدمت دستگاههای دولتی هستند  700نفر بوده اند. با افزودن   2250692

سیستم بانکی و نیز هفتصد هزار نفر اعضای نیروهای نظامی و انتظامی )بدون احتساب سربازان وظیفه(، نفر کارمندان  175860و 

مجموع کارکنان بخش دولتی در ایران )بدون در نظر گرفتن نیروهای بسیج و نیز بدون احتساب شرکت هایی که با یک یا چند 

 هزار نفر بوده اند. 808شاغلین بخش دولتی در ترکیه  2004در سال بوده اند.  3826552واسطه وابسته به دولت هستند(، بالغ بر 

توجه کنیم که ممکن است فردی به لحاظ سیاسی طرفدار حکومت هم باشد اما در عمل رفتارش به گونه ای باشد باشد که گویی   .2

ک د و نماز و روزه  و روضه شان تردولت را مشروع نمی داند. می توان مصادیق بسیاری یافت از کسانی که اهل مناسک دینی هستن

 نمی شود، اما همین افراد به راحتی دست به فرار مالیاتی می زنند یا راههای گریز از مالیات را به یکدیگر نشان می دهند. این رفتار به

 زبان بی زبانی به معنی عدم اعتقاد و اعتماد به دولت است.

دموکراسی می نامند، در دانش مدیریت، کارکنان ثابت بدنه نظام « رکن چهارم»همان گونه که در عرف سیاسی، مطبوعات را   .3

اداری )یعنی کارمندانی غیر از سیاست مداران و بوروکراتها( را  قوه چهارم )در مقابل سه قوه متعارف اجرایی، قضایی و قانونگذاری( 

 می نامند.

 برند را مصداق یابی کنیم باید به نظام بوروکراسی اشاره کنیم.اگر بخواهیم مافیایی که آقای احمدی نژاد از آن نام می  .4
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 جود داشته استافزونی در بیشتر ارکان نظام ووزتمایل ردر هر صورت در تمامی سه دهه اخیر، همواره هم 

های بزرگتری مداخله کند و بخش خصوصی بیشتری بر عهده بگیرد و در عرصه روزه وظایفبهکه دولت روز

شدن، اکنون به شرطی ـن یک دوره فرایند عادتیرا و جامعه مدنی را عقب براند و هم جامعه پس از طی کرد

ه از امنیت گرفته تا آب و برق، آهن و سیمان و نان و نوشابه، همه را و همه از دولت بخواهد. گرفته است کاین خو

و حاصل این تمایل دو طرفه این شده است که اکنون  در بودجه دولت برای ارتش و پلیس، بندر و انبار، گاز و 

ده، کتاب و قلم، حوزه و دانشگاه، مخابرات، سیب زمینی و پیاز، مترو و قطار، بندر و فرودگاه، مسجد و امام زا

شود در حالی که بسیاری از اال و خدمت دیگر، بودجه تعیین میروزنامه و سینما، صدا و سیما و هزاران قلم ک

توانسته است تولید آنها را بر عهده گیرد، اما یا دولت نگذاشته است یا ها را جامعه )بخش خصوصی(، خود میآن

شده، هعه به رخوت نشسته و آن دولت فربآوریم که این جامه چنین شود. اکنون به یاده است کجامعه تمایل نداشت

 نیز  روبه رو خواهند ا گفتیم و برخی را خواهیم گفت ـهای مهمی ـ که برخی ردیک، با چالشای نز در آیند

یت چنین دولتی توان مدیرای توان بر پای خود ایستادن دارد، و نه سرشار نفت، نه چنین جامعهشد. بدون درآمد 

مورد  وبات خود را درتواند حتی خودش را مدیریت کند، یعنی مصرانی را. دقت کنیم، دولتی که نمیهیچ بح

تواند اجرا کند )نمونه خصوصی سازی در دو دهه گذشته( یا قوانین خودش را خودش هم قبول خودش هم نمی

ت تواند جامعه ای رخونون برنامه چهارم کشور( چگونه میبه قا ندارد  )نمونه عدم التزام عملی و نظری دولت نهم

اش وییشبه مقررات، و اقتصادی که برای تأمین پودر لباس اعتماد را با تجربه سی ساله اش در عدم التزامزده و بی

ت وا یهم به دولت ـ بگو به درآمد نفت ـ وابسته است در شرایط بحرانی مدیریت کند و آن را به تحرک و خالق

  دارد؟

در پایان این بحث بگذارید تمام دانشم درباره اقتصاد ایران را در یک جمله فنی و اقتصادی خالصه کنم 

ـ کاالها و خدماتی  ـ به علل متعدد  نهادی و تاریخی  ولی توضیحش را بگذارم برای مجال دیگری: در ایران امروز 

بنگاهها به « یدولتابع ت»دارد، با کاالها و خدماتی که از درون الگو یا خانوارها قرار « تابع مطلوبیت»که در الگو یا 

های نهادی، سیاسی، امنیتی ، حقوقی و مادی که دولت باید برای شود، تطابق ندارد؛ پیش نیازجامعه ارائه می

ناصر و عخانوارها با  « بیتتابع مطلو»های د، مهیا نیست؛ عناصر و مولفهحضور واقعی بخش خصوصی فراهم کن

ن ر است؛ بنابراین شکاف بیکند ناسازگاکه دولت  برای جامعه تعریف می« یتابع هدف اجتماع»های مولفه

های دولت و ملت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روز افزون است؛ و در چنین شرایطی خواسته

مک ا کاوم مازادهایی از بیرون سیستم )یتداوم حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه ما تنها به کمک تزریق مد

 پذیر است.خارجی یا درآمد نفت( امکان
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  .  چالش حکومت نفوذهای ناهمگن۱-۲-5

بود. اما مشکل دیگر ما وجود یک « کوچک اما چابک»آنچه در بند پیشین آمد درباره فقدان یک دولت 

فرایند توسعه ای آغاز نخواهد شد مگر آن که است. از نگاه نظریه اقتصاد، هیچ « حکومت نفوذهای ناهمگن»

فرایند  اقتصادی، اگر بخواهیمابع رفاه واحد باشد. به زبان غیرحکومتی که در جامعه مستقر است، دارای یک ت

ز ای اگانهبسته ی»و هدفمند در جهت  توسعه شکل گیرد، باید تمام منابع اقتصادی کشور به صورت سازگار

های مختلف حکومت، اهداف دهد که بخشته شوند. و این وقتی رخ میگرفبه کار هماهنگ و سازگار« اهداف

ومت حک های مختلفصورت بخشهای ملی و بلندمدت کشور را یکسان تعریف کنند. در غیراینو اولویت

ا شوند.  چنین حکومتی رهای ناهماهنگ صرف میصادی در جهتکنند و منابع اقتتالشها همدیگر را خنثی می

-های اقتصادی و سیاستنامند. اصوال تمامی نظریهمی« نفوذهای ناهمگن»، حکومت «ومینظریه انتخاب عم» در

های برآمده از آنها مبتنی بر این فرض است که حکومتی ماهیتا یگانه بر جامعه و اقتصاد حاکم است. ممکن است 

د. ت که به لحاظ محتوایی یگانه باشحکومت به  لحاظ شکلی و حقوقی، یکدست و واحد باشد، اما مهم این اس

 های اقتصادی در این دیار ناشی از همین وضعیت است. این است که بخش اعظم شکست سیاست من گمانم بر

 ول ملی ما باشد و تمامزنم. فرض کنیم از نظر دولت، اشتغال اولویت اشدن مسأله مثالی میبرای روشن

 اصلی اشتغال در کشور نیز  تنظیم کرده باشد.  یکی از لوازمهایش را در جهت افزایش اشتغال سیاست

گذاریهای بزرگ مقیاس توسط بخش خصوصی است. بنابراین جلب اعتماد سرمایه گذاران بزرگ بخش سرمایه

خن سای دیگری از حکومت به گونه خصوصی شرط موفقیت این سیاست است. اکنون اگر مقامی در جای

که  تها از کشور شود، نشانه آن اسگذاران و خروج سرمایهاعتمادی سرمایهبیبگوید یا عمل کند که موجب 

اجماع وجود ندارد. به دیگر سخن، حکومت از نوع نفوذهای شده و  مورددر حکومت، هدف یگانه، تعریف

 .1توان آورد، مثالهایی از این دست فراوان میناهمگن است. دراین باره

                                                 
در دوره مجلس ششم، طرح ضربتی اشتغال از سوی دولت آقای خاتمی برای تصویب به مجلس داده شد )الگوی کوچکی از  . 1

در آن زمان یک نشست برابر طرح ضربتی اشتغال دارد(.  18همین طرح بنگاههای زودبازده دولت نهم، ولی این یکی بودجه ای 

غیررسمی و غیرعلنی در مجلس شورای اسالمی جهت بررسی کارشناسی موضوع برگزار شد و از برخی کارشناسان نیز برای اظهار 

نظر دعوت به عمل آمد. من ـ به عنوان کارشناس مدعو ـ اعالم کردم که این طرح ظرف چند ماه شکست می خورد. در توضیح 

غال حاصل پاشیدن بذر پول در زمین اقتصاد نیست. اشتغال حاصل عملکرد سازگار کلیت یک نظام اقتصادی ادعای خود گفتم که اشت

و سیاسی است. پول ـ در بهترین حالت ـ شرط الزم است اما کافی نیست. ثبات سیاسی و روشن بودن افق اقتصاد در کنار حفاظت 

شد اشتغال است. در آن جا گفتم که تا زمانی که نظام ما اهداف واحد، موثر از حقوق مالکیت مردم، مهم ترین پارامتر موثر بر ر

مشخص و با ثباتی را تعریف و در بلند مدت دنبال نکند و حقوق مالکیت مردم را به طور جدی حفاظت نکند، نمی تواند افق روشنی 
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ف اای وجود ندارد و منابع کمیاب اقتصادی در اهدتی اهداف یگانهن که در چنین حکومخالصه سخن ای

یک دوره  گذاری براییند توسعه ـ که نیازمند ثبات هدفشوند. بنابراین فرامتفرق ـ و گاه متضاد ـ صرف می

موجب  «حکومت نفوذهای ناهمگن»در واقع حرکت ساختار سیاسی به سوی گیرد. مدت است ـ شکل نمیبلند

را  نیز دارای گای غیرتوسعههیران شده است. دقت کنیم که حکومتدر ا« غیرتوسعه گرا»حکومت  پیدایش یک

ه توان آن را در ردای میم سیاسی ما، از منظر توسعههای کنونی نظابندی هستند. با توجه به ویژگیطیف

-نامهپردازی و بردیدگاه نظری )یعنی در سطح آرمان که ازهایی بندی کرد. حکومت، طبقه«ددهای  مرحکومت»

 . 1شوندهای مردد محسوب میاز نوع حکومت کنند،توسعه عمل میتند اما در عمل، ضدگرا هسریزی( توسعه

ه مدت ا، در کوتابنابراین، اکنون و با افق و ساختار کنونی توزیع قدرت سیاسی و اجتماعی در جامعه م

رایند توسعه، گیری فما وجود ندارد. بنابراین تا شکل در حکومت« ای از اهدفته یگانهبس»گیری امیدی به شکل

فاصله زیادی داریم. در این دوران، اقتصاد ما بدون تزریق درآمدهای نفتی، در گیرودار دست به دست شدنهای 

ـ حداقل در سقوای مختلف میان گروههای ناهمگون، استهالک فراوانی  پیدا خواهد کرد. برای حفظ اقت طح صاد 

 وضعیت کنونی ـ ما در دوره بلندی به درآمدهای نفتی نیازمندیم.

 

 گذار.  چالش تله بنیان۱-۲-۶

نحنی عمر کنند که به مزیستی طبیعی از ده مرحله عبور میگزیده بگویم، سازمانها و نظامها معموال در یک سیر 

سیس، کودکی، رشد سریع، بلوغ، نظام عبارتند از: تأیک سازمان یا سازمان معروف است. مراحل دهگانه عمر 

مرحله سوم  به طور خالصه در. 2اشرافیت، بوروکراسی خوش خیم، بوروکراسی بدخیم، مرگتکامل، تعادل، 

                                                 

ه رو باشد در روب« حکومتی یگانه»کشور با در برابر دیدگان بازیگران اقتصادی بگذارد. در واقع افق روشن زمانی وجود دارد که 

حالی که اکنون چنین نیست و ما با حکومت نفوذهای ناهمگن روبه روییم. برای آزمون این انگاره، راه حل ساده ای پیشنهاد کردم. 

ه تمام اهداف یتی کمقام ارشد کشور یک کاغذ سفید بدهید وبگویید سه الولیت اول ملی ما را بنویسند. سه الو 5گفتم به هر یک از 

و سیاست های دیگر باید بر اساس آنها تنظیم شوند و همه مراجع و مقامات کشور نیز باید هم در نظر هم در عمل به آن پایبند باشند 

و هر کس از آن الولیت ها عدول کرد بازخواست شود. گفتم اگر سه الویت همه مقامات ارشد یکسان نباشد )که به احتمال زیاد 

 به این معنی است که ما با حکومت نفوذهای ناهمگن روبه روییم و فعال نمی توان اشتغال را بهبود دهیم.نیست( 
، «نابازار؟ بازار یا»برای بحث بیشتر در مورد انواع دولت و ویژگی های دولت مردد در ایران بنگرید به این کتاب: محسن رنانی،  .1

 ،  فصل دهم.1384چاپ دوم ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 
بحث گسترده تر و کلی در مورد مراحل عمر نظامها در فصل چهارم همین گزارش، هنگام سخن از کهولت سیستمی غرب، آمده   .2

 است.
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شوند که به سرعت موجب رشد نیروهای خالق و نوآوری پدیدار میها )مرحله رشد سریع( معموال عمر نظام

شوند. اما نتیجه طبیعی این رشد این است که آرام آرام سازمان یا نظام واجد ها مینهام یا سازمان در همه زمینظ

گیرد که در طراحی هایی شکل میا، واحدها، و فرایندهاز موسسانش خواهد شد و در آن بخشهویت مستقلی 

نان، کنان، کارآفریاولیه موسسان نبوده است. و البته همراه با این اجزا و فرایندهای جدید نسل جدیدی از کار

ازها و گیرند. از این جا به بعد سازمان می خواهد به مسیری برود که نیمداران نیز شکل میمدیران و سها

 کند، اما مدیران ـ که هنوز همان موسسان هستند ـ می خواهند سازمان به همانضرورتهای جدیدش  اقتضا می

 اما چوناش کرده اند. ای اداره شود که تاکنون ادارهگونهاند و به همان راهی برود که  برایش تعریف کرده

رند. و چنین پذیاند، به راحتی این تحمیل را نمیای پیدا کردههای مستقل و رشدیافتهاجزای سازمان اکنون هویت

 حلهسازمان وارد مر شود که اگر نیک خواهی و تعهد همراه با منافع مشترک، موجب همگرایی رفتارها نشود،می

شناخته شده است. و من البته معتقدم ما اکنون در چنین شرایطی « تله بنیان گذار»شود که به ای مییافتهانجماد

قرار داریم و فرایند توسعه در ایران متوقف خواهد ماند تا آنگاه که همه طرفهای درگیر یا فرسوده شوند و به 

ه  نگاه تاریخی همه چیز را به نابودی کشانند و یا این کطور طبیعی و تدریجی از صحنه بیرون روند، یا در یک بز

 .1از روی نیک خواهی، همه مدعیان گامی به پس نهند و میدان را برای بازی همه بازیگران بازتر کنند

مورد یک نظام  آنهاست. اما  رسمرگ زودبه منزله  سازمانها و بنگاهها، انحالل یا فروش سازمان، در

-و درهمنجاری هیک دوره بلند بی تواند به صورت فروپاشی سریع باشد یا به صورتسیاسی، مرگ سیستمی می

ز شکل و ا و استهالک سریع سیستم، به گونه ای که در پایان، سیستم کامالً هزینگیاخالقی و پرریختگی و بی

ساختار ار، گذبنیانم این است که در دوران تله شمایل اولیه افتاده و از اهداف نخستین دور شده باشد. نکته مه

د. یعنی در اهم کنتواند یک نیروی بالقوه انفجاری را برای کشور فرشود و این میدو قطبی می شدیداًاجتماعی 

وس نشود ایند جایی متوقف و معککند و اگر این فرتروپی اجتماعی شروع به افزایش میگذار، آندوره تله بنیان

ظمی ساده فرق نآنتروپی با بیتوجه کنیم که تواند به مرگ زودرس سیستمی )اضمحالل یا انفجار( بینجامد. می

محیط  های اجتماعی همراه با افزایش گرمایبا کاهش انرژی سیستم و در سیستم کند. باال رفتن آنتروپی همراهمی

، ی جاریهابیتعصنه تولید منظم آنتروپی است. کنترل در جامعه ما نشاهای مکرر و غیرقابلبی ثباتی .نیز هست

                                                 
 البته باز کردن کامل زوایای این موضوع، بحث مفصلی را می طلبد که در این جا ما را از هدف اصلی دور می کند. در این باره  .1

بحث گسترده ای )هم درباره ورود نظام سیاسی ایران به  تله بنیان گذار و هم درباره شرایط خروج از تله( را در دو مقاله زیر ارائه 

مجله فرهنگ اندیشه  19در شماره  1385که در پاییز « گذار از گذار سوم :پیش شرط توسعه در ایران امروز» مقاله  الف(   کرده ام:

 در ماهنامه آفتاب به چاپ رسیده است. 1381که در مهر  ماه « تناسب در اقتدار»مقاله ب(  ت. به چاپ رسید اس
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 گسترش آنتروپی همراه با از دست رفتن هایها، اعتیاد و ... همه نشانهها، بزهکاریها، زندانیتصادفات ، بیماری

انرژی و افزایش گرمای سیستم است )انرژی از گرما متفاوت است. انرژی، توانایی انجام کار مثبت در سیستم 

  هنجاری ـ استهالک ـ سیستم است(.نظمی و بینشانه و حاصل بی. گرما است

ه بخش اعظم جایی کآنتروپی آن را باال برد تا  ،له اش این بود که با بستن سیستمأشوروی سابق مسنظام  

بته راهش . بعد تصمیم گرفتند سیستم را باز کنند ـ و الرفتانرژی سیستم به صورت افزایش آنتروپی از بین می

ن اسب با بازبودگی اش قدرت تولید آنتروپی منفی یا توانباید مت «سیستم باز»هر . اما از آن جا که همین بودهم 

ن آ باز کردن سیستم به انهدام ه بود،نظام شوروی این توانایی را از دست داد ، و چونتولید نظم هم داشته باشد

  انجامید.

این بستگی به  و رودبیشتر می «بستگی»به سوی  دارد ما منظاشواهد کنونی حاکی از این است که بنابراین  

ستقیم وجود شدن سیستم و آنتروپی رابطه معنوان یک قاعده سیستمی، بین بستهانجامد )به یشتر میآنتروپی ب

و  نیادهاب ،یابدمان با این که آنتروپی افزایش میهمزمشکل این جاست که در شرایط کنونی ایرن، اما  دارد(،

 باالخره رتاین صو روند. دراز بین می دارند یافتگی باشند همه می توانستند مولد نظم و سازمانهایی کتوانایی

برگردد و باز شود اما چون توان تولید نظم را از دست داده است ممکن  گیردرسد که سیستم تصمیم میزمانی می

 ،ا بسته تر کندخود ر در دوره ای تصمیم میگیرد ییلاست به سوی فروپاشی برود. پس حتی اگر سیستمی به دال

آنتروپی ظم )یا ناجتماعی ـ به حدی باشد که سیستم توانایی تولید  یهادر  سیستم ید شدت بستگی ـ مخصوصاًنبا

را از دست بدهد. چون اگر به هر دالیلی در آینده سیستم تصمیم گرفت خود را بازتر کند و یا جبر  (منفی

ش یکباره با افزای رابه این سو بود، اگر توان تولید آنتروپی منفی را از دست داده باشد قطعاًحوادث سیستم 

 شود. می آنتروپی و انفجار روبه رو

اش شود، رشد حقیقی و بازدهی تولیدیگذار مین یا نظامی وارد مرحله تله بنیاناز دیدگاه نظری وقتی سازما

کند و به همین علت، تداوم حیاتش به تنها به یکی کفایت خرجش را نمیبنابراین دخلش رسد و به حداقل می

ای ان یا جناحههای سازمرهبران و بازیگران اصلی همه بخش از این چند روش امکان پذیر است. نخست این که

ت وافقاند و با تکناصالح و عقالنی  بودن شرایط برای سیستم، رفتارهای متقابل خود را کامالًنظام، با درک خطیر

زنند. هرگونه ب« ی شدهریزهمگرایی برنامه»مواضع کنونی یا  از« نشینی استراتژیکعقب»کالن، دست به نوعی 

ک یتواند به مرگ سیستمی بینجامد. دوم اینکه گذار، میزی، در مرحله تله بنیاننشده طرفهای باحرکت حساب

ای طبیعی و جنگ یا بالیموسسین سازمان، رخ دادن نشده تاریخی ـ مثل بازنشسته شدن یا مرگ بینیحادثه پیش

سوم این که سازمان یا نظام با اعمال فشار نیرویی بیرون از خود از تله خارج شود. و ها ـ رخ  دهد. نظایر این

ر سیستم انباشت د چهارم این که منابع مادی و مالی فراوانی از بیرون به سیستم تزریق شود )منابع بیرونی( یا قبالً 
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ده باشد )منابع درونی( تا سیستم بتواند به کمک آن منابع در دوره بلندی خود را فعال و سرپا و پایدار نگه دارد ش

و حیات خود را تداوم بخشد تا آرام آرام و با تحوالت تدریجی در درون، خود را بازیابد و از این تله خارج 

وان از طریق پرداخت وام یا خرید بخشی از سهام آنها یاری تمیشود. از نظر منابع بیرونی، بنگاهها و سازمانها را 

های مالی، نظامی، غذایی، سیاسی و نظایر آن ای سیاسی، این منابع از طریق کمکرساند؛ولی در مورد نظامه

های منقول یا اندازهای گذشته، فروش سرمایهنی نیز در مورد بنگاهها، شامل پسانجام می شود. منابع درو

عمده درونی ـ که در بلند مدت بتوان از ازاد و نظایر آن است، ولی در مورد نظامهای سیاسی، منابع غیرمنقول م

 آنها بهره برد ـ شامل فروش منابع و مواهب طبیعی است. 

سال  50گذار مانده است چون نفت داشته است. و کوبا نیز تله بنیان اکنون لیبی بیش از سه دهه است که در

شوروی برخوردار بود و این دو دهه آخر را نیز به قیمت عقب در این تله ماند، چون سی سالش را از حمایت 

بیش از نیم قرن است در تله ماندن و کاهش شدید رفاه مردمش شرایط را حفظ کرده است. کره شمالی نیز 

میالدی( اوضاع خوب بود.  80. تا زمانی که حمایت شوروی را داشت )تا اواخر دهه 1نده استگذار فرومابنیان

تزریق منابع خارجی قطع شده است، در آستانه اضمحالل اقتصادی و اجتماعی  بیش از دو دهه استکه  و اکنون

 گ استالین در شوروی،است. عراق صدام اگر به این سرنوشت دچار شد چون دو دهه در تله مانده بود. پس از مر

 1964کوشید کشور را از مرحله رشد سریع وارد مرحله بلوغ کند اما با کنار نهادن ناگهانی او در  خروشوف

ر شوروی در دوره برژنف دگذار درغلتید.  کمیته مرکزی حزب کمونیست شووری، کشور به تله بنیان بوسیله

 خروشوفه ک کوشید تا تحت فضایی ،معه آماده برای رشد سریعواقع دوره تله بنیان گذار بود. پس از استالین جا

ر رژنف و بازگشت به عصهای محافظه کارانه ب، سیاستخروشوفایجاد کرده بود خود را بازیاید. اما پس از 

اشی شوروی مقدمات فروپ ا کرد. در واقع این برژنف بود کهگذرنعطافی، شوروی را وارد تله بنیانابستگی و بی

تنها اجازه داد که نیروهایی که در طی سالیان گذشته  )آخرین رئیس حکومت شوروی( م کرد. گورباچفرا فراه

شدن دآنی شده بوده که او بتواند آزا ـ گرچه دیرتر از انباشته شده بود و به درجه انفجاری رسیده بود آزاد شوند

به زودی  ای انباشته شدهکرد، این نیروه. اگر گورباچف نیز چنین نمینیروها را به صورت کنترل شده انجام دهد

گذار نیانها نیز تا از تله ب. چینیپاشیدبا یک شورش سراسری خونین فرو می شدند و احتماال شورویمنفجر می

عبور نکردند وارد فرایند رشد نشدند. و آنها عبور کردند چون نه حمایت خارجی را داشتند )هیچ دولتی در 

مازاد نداشت که بتواند به چین در تله مانده تزریق و آن را سر پا نگه دارد( و نه منابع و جهان آن اندازه منابع 

                                                 
بنیان گذاری شد. بعدها نیز همچنان ـ تا پایان فروپاشی  شوروی ( و تحت قیمومیت1945کره شمالی از پایان جنگ جهانی دوم )  .1

 شوروی ـ وابسته به  و تحت حمایت شوروی بود.
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 عظیم، چیزی برای صدور مواهب طبیعی برای صدور داشتند )و اگر منبعی و موهبتی هم بود با آن جمعیت

له از ت تا خود را یابنده داشتند و همین غول جمعیت آنان را مجبور کرداما یک جمعیت عظیم رشد ماند(.نمی

نیز که مراحل کودکی و رشد سریع را پیش از جنگ جهانی دوم گذرانده بود، در دهه  آزاد کنند. رژیم پهلوی

بیست شمسی فرصت داشت تا نظام سیاسی اجتماعی ما را به سمت بلوغ و تکامل سوق دهد، با در گرفتن نهضت 

کی از آفات ی ن کودتا، به دام تله بنیان گذار افتاد ـ وملی شدن نفت به رهبری مرحوم دکتر مصدق، و پدید آمد

مصدق نیز همین بود. آنگاه چون نفت داشت و حمایت خارجی نیز، آن اندازه مرحوم دکتر پر هزینه نهضت ملی 

 ژیمر در تله ماند تا ظرفیت تحمل اجتماعی مردم ایران به سر آمد. اما نظام سیاسی ترکیه که همزمان با برآمدن

در ایران آغاز کرده بود، چون نفت نداشت، پس از آتاتورک خود را از تله آزاد کرد و به مرحله بلوغ پا  پهلوی

 گذاشت.

شد، گذار بماند که یا دنیای بیرونش تحول و تکامل نداشته باله بنیانتواند در تپس یک کشور تا زمانی می

د. در و یا از منابع رایگان طبیعی برخوردار باش یا به یک حمایت نظامی و اقتصادی شدید خارجی تکیه زده باشد

  رها نکند، در یک بزنگاه تاریخی همه چیز را از دست خواهد داد. صورت، اگر خود را از تلهغیراین

که فشار بیرونی متحول کننده و سازنده، نه وجود دارد و نه به صالح  باید بپذیریم در مورد ایران امروز         

ین همگرایی فراگیر نیز فعال امکان ندارد. چرا که شرط نخست هر گونه همگرایی فراگیر، کشور است. همچن

است.  به همان دالیلی که نظام جمهوری اسالمی در سی سال « عفو عمومی فراگیر»اعالم و اجرای واقعی یک 

ین اقدامی را ندارد. نرسد اکنون نیز ظرفیت چمی را برخود هموار کند به نظر میگذشته نتوانسته است چنین تصمی

یعی یا با مرگ طب جنگ و ،انقالب ،شورش ،وقتی جامعه ای وارد تله عمر خود شد اگر رهبران کشور با کودتا

رد و به خارج شود حداقل یک نسل زمان میاز صحنه بیرون نروند و کشور بخواهد با یک فرایند طبیعی از تل

 وخسارت باشد و کشور به سقوط )اقتصادی و اجتماعی( و انحطاط هزینه و بیکم ،برای این که این دوره گذار

 ندهتواند این نقش را در سه دهه آیاوم منابع اقتصادی است و نفت  میدچار نشود نیاز به تزریق مد یا به انفجار

 بر عهده بگیرد.  ایران

بتاً طوالنی نس نفت ـ در یک دورههای درآمد گذار نیازمند تداومبنیانبنابراین ما برای خروج تدریجی از تله

 شود. های پرهزینه و بد سرانجام واردم که کشور به دوره ای از تنشصورت باید منتظر باشیـ هستیم. در غیر این
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ـ خواه موافق و خویکی را هیچ ایرانی خردمند و وطن لبته اینو ا ـ نمیدوست  سندد پاه مخالف نظام سیاسی کنونی 

 .1دارداز چرخهای تاریخ، روا نمی هدو برای این ملت فرسو

 

 .  چالش سقوط سرمایه اجتماعی۱-۲-۷

د نکته ن جا فقط چنپیشتر ـ در اوایل همین فصل ـ  اشاره ای به سرمایه اجتماعی و مفهوم کلی آن کردیم. در ای

سرمایه اجتماعی در واقع بیان دیگری است از عمل اخالقی، اما عمل اخالقی که در یک  کنیم.را یادآوری می

های روابط، به انباشت اعتماد انجامیده است. از آن هنگام که سقراط تکراری از مناسبات متقابل و شبکهفرایند 

 اسان و اقتصادداناندانست تا اکنون، که  جامعه شن« عمل اخالقی»بزرگ شرط نیل جامعه به سوی سعادت را 

فی عرگیری فرایند توسعه مترین عامل ـ برای شکلن یکی از عوامل اصلی ـ و گاه مهمسرمایه اجتماعی را به عنوا

                                                 
در مالقاتی با برخی از نمایندگان برجسته اصالح طلب در مجلس شورای اسالمی، هشدار دادم که جامعه و اقتصاد  1381تابستان در  .1

ایران اکنون پس از عبور از یک دوره رشد سریع در آستانه ورود به دوره بلوغ است، اما  روند حوادث به سویی است که اگر تداوم 

رای چند ب خواهد شد و ورود به این تله به این مفهوم است که کشور حداقل« تله بنیان گذار»ارد مرحله  یابد به احتمال زیاد کشور و

رت یا رکود )خوشبینانه( و یا  دوره ای از پس روی و افزایش شدید آنتروپی )بدبینانه( خواهد شد. اکنون دهه وارد دوره ای از فت

د که کشور وارد تله بنیان گذار نشود. مثال مادرانی را زدم که اختالف خود را اصالح طلب حقیقی آن است که به گونه ای عمل کن

در مورد کودکشان پیش امیرالمومنین علی )ع( بردند و حضرت فرمان دادند که کودک به دو نیم شود و هر نیمی را به یک مدعی 

د من نیست، او فرزند آن زن دیگر است. بدهند. آن که مادر حقیقی بود گفت که من از ادعای خویش گذشتم، آن کودک فرزن

گفتم امروز اصالح طلب واقعی کسی است که از بخشی از ادعاها و مطالبات حساس دست بردارد و بکوشد شرایط را آرام کند و 

ست د قرار دهد. چرا که در چنین نقطه ای رقیب« همه یا هیچ»مانع ورود فضای سیاسی ایران به وضعیتی شود که رقیب را در نقطه 

« ب در اقتدارتناس»به بازی ای می زند که منجر به گرفتار شدن  کشور در تله بنیان گذار خواهد شد )این نکته را همان زمان در مقاله 

بود که نظریه ای « مهاجرت به درون»نوشتم(. پیشنهاد من در آن زمان، در ماهنامه آفتاب به چاپ رسید نیز  1381که در مهر  ماه 

یعنی کاهش تدریجی و بی سروصدای فعالیت های سیاسی، و پایین آوردن شعله « مهاجرت به درون»بود. « از حاکمیت خروج»مقابل 

منازعات بدون آن که این عمل به قصد بی اعتبار کردن رقیب باشد؛ بلکه فقط برای آن که فضا آرام شود و پی گیری عقالنی و کم 

بی برای آن است که در عین آن که حرکت عمومی کشور تداوم دارد، گردش امور هزینه اهداف ملی ممکن گردد. گفتم اصالح طل

کشور ضابطه مند و قانون مند تر شود. اکنون کشور در بن بست قرا گرفته است و همه چیز در حال متوقف شدن است. باید اجازه 

ر ا دوباره بتوان هدف اصالح امور را پی گیری کرد. دداد امور دوباره به جریان افتد ـ حتی اگر سکان دار این فرایند، رقیب باشد ـ ت

هر صورت کشور در سالهای بعد عمال به تله بنیان گذار وارد شد و اکنون باید همه دست به دست دهیم تا آن را از این شرایط بیرون 

 بیاوریم.
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بشریت زمان درازی و هزینه سنگینی را صرف کرده تا ذره ذره تجربه  . 1گذردسال می 2500اند، بیش از کرده

اختیار  های علمی، فشرده و درخود انباشته است و در قالب نظریهعلمی برگرفته است و این تجارب را در اندیشه 

 ما نهاده است. شکر این نعمت، پاسداشت آن است. 

)جامعه مدرن و دارای  در دنیای کنونی ، «انتخاب عمومی»و « توسعه»های ، در چارچوب نظریهخیلی ساده

سرمایه اجتماعی هم شرط الزم وهم شرط کافی برای توسعه است. اگرهمه  ای(های متقابل گسترده و شبکهارتباط

ا به وجود یگیرد. واگر این باشد ولی بقیه نباشد، آن دو نوع نباشد، توسعه شکل نمی یک این اما نوع سرمایه باشد

می رس هایایه اجتماعی با کاهش ضرورت تضمینچرا چنین است، چون سرم. شودجذب می آید یا از بیرونمی

 . 2کند )کاهش هزینه مبادله(کند و مبادله را تسهیل میهزینه میو تولیدی، تولید را کم در مناسبات اجتماعی

دهه اخیر وجود حکومت  در دوهای اقتصادی ما سیاستبسیاری از علت شکست که  مگفت ینپیشدر قسمت 

-یاستری در حکومت موجب بی ثباتی سساختاهمگن است. اکنون باید برآن بیفزایم که وجود چنین نفوذهای نا

ها و شکسته شدن حرمت قوانین موضوعه ـ و حتی قانون اساسی ـ شده است. این مساله به اضافه استفاده ابزاری 

از دین، موجب گسترش موجی از بی اعتمادی مردم به نهادهای رسمی و سپس به گروههای مرجع اجتماعی 

های رزشااجتماعی دو دسته منبع دارد، منابع معرفت و منابع هویت. در واقع  شده است. از دیدگاه نظری، سرمایه

وجب د مگیرد، روش  القائی و روش ادراکی. منابعی که از بیرون فردرونی در هر فرد به دو صورت  شکل می

د. قومیت، شونمحسوب می« منابع هویت»لتی ندارد گردند و خود فرد در تشکیل آنها دخابه فرد می« القاء ارزشها»

ها و معیارها را به فرد القاء باورها، ارزش ای ازها ـ که مجموعهلوژی و نظایر ایننژاد، فرهنگ، مذهب، ایدئو

ـ منابع هویت هستند. در مقابل، منابعی که موجب می ه عنوان شوند، بها توسط فرد میادراک درونی ارزشنمایند 

وند شدهند و باعث مینافع معرفت، به فرد آزادی عمل میدر مورد م شوند. در واقعشناخته می« ع معرفتمناب»

خود فرد در تشکیل و اکتساب ارزشها دخالت کند. منابع معرفت از طرق گوناگون ـ مانند کتابها و دانشگاهها، 

 هاها و دستور العملبیرونی جامعه، مهارتهای درونی و ی و به طور کلی جریان دانش، شبکهموسسات آموزش

  .3گذارندر انتخاب ارزشها توسط فرد اثر میهای ارتباطی ـ بو پایگاه

                                                 
سقراطی در مفهوم سرمایه اجتماعی را در  تحول در دیدگاه بشر نسبت به سعادت ـ از سقراط تا امروز ـ و بازتولید عمل اخالقی .1

 (.1386)زمستان  14، مجله دریچه، شماره «سرمایه اجتماعی: ابزار تولید سعادت»مقاله زیر تشریح کرده ام:  

ناشر  ، محسن رنانی،«نابازار؟  ایکتاب بازار »کتاب در اقتصاد، بنگرید به: « هزینه مبادله»برای آگاهی تفصیلی از مفهوم و کارکرد  .2

 ، فصل نهم.1376 چاپ دوم کشور، یزیو برنامه ر تیریسازمان مد

 بحث مبسوط در مورد منابع، فرایند تشکیل و پیامدهای اقتصادی سرمایه اجتماعی در کتاب زیر آمده است: . 3

 و )زیر چاپ(.  انتشارات طرح ن ، تالیف محسن رنانی و رزیتا موید فر،« سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی، با نگاهی به تجربه ایران» 



 ۱۲۷ به نفت بسته است؟ایران در سه دهه آینده  -و احتماال حیات–چرا ثبات                                             

 

 

کسته ن شآترین منابع هویتی است. وقتی از دین استفاده ابزاری می شود در واقع حرمت دین یکی از اصلی

ریزد،  یمشود. و این به معنی فروریختن یکی از منابع اصلی سرمایه اجتماعی است. وقتی سرمایه اجتماعی فرو می

انجامد. شدن آنها می و اجتماعی و پرهزینههای اقتصادی یابد. این نیز به کند شدن مبادلههزینه مبادله افزایش می

های سودآور برای هر کارگزار و فعال اقتصادی است. ش فرصتو این به معنی باالتر رفتن هزینه تولید و کاه

-های اقتصادی جواب نمیصوال سیاسته مبادله خیلی باال برود اپایین بیاید و هزین شدیداًاگر سرمایه اجتماعی 

های برآمده از آن برای دنیایی است که فرض شده است هزینه کند و سیاست. علم اقتصاد دنیایی را تبیین میدهد

. 1وردخقتصادی در ایران پی درپی شکست میی اهایز است. پس بی جهت نیست که سیاستمبادله در آن ناچ

من به  درویم از همین روست. واشتغال نمی اما کنیمکشت می سرمایهپی درپی در ایران دو دهه اخیر ماو اگر 

کنم ادعا می، 2عنوان یکی از کسانی که در ایران تأمالت و کار پژوهشی زیادی روی سرمایه اجتماعی کرده است

دهه هفتاد شمسی سرمایه اجتماعی در  ان کوتاهی در میانهورکه در تمام سالهای پس از جنگ تحمیلی به جز د

 دهد که کاهش آن به مرز بحرانی رسیده است.نشان می ایران در حال کاهش بوده است. و اکنون برآوردها

ی اکند. یعنی انفرادهش چسب و روغن اجتماعی را بازی میفکرش را بکنید سرمایه اجتماعی همزمان نق

کند )مانند روغن( و وقتی این ب( و تعامل آنها را نیز تسهیل مید چسدارد )مانناجتماعی را در کنار هم نگه می

دهد: ت( خیلی رقیق شود دو حادثه رخ میماده )که باید آن را ماده اصلی شکل گیری هر اجتماعی دانس

شود که در یک لحظه ممکن است قدرت انسجام شدن عناصر جامعه می صطکاک اجتماعی آنقدر موجب داغا

ولت یا مذهب یا ملیت یا ....( دیگر توان نگهداری اش را از دست بدهد و جامعه فرو بپاشد و نیز بخش جامعه )د

های نگهدارنده عناصر اجتماعی آن اندازه از هم دور شوند که تعامل متوقف شود. در هر دو صورت انگیزه

  رود.اجتماع از دست می

شواهد فراوان و کافی وجود دارد که ایران اکنون در چنین مسیری است. گرچه درمان این بیماری نفت 

ی یا بی پدرآمد نفت مسکن و مخدری است که آستانه تحمل آنترونیست ـ ونفت درمان هیچ بیماری نیست ـ اما 

زریق سرم ع تزریق نفت به اقتصاد مثل ترسد. در واقو جامعه دیرتر به نقطه برخورد میبرد نظمی یا تنش را باال می

ر دکند بلکه به تداوم حیات و ادامه مقاومت بیماری را درمان نمی ،یا خون تازه به بدن بیمار است. چنین تزریقی

بیماری،  اندازد. درمان شدن وضعیت بیمار را به تعویق مکند. در واقع بحرانیبرابر اثر مخرب بیماری کمک می

                                                 
کاهش  »در شکست سیاست های اقتصادی در ایران در این مقاله به تفصیل سخن گفته ام: در مورد نقش کاهش سرمایه اجتماعی  .1

 .86 ، اسفند 6، ماهنامه آیین، شماره «سرمایه اجتماعی و ناکامی سیاستهای  اقتصادی در ایران
در زمینه سرمایه  پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد 5دهها سخنرانی، ده مقاله و راهنمایی و مشاوره تالیف و ترجمه دو کتاب،  . 2

 اجتماعی.
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طلبد. اما در طول درمان، تزریق سرم به بدن بیماری ل مصرف دارو یا انجام جراحی ـ میرا ـ مثاقدامات دیگری 

اش را از دست داده است، ضروری است. در مورد بازسازی جامعه هم، عمومی که تعادل فیزیولوژیک و توانایی

ازی ه لحاظ عادات رفتاری، بازسو جامعه را ب ما تا  زمانی که سرمایه اجتماعی را بازسازی کنیمچنین است یعنی 

نیازمندیم.  به نفت ها به سطح تعادل برسانیماجتماعی، قانونگرایی و نظایر ایناعتماد، شیوع ارزشهای اخالقی و 

ان شود. و سرمایه اجتماعی ـ که طی سالیعت استهالک اجتماعی چند برابر میسر ،بدون تزریق درآمدهای نفتی

 ها قابل بازسازی است. ها و زدوده شدن خاطرهها و عبور نسلههتخریب شده است ـ  تنها طی د

 توان کرد اال به روزگارانبیرون نمی  اری مهری نشست بر دل سعدی به روزگ  

پس خیلی ساده و صریح: ما همچنان نیازمندیم که چند دهه دیگر خون نفت را سرکشیم، مگر خون همدیگر 

 نریزیم.

ه در چالش از ده چالش جدی ک هفتتا این جا سخن سخت به درازا کشیده است، در حالی که من تنها 

مانیم. که در خانه اگر کس از مقصود باز می مانم با پرداختن موارد دیگرام. اما به گاندیشه داشتم را  مطرح کرده

 ه ربه سه مورد دیگر تنها اشاگذرم و میترده بقیه دراز طرح گس . بنابراین است، یک حرف بس است

ها به منابعی که در پاورقی داده تواند در مورد برخی از این چالش)خواننده عالقه مند می گذرمکنم و میمی

 (:شده است مراجعه کند

که  مدت حکومت بوده است ـ و اینیران ـ که ناشی از رفتارهای بلنددر ا چالش تغییر سطح و نوع عقالنیتـ  

یرانی از سطح اول )سطحی که مبنای تحلیل رفتاری علومی مثل جامعه شناسی یا اقتصاد است( به سطح عقالنیت ا

تحلیل شده است و بنابراین فتارهای اقتصادی مردم ایران، غیرقابلدوم و سوم منتقل شده است و به همین علت، ر

 1علم اقتصاد در ایران بال موضوع شده است؛

های وح مختلف سرمایه اجتماعی )سرمایهدر ایران، که از تغییرات سط مذهبی های قومی وچالش واگراییـ  

 هموندی و پیوندی( در مناطق قومی و مذهبی به خوبی قابل تشخیص است، و به محض این که توان اقتصادی

 انجامد؛یابد، به بحرانهای دراز دامنه میـ و در نتیجه توان امنیتی ـ دولت کاهش  

 قطبی، دموکراسی معه دو یا چندایران،  و این که چگونه در یک جا اجتماعی قطبی شدنچالش دوـ 

م ثباتی مستمر و حتی فروپاشی بینجامد؛ و این که یا باید تن به حکومتی استبدادی و اقتدارگرا بدهیبیتواند به می

                                                 
(، و نیز 85)پاییز  11در ماهنامه دریچه شماره « عقالنیت ایرانی و موانع توسعه اقتصادی» در باره تغییر نوع عقالنیت ایران در مقاله  .1

م اقتصاد خداحافظی با عل»النی رفتارهای اقتصاد ایران و بی موضوع شدن علم اقتصاد در ایران، در مقاله درباره عدم امکان تحلیل عق

 (، نسبتا تفصیلی سخن گفته ام. 1387روزنامه سرمایه )ویژه نامه نوروز 1386در سالنامه « در ایران
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ینده ای نفتی در آـ که حتی اگر ما هم بخواهیم، دیگر زمانش منقضی شده است ـ و یا این که به کمک درآمده

 ببریم.« جامعه هموار»ه را به سوی شد« جامعه قطبی»به تدریج 

 

 جمع بندی
، با نظام اداری بسیار فربه و ناکارآمد، با حکومتی شدهو جهانی در دنیای در حال ادغامخالصه سخن این بود که  

ه از نظر شدبا دنیای یکپارچه ،است رو به کاهش اشکه سرمایه اجتماعی جامعه ای، با «نفوذهای ناهمگن»از نوع 

 با آغاز شده است، های قومی و مذهبیمیان اقلیتاطالعات و افزایش انفجاری انتظارات، با واگرایی ای که در 

نیز ورود موج دوم آن  آیندهدو دهه  در گانه شده است وهای آن امروز وارد بازارهای سهموج جمعیتی که طلیعه

 اندارد و غیررسمی، با نظاماستهای غیراسیر ساختارهای نامعقول و فعالیتا اقتصادی را شاهد خواهیم بود، ب

 متوقف شده است، با تغییر سطح عقالنیتی که از آن کارآفرینی و جهش« تله بنیانگذار»ای که در مرحله سیاسی

وانیم نماید که بتعید میب آید، دانیم و به کالم در نمیهد شد، و با همه آنچه از خویش میاقتصادی حاصل نخوا

یم. نفت عبور کن شود،هر جامعه در حال گذاری پدیدار میهای بزرگی که به ناگزیر در مسیر به سالمت از بحران

شارها بتواند بخشی از این ف شاید نقطه امیدی است ـ که اگر، برخالف گذشته، خوب مدیریت و مصرف شود ـ

 و نیازها و انتظارات را جبران کند و نگذارد جامعه ما به مسیری غیر قابل پیش بینی در افتد.

می از جمهوری اسال گرانسیاست های کنونی غرب و غفلتاین است که با روند سیاست قلم نگرانی این

 و بازی کردن در میدانی که غرب طراحی نظام غربروندهای بین نسلی و غیرسیاسی و فوق کالن در کل برخی 

به عنوان یک منبع کلیدی برای کسب درآمد و تزریق به مدت زیادی نتوانیم به نفت کرده است باعث شود ما 

نونی دانم که جامعه ایران با شرایط و ساختار کزده ایران تکیه کنیم. من بعید میجامعه بحران تسکین اقتصاد و 

خود را  «ییکپارچگ»واند به صورت یک جامعه پایدار و پویا دوام بیاورد. ممکن است بتواند در غیاب نفت بت

هداف سازگار، اگیری نیازمند شکل وجود آنها هستند که دو ویژگی سیستمی «پویایی»و  «پایداری»حفظ کند اما 

 هایگر و زیرسیستمخورد اطالعات، سازوکارهای انطباقهای بازو خودکنترل، حلقه ساختارهای توانمند

یاسی در جامعه و نظام س« تفاوتهای منظم»به « های نامنظمتفاوت»برای تبدیل « تولید نظم»ی خودمولد، موتورها

  و سازوکارها نیست یا بسیار ضعیف است. در شرایط کنونی جامعه ما نشانی از این ساختارها است.

 دن یک کاریکاتور،، با کشییک کتابانتشار با  ،لهکه به سادگی بتوان با نوشتن یک مقا یا سیستمیجامعه 

 سیاست اشتباه یک اجرای با ،یک سخنرانی ارائه با ،یک اطالعیهانتشار با  ،یک فتوا صدور با ،یک ترور اجرای با

نیافته  قوامدر آن  «پایداری» تعادل و ساختارهای الزم برای هنوز آن را به بحران کشاند نشانگر آن است که و ...
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سیستمی که برخوردش با موی جوانان، با لباس مردم، با تورم با آموزش با .... سه دهه است تغییری نکرده . اند

یکی دهنده است نه گیرنده، مکان دهد، سیستمی که اصوالًنتیجگی آنها ادامه میشکست یا بیاست و علی رغم 

دار ابوهای زمانت صله زیادی دارد. سیستمی که برخیاست نه کاتالیکی، و ..... نشانه آن است که هنوز با پویایی فا

ها طورهکنند، سیستمی که اسی که نخبگانش چرخش نمیکند )مثل مذاکره با رقیب را(، سیستمزمان میرا بی

ندارد،  اءو هم برای اشیت تولید الگوها ـ هم برای افراد الگوها و نمادهایش ایستا و ناپویایند، سیستمی که قدر

اهداف  کند، سیستمی که مسائل پیچیده ومدت تبدیل میرا به تابوهای بلندمدت ه شعارهای کوتاهسیستمی ک

« پایداری و پویایی تاریخی»کند، هنوز راه درازی تا های ساده ترجمه و منعکس میسیاستبزرگ را در شعارها و 

 دارد.

ین معنی دن بای .پی قرار گرفته استایران در فرایند افزایش آنترو ی و سیاسیاقتصاد در یک کالم، نظام

های مختلفی نشان داد . توان با شاخصرود ـ این را میهای سیستم از دست میدارد انرژی است که به سرعت

  نفت به درآمدهای شدیداًاز این پس ما برای جلوگیری از اغتشاش سیستم و یا انفجار یا انهدام آن   بنابراین

ای تداوم رفته کنیم. پس نفت براریم تا جایگزین انرژیهای از دستد دوره صد ساله گذشته ـ نیاز از تمام یشبـ 

رای یک ب تیفرص شاید در آینده ـ تااز اضمحالل یا انفجار آن یک عامل حیات بخش است سیستم و پرهیز 

 .قرار گیرد ما جهش سیستمی در مقابل

چه  منفت را نیاز دارین سطح زندگی و رفاه کنونی هم حتی برای حفظ همی ما تر بگویم،بگذارید جدی

های بعدی و یا مقابله با بحرانهای محتمل. یادمان باشد در سی سال گذشته که هنوز مین نیازهای نسلرسد به تأ

جامعه وارد بحرانهای فراگیر دیرپای نشده بود ما حتی نتوانسته ایم سطح زندگی یا رفاه واقعی شهروندانمان را 

ات رفاه دادن تغییرترین شاخص برای نشانم که درآمد سرانه حقیقی ـ که مهمکنیم. پیشتر نشان دادیحفظ 

توان حدس زد که . اکنون می1بوده است 55درصد سال  70کمتر از  84شهروندان یک کشور است ـ در سال 

بنابراین  ودیم.بکره شمالی میسال گذشته نفت نداشتیم، احتماال در وضعیتی مانند افغانستان یا اگر ما در سی

به هدف اید بـ سال آینده تا پنجاه حداقل برای سی  هنه برای ده سال بلک حفظ و تداوم باثبات درآمدهای نفت ـ

گ و زندگی مر گذاریهای خارجی ما تبدیل شود. یعنی از اکنون بعد دیگر حکایت، حکایتسیاستتمام اصلی 

بش، رقش، آای نانش، سوخت اتومبیلش، دانشگاهش، نظافت شهرش، باست. جامعه ای که همیشه نه تنها بر

اش، و حتی برای شیر یا پوشک بچه اش به دولت تکیه دارد و فراتر از این، ش، کاغذ روزنامههای تلویزیونبرنامه

                                                 
 1384بوده  است در حالی که همین شاخص تا سال  هزار تومان 885( حدود 1376ثابت  قیمت)به  1355درآمد سرانه حقیقی سال  .1

 هزار تومان کاهش یافته است. 598به حدود 
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 چشم به حکومت داشته است ...برای مراسم دینی اش، انتخاب مرجعش، دوستی و دشمنی اش و

اش خصوصی سازی و کوچک سازی سیاست اصلیگذشته  در دو دههکارآمد که نان چنان ـ آن هم حکومتی آ 

دو برابر شده است  ـ چنین جامعه ای و چنین حکومتی بدون  بیش از حجم دولتشو اکنون حکومت بوده است، 

 را بپیمایند.مسیر توسعه  «سرعت الزمبا » دوام بیاورند و « با ثبات»ست که نفت بعید ا

ه نفت توسعه بام و بدون رهایی از وابستگی دانستهرا مهمترین آفت اقتصاد ایران می همیشه نفت خودکه من 

یر طبیعی سنفت در طول تاریخ مانع افتادن کشور در م ام که وجودو بر این باور بودهام دانستهایران را ناممکن می

ده تبدیل کر« توزیع»به دولت و جامعه « تخصیص»دولت و جامعه ها و جامعه ما را از توسعه بوده است و دولت

جای  به ،و توسعه در جامعه ای که همه دغدغه اش توزیع و برگرفتن سهم بیشتر از مواهب موجود باشد است

ها به کنار و درست. اما امروز حکایت مرگ و فاصله زیادی تا توسعه دارد. این ،تولید و تخصیص بهینه منابع

نون این است که ما به نقطه ای رسیده ایم که فعال بدون نفت دوام ـ یا حداقل ثبات ـ زندگی است. سخن من اک

های یک به یک دررسنده آینده را برای مروز منجی ای خواهد بود که بحرانتاریخی نخواهیم داشت. و نفت ا

ران ـ وسعه ملت ایما قابل تحمل تر خواهد کرد. پس به ضرورت، امروز باید به دامن نفت ـ این مانع تاریخی ت

خواهیم به دامن انقالب دیگری در نیفتیم، اگر نگ و دندان محافظت کنیم ، اگر میدرآویزیم و از آن با چ

بی های قومی و مذهاهیم واگرایی مناطق مرزی و اقلیتخوپاشی اجتماعی دچار نشویم، اگر میخواهیم به فرویم

سوی توسعه را ـ گرچه ُکند، اما با آرامش و تدریج و خواهیم حرکت به به جنگ داخلی نینجامد، اگر می

 ار خواهیم فرزندانمان دورانی پر تنش تر از آنچه ما سپری کردیمو اگر می ،عقالنیت ـ به سالمت طی کنیم

 سپری نکنند.

 

 

 

 



 

 

 

 فصل دوم: 
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 مقدمه 
ها و بحرانهای محتمل در پیشِ روی جامعه ایران سخن گفته شد و حاصل سخن در فصل نخست، در باره چالش

ایران برای گذار از دورانهای پرچالشی که در پیش دارد، برای حداقل دو تا سه دهه دیگر به این بود که جامعه 

یک  ندرآمد باثبات نفت نیازمند است و بنابراین حفظ ارزش منابع نفتی کشور تا چند دهه آینده باید به عنوا

این فصل بر آنیم تا نشان های کشور را تحت الشعاع خود قرار دهد. اکنون در هدف راهبردی ملی، همه سیاست

دهیم که غرب با وجود تجارب موفقی که در مدیریت بحرانهای بزرگ قرن بیستم داشته است، و مانع تکرار 

حران ی یک ببسیاری از آنها شده است اما همچنان در مدیریت و ممانعت از تکرار یک  نوع از این بحرانها، یعن

شدید حران بزرگ ویرانگر نفتی تگذرد احتمال وقوع یک بیزمان منماید. بلکه هر چه بزرگ نفتی، ناتوان می

شود. اکنون غرب باید برای این چالش بزرگ راه حل  بزرگی نیز بیابد و این جاست که منافع غرب و می

 در این مقدمه نخست به برخی رسند. یران( به نقطه تالقی و برخورد میکشورهای نفتی )مانند ا

های ـ به معرفی بحران این فصل های بعدیکنیم و آنگاه ـ در بخششاره مینظام غرب اهای سیستمی ویژگی

 پردازیم.م و نحوه برخورد غرب  با آنها میبزرگ غرب در قرن بیست

ده است. اما ها ذکر شسازگاری، پایداری و پویایی سیستمها، شرایط متعددی برای در نظریه عمومی سیستم

ه نظریه هایی ککه بخواهیم از روی شرایط و شاخص ی ـ اجتماعی بسیار دشوار استبرای شناخت نظامهای سیاس

ها اعالم داشته است، این نظامها را ارزیابی کنیم. با وجود این، دو روش ساده برای ارزیابی نظامهای سیاسی سیستم
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آنها « قدرت انطباق»و  ـ اجتماعی وجود دارد. یکی نگاه به نتایج و محصوالت آنها و دیگری نگاه به سازگاری

 شود.ری در دوام تاریخی آنها متجلی میبا تحوالت نو، که البته این سازگا

هزار  میالدی از امپراتوری روم باستان منشعب شد ـ تا 395در سال  )بیزانس( ـ که امپراتوری روم شرقی 

بِ مصو داشتن قانون اساسی مدونِ. نظام  پادشاهی انگلستان بدون 1آوردپس از فروپاشی روم غربی دوام می سال

است و اکنون  ها گذشتههشتصد سال است از همه فراز ونشیبهای عرفی، نزدیک به بر پایه سنت مکتوب، وصرفاً

)و عجیب این که در طول این هشتصد سال، تنها یک پادشاه ـ  2به یک دموکراسی پیشرفته تبدیل شده است

(. در مقابل، نظام کمونیستی 3نمایندگان مجلس، اعدام شده استـ  آن هم با رای مکتوب  1649چارلز در 

( و رژیم 1917-1991چهار سال )ها و قواعد سفت و سخت، تنها حدود هفتاد وآن همه دستورالعملشوروی، با 

کنیم که نطفه ( پایداری کرد. اگر فرض 1933-1945نازی در آلمان، با آن نظم آهنینش، تنها دوازده سال )

زدیک به هشتصد ن برال دموکراسی  در قانون منشور بزرگ انگلستان بسته شد اکنون این نظام سیاسیتاریخی لی

اند و بخش نظام لیبرال دموکراسی شناخته شدهجهان به عنوان اعضای  4کشور 35سال سابقه دارد. و اگر اکنون 

ام ، به این معنی است که این نظکشورها نیز در تالشند تا خود را عضو این مجموعه بنمایانندبزرگی از دیگر 

سیاسی هم به صورت طولی و هم به صورت عرضی گسترش یافته است. باید دید این نظام دارای کدام ویژگی 

 مهم سیستمی بوده است هم بسیار دوام آورده است و هم بسیار گسترش یافته است )بسط طولی و عرضی(.

در دوام نظامهای سیاسی قابل مشاهد است. راستی چرا  تاریخ درون کشورها نیز چنین تنوعی در درازای  

کور،  جز خشونت مغوالن )ایلخانان( و تیموریان ـ که از فرهنگ و جغرافیای دیگری به ایران آمده بودند و ظاهراً 

، بلکه آثار تمدنی عظیمی نیز از 5هیچ برای عرضه نداشتند ـ نه تنها توانستند بیش از دو قرن در ایران پایدار بمانند

ه عصر ب ،در ایران برجای مانده از دوره پس از اسالمخود برجای گذاشتند )اکنون بخش بزرگی از آثار تمدنی 
                                                 

میالدی به دستور تئودسیوس کبیر به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد )برای تقسیم حکومت   395امپراتوری روم باستان، در سال   .1

 1453بربرها فرو ریخت، در حالی که امپراتوری روم شرقی تا سال  میالدی به دست 476بین پسرانش(. امپراتوری روم غربی در سال 

 .پابرجای بود و در این سال با حمله ترکان عثمانی و به دست سلطان محمد دوم )فاتح( فروپاشید
به این  میالدی، 1215در زمان شاه جان، در     {Magna carta}آغاز نظام پادشاهی انگلستان را از  زمان انتشار منشور بزرگ  .2

 سو  محسوب می کنیم.
البته یکی دو مورد خلع از سلطنت به وسیله نزدیکان و سپس ترور یا قتل پادشاهان مخلوع وجود داشته است، اما قتل پادشاهان از  .3

 طریق شورش یا جنگ داخلی سابقه نداشته است.
 شامل کشورهای اتحادیه اروپا بعالوه ژاپن، ایاالت متحده، کانادا، آفریقای جنوبی اسرائیل، استرالیا، زالندنو، و اکنون شاید هند.  .4

 911تا  807ی و دوران حکومت تیموریان  در ایران  نیز از قمر یهجر 756تا  663 ایلخانان مغول در ایران از  دوران حکومت  .5

 بود. هجری قمری
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 دینی در دوره ایلخانی به اوج  ایلخانان و تیموریان تعلق دارد. هنر گچ بری ایرانی و معماری

موریان ( و کاشیکاری تزیینی در تمام تاریخ ایران متعلق به دوره تیرسد و شکوفاترین عصر نگارگری )مینیاتورمی

(.  و راستی چرا صفویه ـ که برآمده از فرهنگ و جغرافیای ایران بود و خود دین پرور و فرهنگ ساز بود 1است

چرا بر  ند؟آورداز یک و نیم قرن و رژیم پهلوی تنها نیم قرن دوام  ترندکی بیش از دو قرن و قاجاران کمـ تنها ا

، از طول عمر تر شده اندهای ایران  بومیو حکومت تر شده ایمهر چه به دنیای معاصر نزدیک خالف انتظار،

 آنها کاسته شده است؟

راست؟ تفاوت طول عمر و ماندگاری راستی این همه اختالف در ماندگاری نظامهای سیاسی چ

وزه حسالمی و ایرانی را ـ صرف نظر از منطقه جغرافیایی یا امپراتوریهای چینی، هندی، ژاپنی، روسی، اروپایی، ا

شود تحلیل کرد؟ لیبرال دموکراسی امروزی غربی چه تمایز ساختاری با امپراتوریهای فرهنگی آنها ـ چگونه می

بزرگ گذشته جهان دارد، که همه آنان پس از یک دوره تکاملی اولیه )بسط عرضی(،  هر چه از عمرشان 

گذرد رو به رشد و انبساط )طولی و عرضی( دارد؟ یضعف و انحطاط نهادند و این یک هر چه مگذشت رو به 

از دید این قلم آنچه لیبرال دموکراسی غربی را ـ صرف نظر از آن که منشا آن را کی و کدام کشور بدانیم ـ از 

یل و جربه نظامهای بدت به فرد آن است که هم ازکند این ویژگی منحصرسایر نظامهای سیاسی معاصر جدا می

ن گیرد. ایدارد و به کار میهای خویش را پاس میو هم  تجربه کندموزد  و خویش را فربه میآرقیب خود می

                                                 
درصد معماری عصر ایلخانی، معماری دینی است که با هیچ دوره دیگر اسالمی قابل مقایسه نیست. گنبد سلطانیه زنجان،  90حدود   .1

ارگ علیشاه در تبریز، مسجد جامع اشترجان، مسجد جامع ورامین، رصد خانه مراغه، مجموعه ارگ ربع رشیدی در تبریز، مجموعه 

گچبری محراب الیجایتو در مسجد جامع اصفهان، گچبریهای بقعه پیربکران اصفهان و ... از آثار  بناهای سلطنتی در تخت سلیمان،

مانده از دوره ایلخانان است. خواجه نصیر الدین طوسی و خواجه رشیدالدین فضل اهلل نیز از بزرگان ایرانی موثر در دستگاه ایلخانی 

یکاری تزیینی ) بویژه  معرق( به مرحله کمال می رسد. مسجد گوهرشاد مشهد، بوده اند. در دوره تیموری نیز طاقبندی و انواع کاش

مسجد کبود تبریز، مسجد تربت جام، مجموعه امام زاده درب امام اصفهان و ... از آثار این دوره است. بزرگترین کتابخانه های جهان 

نظیرترین شاهنامه ها )شاهنامه بایسنقری( نیز در این  اسالم در دوره تیموریان به وجود می آید. نفیس ترین جلد های چرمی و  بی

دوره پدیدار شده اند. در دوره تیموری بویژه در عصر بایسنقر میرزا  آن اندازه بر روی کتاب و توسعه کتابخانه ها و هنر کتاب آرایی 

سالگی و  35ر گورکانی، که در خرج می شد که گاه خزانه حکومت آسیب می دید )غیاث الدین بایسنقر، پسر شاهرخ و نوه تیمو

سالگی والی طوس و نیشابور و استرآباد شد و سپس به امیری دیوان  17هجری قمری فوت می کند. در  837پیش از پدرش، در سال 

 .رسید و در دوره ای نیز نیابت سلطنت شاهرخ را داشته است. او به پارسی شعر می گفته است و در نقاشی و موسیقی تبحر داشته است

همچنین  خطوط زیبای ثلث مسجد گوهرشاد ـ همسر شاهرخ  و مادر بایسنقر میرزا ـ به قلم او کتابت شده است. ظاهرا بزرگترین 

قران خطی موجود که به خط محقق است نیز به قلم بایسنقر میرزا است(.  برای اطالعات تفصیلی در مورد آثار تمدنی عصر ایلخانی 

 .1374رید: هنرهای ایران، تالیف ر. دبلیو. فریه، ترجمه پرویز مرزبان، چاپ اول، نشر فرزان، تهران، و تیموری، به این کتاب بنگ
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ذیرفت و از بدیل را پدانیم که یک قاعده بید نیز موضوع سخن ما نیست. اما میکه چه شد که توانست چنین کن

جا نپردازد. به دیگر سخن، هرز نیرو و را نیازماید و هزینه بی ه: آزمودهآن پاسداری کرد. و آن قاعده این بود ک

شد در کوتاه زمانی )حداکثر چند دهه( به . و اگر چنین نبود هرگز حاضر نمیمنابع را به حداقل ممکن برساند

د های نظام رقیب و بدلیل خویعنی بخش بزرگی از تجارب و توصیهسوی سوسیال دموکراسی تحول یابد 

ه نظریه سیستم هایی است کپذیری( از جمله ویژگیکند. و البته این ویژگی )انطباق )سوسیالیزم( را بپذیرد و عمل

داند و برای داشتن همین یک ویژگی باید ترتیبات اجتماعی و پایداری هر نظام اجتماعی الزم میآن را برای 

 سیاسی یک نظام، بسیار تکامل یافته باشند.

راسی لیبرال دموک  ا بزرگ در قرن هجدهم ـ و به دست اقتصادانان ـ  نیز رخ داد که بعداًیک کشف ساده ام

خویش را تضمین کرد. « پویایی»درپی و به کمک آن های پیفت و از آن ابزاری ساخت برای جهشآن را گر

شاید به چشم نیاید اما کشف مهمی بود. پس از قرنها جدل و نظریه پردازی میان فیلسوفان در مورد منشا ثروت، 

له انباشت أاست. بعدها البته مس« تقسیم کار»اقتصاددانان دریافتند که منشأ ثروت و عامل اصلی رشد اقتصادی، 

افزوده « ارم کتقسی»له وری و ابداع در فناوری نیز به مسأپس مساله سرمایه انسانی و سرانجام مساله نوآسرمایه و س

داع معلوم شده که گسترش تقسیم کار و انباشت سرمایه و اب نیز کمو کمبودند. « تقیسم کار»شد اما همه آنها فرع 

ته اما الب نشیند.دهد و به بار میرخ میو چارچوب نهادی سفت و سخت  و نوآوری تنها در یک بستر حقوقی

لیبرال دموکراسی ـ که از ارسطو گرفته شد ـ یعنی مالکیت « اصول دین»ها، اموش نکنیم که در پشت همه اینفر

. و اکنون با بسط 1خصوصی و آزادی ) به عنوان پیش شرطهای تحقق فردگرایی( تا حد تقدیس، پاس داشته شد

توان عملکرد امروز نظام لیبرال های اقتصادی و اجتماعی، میحوزه به همه چارچوب تحلیلی ساده، همین

 دموکراسی را تحلیل کرد. 

. نگاه توان نگریستنیز میله بسط طولی و عرضی نظامی لیبرال دموکراسی را از دیدگاه دیگری اما مسأ

در بین جوامع  قیوه اختالفات مصداسیستمی به عملکرد نظامهای سیاسی و اقتصادی، ما را از درافتادن به دامن انب

  خطاهای»ن پرسید که غرب چگونه توابنابراین از یک رویکرد سیستمی میدارد. مختلف برکنار می

های اجتماعی را مدیریت کرد و نگذاشت این خطاها از حد استاندارد الزم برای رشد نظام، فراتر سیستم« گانهسه

ی ما سازوکارهایخطا را پذیرفت و در بسیاری موارد آن را رسمیت داد  ا. یعنی در عین حالی که اصل وجود 2رود

                                                 
توجه به این نکته مهم است که تفاوت نظام های اجتماعی و اقتصادی غربی و شرقی، از منظر فکری به  تفاوت  بنیادی میان دیدگاه    .1

خیلی در شرق دور رسوخ نکرد اما در شرق اسالمی جایگاه ویژه ای یافت. غرب اما  ارسطو و افالطون بازمی گردد. گرچه افالطون

 دیدگاه ارسطو را گرفت و به جد پاس داشت. کوته سخن این که تغییر در ظواهر زندگی نیاز به تحول در بنیادهای فکری دارد.
 گشتالتی است.خطاهای سه گانه سیستمی شامل: خطای اندازه گیری، خطای ترکیب، و خطای  .2
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. در واقع لیبرال دموکراسی نکوشید با خطا 1از حد معینی فراتر رود «خطا در نظام»گذارد پدید آورد که نمی

ه دکند. و برای مدیریت، پذیرش اصل موضوع )پذیرش اصل پدی« مدیریت»کند بلکه کوشید تا آن را « مبارزه»

ز پذیرش حدی ا»ای به نام خطا و ناگزیری تحمل اندازه ای از آن در جامعه( الزم است. پس نطفه پویایی را با 

. اما 2در سیستم کاشت اما آن رامدیریت کرد که به حدی افزایش نیابد که به اصل سیستم آسیب برساند« خطا

 نیست. سخن کنونی ما این بحث داستان بلندی دارد که در ظرفیت

این همه را آوردم تا بگویم که غرب، یک سیستم مبتنی بر تقسیم کار فراگیر است که به علت همین تقسیم 

ر برسد رسد ـ و سیستم طبیعتا نمی گذارد به صفشود اما به صفر نمیاگیر، به تدریج خطاهایش حداقل میکار فر

شود. یمبه عاملی برای رشد سیستم تبدیل  افزاید بلکهبرجای مانده، نه تنها هزینه نمی ـ ولی خطاهای حداقلی

هور یا یک جم گمان نکنیم که حمله به عراق تصمیم یک رئیس مثالًوغرب را یک دولت یا یک کشور ندانیم. 

شت وتواند به تنهایی تصمیمات بزرگی را بگیرد که ممکن است بر سرننمی کس در غربدولت بوده است. هیچ

ز آغاز روشن بود ا  مثالًولت غربی اثر شدید، مستقیم و پرهزینه داشته باشد. د کل نظام،  یک کشور یا حتی یک

گذارد. اگر دقت کنیم  تنها یک شوک کوچک به بازار عراق بر تمام نظام جهانی اثر می که حمله آمریکا به

دارد و می وا م اقتصاد جهان را به تالطمناشی از اعتصاب کارگران نفت در ونزوئال یا نیجریه( تما مثالً نفت )

یت را ـ به طور مستقیم  متأثر نفر جمع را ـ یعنی  حدود یک میلیارد  3صنعتی توسعه یافته کشور 24حداقل اقتصاد 

                                                 
ستم   .1 سی ست. والبته از دیدگاه نظریه  سامانه های طبیعی  به طور گسترده وجود دارد و عامل ترقی آنها ست که در  صری ا خطا عن

نیز وجود جزء خطا یکی از لوازم پویایی سیستم است ولی نکته اصلی در تعیین حدود آن است. وجود شیطان نیز در خلقت الهی با 

 می،ضروری می شود.همین نگاه سیست

ـــ خواه نظامهای دینی دست ساز آدمیان و خواه نظامهایی غیر دینی مانند  . 2 دقیقا یکی از اشتباهات سیستمی نظامهای ایدئولوژیک ـ

ـــ این است که از پذیرش ضرورت وجود حدی از خطا در سیستم سرباز می زنند و هر گونه انحرافی را از آغاز نامطلوب  کمونیزم ـ

د و با آن مبارزه می کنند. در حالی اگر دقت کنیم نظامهای حقوقی خود ادیان الهی ـــ به درجات مختلف ـــ حدی از خطا می پندارن

ست یا این که برای برخی از  مثالًرا پذیرفته اند.  شده ا شته  سختی گذا سیار  شرایط ب ضی  سالم برای اثبات جرم نزد قا این که در ا

شده است )مانند مجازات دزدی(، یا تجسس ممنوع شده است و یا اصل بر برائت نهاده شده خطاها مجازات سلسله مراتبی گذاشته 

ـــت. در واقع خدای ادیان ابراهیمی با اجازه دادن به حضـــور  ـــت و نظایر این ها، همگی حاکی از پذیرش حدی از خطا بوده اس اس

ایل نابود شـــدنی نیســـت و بعد از طریق یک نظام  شـــیطان در دنیای آدمیان، تلویحا اعالم کرده اســـت که خطا رســـمیت دارد و رذ

اخالقی و حقوقی راهکار مدیریت آن را نیز اعالم کرده اســت و البته همه این ها جزئی از طراحی یک نظام پویا برای رشــد انســانی 

 بوده است.

سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ) کشور 24بانک جهانی،  . 3 سال ( OECDعضو  ی درآمد ناخالص ملی دارا 2005که در 

ـــرانه باالی  ـــورهای  10726س ـــت. در این کتاب نیز ما آنها را « با درآمد باال»دالر  بوده اند را به عنوان کش طبقه بندی کرده اس
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د. سازد. پس از آغاز روشن بود که حمله به عراق شوک عظیمی به بازارهای جهانی نفت وارد خواهد کرمی

یاد نهاد است تجارب گذشته بناش را بر اساس یادگیری از ایداریسیستمی که پبنابراین معقول نیست که چنان 

اجازه دهد که رئیس جمهور یک کشور ـ هرچند آمریکا ـ که تنها برای چهارسال آمده است و برود، بتواند 

ه گمان کشور غربی اثر مستقیم بگذارد. مگر آنتصمیماتی بگیرد که بر منافع حال و آینده چند نسل در دهها ک

دهندگان و ، تاجران، مالیاتداراننگاران، سرمایهمداران، روزنامهپژوهشگران، استادان، سیاستتمام  کنیم

 قیقاً کنند. دقاماتشان نگاه میای هستند که به دهان مرادهامانده مقلد بیکنندگان غربی آدمهای عقبمصرف

ه کنند. وبه همین علت است کهستند که به دهان دیگران نگاه میمداران ومقامات برعکس است. این سیاست

 هایخطرناک است. چون ممکن است اندیشهکنند. چون اه یک دانشمند را رئیس جمهور نمیدر غرب هیچگ

مجموعه سطوح کارشناسی نظام برآمده است ای که از بندیرد که دیگر به جمعخودش را آنچنان درست بپندا

. بنابراین چنان تصمیمات 1ر تاریخی برای جامعه داشته باشدتوجه نکند و تصمیمات مهمی بگیرد که آثار زیان با

                                                 

سیایی، آفریقایی و آمریکای التین در بین  شور آ سعه یافته تلقی کرده ایم. به جز ژاپن و کره جنوبی، هیچ ک صنعتی تو شورهای  ک

 ود ندارد. آنها وج

اصــوال این دیدگاه که عالمان و انســانهای خیلی بزرگ )به لحاظ علمی یا اخالقی یا ...( حکومت را به دســت گیرند، یعنی همان  .1

نظریه فیلسوفشاهی افالطونی، یکی از اندیشه های خطرناک و به لحاظ تاریخی برای بشریت بسیار پرهزینه بوده است. چرا که وقتی 

عالمان بزرگ حاکم یا پادشاه شوند، به این معنی است که آنها هم دارای نظریه هستند و هم دارای قدرت برای اجرای فیلسوفان یا 

ست یا جامعه علمی  آن نظریه. در این صورت آنها می کوشد تا نظریه هایی که خود معتقد هستند را اجرا کنند نه آنچه درست تر ا

ـــ که توصیه می کند را، یا آنچه خود جامعه م ی خواهد را. اکنون اگر پس از اجرا معلوم شد که آن نظریه غلط بوده است، حاکم ـ

نظریه از خود او بوده است ـ حاضر نمی شود بپذیرد که نظریه اش شکست خورده است. بنابراین سعی می کند اشکال را نه به نظریه 

شد تا دنیای واقع را عوض کند خود بلکه به دنیای واقع وارد کند. پس از آن به جای آن که نظریه غ صالح کند می کو لط خود را ا

شد، پس وای به  سازگار نبا ست: اگر واقعیت با نظریه های ما  ستالین گفته ا ست که ا شکل دهد. منقول ا و آن را مطابق نظریه خود 

 می شود:حال واقعیت. و چنین می شود که وقتی صاحب نظریه ای خودش صاحب قدرت هم باشد رقص استبداد آغاز 

 رقصی چنین میانه میدانم آرزوست  یک دست جام باده و یک دست زلف یار

درواقع تفاوت لیبرال دموکراسی غربی با بسیاری از نظامهای شرقی در تفاوت بنیادهای اندیشگی آنان است. از دیدگاه فلسفی می  

ی شرقی و عمده نظامهای ارزشی )مثل نظامهای توان گفت نظامهای غربی نگاهشان به حکومت، یک نگاه ارسطویی است و نظامها

ست به  شهر، هدف زیبایی ا ست. و البته دنبال کردن هدف آرمان شان به حکومت، افالطونی ا ستی یا نظامهای دینی(  نگاه سی مارک

 روبه رو ی هسـتند )یعنی معصـوم(« انسـان کامل»دارند و هم به لحاظ اخالقی « اطالعات کامل»شـرط آن که ما با حاکمانی که هم 

باشیم. و چون در عصر غیبت چنین انسانهایی نداریم، دنبال کردن اهداف آرمانشهری می تواند بسیار خطرناک باشد. گرچه تجربه 

حکومت حضرت علی )ع( نیز حاکی از آن است که حتی اگر حاکم نیز معصوم باشد، اما افراد جامعه غیر معصوم باشند، باز امکان 

شهر وجو سالمی مغفول مانده برقراری آرمان ست آورد حکومت آن حضرت برای جامعه ا د ندارد. و نمی دانم چرا این مهم ترین د



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            ۱۳۸ 

 

 

عظیمی ـ مانند ورود به جنگ عراق ـ  حاصل یک نظام مدیریتی است که با تکیه بر یک نظام فکری و پژوهشی 

 عظیم که در پشت سر خود دارد، اتخاذ کرده است. 

ازهای عملی و و نی تحقیقات آکادمیکله شکاف میان یش از پایان قرن بیستم بود که مسأدر واقع سه دهه پ

له جدی تبدیل شد. گرچه صدها دانشگاه معتبر جهانی و  هزاران موسسه مداران به یک مسأکاربردی سیاست

های مختلف بوده اند و حاصل این تحقیقات هر ه مشغول تولید دانش مرزی در حوزهتحقیقاتی در آمریکا هموار

کاربردی،  های سیاستی وبه بستهشود، اما تبدیل این تولید عظیم علمی س میر دهها هزار مقاله عملی منعکساله د

کاری است که همواره مغفول مانده بود. در واقع شکاف میان نظریه پردازی تا سیاست گذاری، عمدتا از طریق 

مداران ستای یا از طریق مشورتهایی که سیهای مختلف در دستگاههای دولتتغال به کار فارغ التحصیالن رشتهاش

تنها از دهه  شده است.اند، پر میگرفتهوران دانشگاهی و سایر متخصصان میو بوروکراتها به طور انفرادی از مشا

ان این بود موریتشهای فکری پدیدار شدند و مأای از واسطهکه به تدریج مجموعه سازمان یافتههفتاد میالدی بود 

علمی در  از پیشرفتهایکه های فکری در عین حالی این واسطه یعنیکه شکاف میان نظریه و عمل را بپوشانند. 

-تهای سیاسئات عملی و محدودیتکنند، با اقتضافهمند و دنبال میمختلف اطالع دارند و آنها را می هایحوزه

و مجاب  مداران و بوروکراتها بفهمندکنند که سیاستهای خود را به زبانی بیان مییدهگذاری نیز آشنا هستند و ا

کری، های فرا باشند. به دیگر سخن این واسطاجکنند که قابلای طراحی میرا به گونهشوند و طرحهای خود 

نامند می« 1راتاق فک»های فکری را  کانون یا کنند. این واسطهمنتقل می ها را از آسمان تجرید به زمین تجریبایده

 نامید. « بنگاه رهنمود»ان آنها را توکه در  واقع می

م، با ای طوالنی دارد )این سابقه از اوایل قرن بیستبنگاههای رهنمود در آمریکا سابقهکارگیری این البته به

یرد و در اواسط گدهندگی داشته اند، شکل میرهنمودبنگاههایی مانند بنیاد راسل و بنیاد کارنگی که نوعی نقش 

شکل  های استراتژیهای نظامیی که محافل فکری خاصی برای طراحیدوره  جنگ دوم جهانقرن بیستم بویژه در 

از  نیز از همین دوره پدیدار شد ـ جای خود را به طور جدی باز کردند(. اما عمدتاً  Think Tankگرفتند ـ و واژه 

ای سیاستی های تولید بستهخدمات این بنگاهها به صورت مواداولیه ضروری بر دهه هفتاد میالدی به بعد بود که

سیاست مداران خود را نیازمند خدمات این بنگاهها یاست خارجی آمریکا ـ درآمد و همه ـ بویژه در حوزه س

یافتند. به طور خاص از اواسط دهه هفتاد و با ورود کارتر به کاخ ریاست جمهوری نقش این بنگاهها بویژه در 

                                                 

است. شاید پیام نهفته آن بزرگ برای همه مسلمانان و پیروانش همین بوده است که: زنهار زنهار که من که علی بودم در پیاده کردن 

 م ماندم، زنهار که شما آدمیان متوسط چنین خیال خامی در سر نپرورانید.آرمانشهر بر روی کره خاکی و با آدمیان مخطی، ناکا
1. think tank 
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و ... از  اونهارولد بر ونس ،  سایروسد. کیسینجر، برژینسکی، حوزه سیاست خارجی آمریکا بسیار پررنگ ش

جمله کسانی هستند که از طریق این بنگاهها به دولت آمریکا راه یافتند. در سه دهه گذشته تعداد این بنگاههای 

رهنمود در آمریکا شش تا هفت برابر شده است. البته این اتاقهای فکر عمدتا وابسته با دانشگاهها هستند اما بیش 

بنگاه رهنمود وجود  2500هم اکنون در آمریکا حدود از یک چهارم آنها نیز مستقل اند. برآورد شده است که 

با بیش از  یکهزار عضو  RANDدارد )با بزرگی متفاوت، برخی با چند عضو دانشگاهی، و برخی نیز مانند موسسه 

ملی،  کنند در حوزه امنیترهنمود که با دولت آمریکا کار میو سابقه شصت ساله(. بخش بزرگی از بنگاههای 

آمریکا  ای دولتهدهند. هم اکنون بیشتر وزاتخانهکنند یا مشاوره میمسائل نظامی پژوهش می ست خارجی وسیا

ترین و دادهای همکاری دارند. یکی از مهمهای دفاع و خارجه ـ با این گونه بنگاهها قرارـ بویژه وزاتخانه

های د به طور جدی با دولتن به بعاست که از دولت ریگا 1انترپرایز موسسه امریکن ثیرگذارترین این بنگاهها، تأ

های تولیدی همین موسسه بود که به نمادهای ست و در دولت بوش )پسر( نیز ایدهآمریکا همکاری داشته ا

و نظایر  رارتمحور ش نبرد با تروریسم، نبرد باطرح خاورمیانه بزرگ، سیاست خارجی دولت آمریکا تبدیل شد )

 2004های حمله به افغانستان و حمله به عراق، دست پخت فکری همین موسسه بوده است. در اکتبر . ایدهها(این

و های سیاسی ای از مـوسسهشبکه که نوشت 3«آیا ایران نوبت بعدی است؟»طی مقاله ای با عنوان  2تام باری

زارت ووقت معاون )فیث سیاست امریکا در خاورمیانه به داگالس  بازتعریف برایدهنده،  رهنمود بنگاههای

ای مدعی شد که طی مقاله 5چندی پیش نیز بیل برکویتز. 4اندپیوسته (گذاریدر حوزه سیاستآمریکا  دفاع

. جورج بوش 6رهبری فکری برخورد آمریکا با ایران به همین اتاق فکر )آمریکن انترپرایز( سپرده شده است

 من برای موسسه آمریکن انترپرایز»... اظهار کرده است که شخصا در دیداری که از این موسسه داشته است، 

ها گذشته من همواره از بهترین افراد شما استفاده کرده ام و هم اکنون بیست تن احترام شدیدی قائلم. از همه این

 «.از اعضای این موسسه در دولت من به فعالیت مشغولند

                                                 
1. American Enterprise Institute (AEI) 

2. Tom Barry 

3. Is Iran Next? 

داگالس فیث و  »(، با عنوان 1384و فروردین  1383)اسفند « چشم انداز ایران»مجله   30ترجمه کامل فارسی این مقاله در شماره   .4

  به چاپ رسیده است.« اطالعات موازی

5.  Bill Berkowits 

6. Bill Berkowitz, "American Enterprise Institute takes lead in agitating against Iran", Media 

Transparency, February 26, 2007. 

(http://www.mediatransparency.com/story.php?storyID=180) 
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ظامهای ن است در حالی که در« یریت کاتالیکیمد»که مدیریت در لیبرال دموکراسی، کوتاه سخن این

بوده « مکانیکی»ا همدیریت نیافته مانده اند یا شکست خورده و فروریخته اند،دیگری که در قرن بیستم یا توسعه

خالصه این است که در مدیریت کاتالیکی، تصمیمات، حاصل تعامل است. تفاوت این دوگونه مدیریت به طور

و عمل  لآید و به همین علت مورد قبوور طبیعی از درون سیستم بیرون میست و به طمجموعه عناصر سیستم ا

ستم گرفته باال و مستقل از سی های مکانیکی تصمیمات ازدر مدیریتگیرد. در حالی که اجزاء سیستم نیز قرار می

نیم کیابیم، دیگر گمان نمیه اگر ما درو این همان نکته مهمی است ک .1گرددشود و به سیستم القا یا تحمیل میمی

که جنگ عراق را بوش یا آمریکا به راه انداخت. بگذارید تمام سخنم را در یک نکته نمادین بیاورم: دستوراولیه 

جنگ عراق در دانشگاهها و مراکز پژوهشی غرب صادر شده است. این معنی مدیریت کاتالیک است. در یک 

ا فرمان گیرد. در واقع او تنها آخرین فردی است که تصمیم میریکجامعه کاتالیک کسی مثل رئیس جمهور آم

ند. یعنی کام سیاسی قرار دارد ـ را صادر میرسمی تصمیمات یک نظام پژوهشی و فکری ـ که در پشت سر نظ

می ساو فقط تصمیماتی که قبال در سطوح مختلف اجتماعی و کارشناسی پردازش شده است را به صورت ر

 کند.را صادر میاتخاذ و فرمان آن 

ره داریم(، های بوش اشایاستگوییم )حتی وقتی به سهمواره از آمریکا سخن می کتاببنابراین در این 

 منافع ملی. در آمریکا حکومتی واحد با اهداف و گوییمسخنی نمی خواه یا دموکراتجمهوریهای ولتاز د و 

ه کل گیری حاکم است. پس آنچه کشده برای تصمیمافتاده و پذیرفتهسازوکارهای جا شده ومعین و پذیرفته

یابد را هیچ حزب یا رئیس جمهوری به خود جرات نظام کارشناسی به عنوان منافع ملی آمریکا بر آن اجماع می

دهد که نادیده بگیرد یا کنار بگذارد. بنابراین وقتی صحبت از منافع ملی آمریکا  است ما با یک آمریکای نمی

ی است، اگیر یک مساله جهانی یا منطقهآمریکا دنبال و پی هستیم. حتی در بیشتر مواقع که ظاهراً واحد روبه رو

را دنبال  موریتیع خود دارد مأکند و یا همزمان با پی گیری منافصرفاً منافع ملی خود را دنبال می در واقع یا دارد

ورت وقتی ص که آمریکا باید دنبال کند. در اینکند که غرب به طور نانوشته و بین االذهانی پذیرفته است می

شود در بسیاری موارد با منافع غرب یکی است. ممکن است کشورهای غربی در برابر صحبت منافع آمریکا می

 مسیحیحال توسعه، جهان غیروقتی در برابر جهان سوم، جهان درخودشان منافع متمایزی داشته باشند اما بی گمان 

 ند. کشود و همپوشانی پیدا می، بخش مهمی از منافعشان مشترک میگیرندکسون قرار مییا جهان غیرانگلوسا

                                                 
ری، کاتاالکسی مدیریت شه»بحث گسترده در مورد تفاوت مدیریت کاتالیکی در برابر مدیریت مکانیکی، را در مقاله ای با عنوان   .1

 در دانشگاه امام خمینی قزوین ارائه کرده ام. 7/12/85در تاریخ « توسعه شهری در ایران»در نخستین همایش « و سرمایه اجتماعی
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رو به روست که در یک تقسیم کار « غرب»غربی، با یک مجموعه واحدی به نام به همین دلیل، جهان غیر

مریکا یا آست ـ نهاده اآمریکا  بر دوش وظایف مربوط به حفاظت از امنیت نظام غرب را بزرگی ازبخش  عمده،

دازه های نظامی آمریکا به تنهایی به انهزینه دار این وظیفه شده است.  به همین علت است کهبه طور سنتی عهده

میلیارد دالر بود ه که  1118های نظامی جهان هزینه 2005رهای جهان است )درسال های نظامی کل کشوینههز

ر های نظامی را بیم هزینهکه اگر آمریکا این حجم عظدرصد آن متعلق به امریکا بوده است(. روشن است  50

 نمایدبرند. آیا غریب نمیت تمدن غرب( همه کشورهای غربی میکشد، منافع حاصل از آن را )امنیدوش می

یه اکه آمریکا به تنهایی وظایفی را بر عهده گرفته است که کل تمدن غرب باید بر دوش کشد؟ در یک نظام سرم

له قابل توجیه است؟ اگر آمریکا اکنون در عراق صدها زنند، چگونه این مسأحرف اول را میداری که منافع 

 کنیم که طبق محاسبات استیگلیتز)در همین فصل اشاره می هزینه کرده است مستقیما میلیارد دالر

تقیم جنگ عراق را هزار میلیارد هزینه مستقیم و غیرمس 3ـ برنده نوبل اقتصاد ـ آمریکا تا کنون در کل بیش از  

ن برند. اکنون پرسش ایها میو دوست غرب در عراق را همه غربی ، منافع استقرار یک رژیم با ثباتداده است(

مدت چگونه چنین فرایندی قابل دوام است؟ البته الزم است این ایثارگریهای آمریکاییان برای ست که در بلندا

ی برای جبران این خدمات آمریکا به کار گرفته شده است. غرب به نوعی جبران شود. درعمل راههای متعدد

ای هتنظیم کننده نظم جهانی در عرصهجدای از دست باالی آمریکا در تمامی سازمانهای جهانی )این سازمانها 

ازوکارها، ترین آن سگیرد( یکی از مهمهای قراردادی شکل میساس این نظممختلف هستند، و منافع کشورها بر ا

ر آمریکا را عنوان ارز معتبر پذیرش دالر به عنوان ارز مسلط و معتبر جهانی است. وقتی همه جهان دالله مسأ

دهد که به موازات رشد اقتصاد جهانی، دالر چاپ کند و در ازای واردات کاال پذیرند، به آمریکا امکان میمی

توان همواره کسری می وری است که پس آمریکا تنها کش چاپی بپردازد. یو محصول از خارج، از این دالرها

که  هاییهتراز تجاری داشته باشد و آن را با چاپ دالر جبران کند. به عبارت دیگر بخش بزرگی از هزین

ـ متقبل میآمریکاییان سخاوتمندان ـ یا جهان  فتد. اشوند، با چاپ دالر عمال بر دوش سایر کشورها میه برای غرب 

ل چهارم گونه که در فصهمان یعنی قابل تغییر. ای نزدیک،نه به سادگی و در آینده ای است وله تازهاین نه مسأ

ا ساختار کنونی و ب نشان خواهیم داد، کسری تجاری به یک ویژگی ذاتی اقتصاد آمریکا تبدیل شده است که فعالً 

نخستین بار منفی که تراز تجاری آمریکا برای  1971از سال اقتصاد آمریکا قابل حذف یا حتی کاهش نیست. 

( در تمامی سالها منفی بوده است وسال به سال نیز افزایش یافته است به 1975و  1973شد تا کنون )جز دو سال 

رسیده است.  2007میلیارد دالر کسری در سال  700 بیش از به  1971میلیارد دالر در سال  3/1گونه ای که از 

تولیدشان مصرف کرده اند و این مقدار اضافه مصرف در سال خیلی ساده، یعنی آمریکاییان هر سال بیش از 

 دوش سایر کشورهای جهان بوده است. سیده است و بار این مصرف اضافی نیز بردالر ر میلیارد 700به  2007
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رند و در ایافته از کشورها است که منافع مشترکی دکه غرب مجموعه ای نسبتًا انسجام استسخن این  پس

ـ در حوزهمانی، تأیک تقسیم کار جه آمریکا  اند وی مختلف ـ به آمریکا واگذار کردههاین امنیت جهانی خود را 

ش در بو رساند. جرجا به خوبی به انجام مینیز با داشتن اقتدار عظیم اقتصادی، سیاسی و نظامی، این وظیفه ر

در پیش روی غرب، بر نقش های جهانی ضمن برشمردن چالش 1(2002آمریکا )مقدمه سند راهبرد امنیت ملی 

امروز، بشریت این فرصت را دارد که »گوید کند و  میها تأکید میدر مدیریت این چالش محوری آمریکا

مان برای رهبری در این رسالت رش دهد. ایاالت متحده از مسئولیتپیروزی آزادی بر همه این دشمنان را گست

های ردن چالش( ضمن برشم2006د راهبرد امنیت ملی آمریکا )او همچنین در مقدمه سن«. کندبزرگ استقبال می

های چندملیتی کارآمد است. اما تاریخ نشان برای حل این مشکالت نیاز به تالش»گوید: می رو مجدداًدر پیش

کرد که ما نقش خود را ایفا کنیم. آمریکا باید  ط هنگامی نقش خود را ایفا خواهندداده است که دیگران فق

ت. نخبگان سیاسی آمریکاسدهنده درک مشترک نخبگان و البته این سخن بوش، بازتاب .«پیشگام باشد همچنان

کرده را تدوین می« یکمبیست ودر قرن  استراتژی امنیت ملی آمریکا»که در آغاز هزاره سوم، سند آمریکایی 

و  یاالت متحده ـ به واسطه قدرتکشورهای جهان باید با یکدیگر همکاری کنند و ا» اندآشکارا اعالم کرده اند:

د وزنه تعادل توانیفا نماید. تنها ایاالت متحده میثروت خود ـ باید تا آینده ای دور یک نقش ویژه بین المللی را ا

-جمعی به چالش هایقعیتی قرار گرفته که بتواند پاسخثبات جهانی باشد و معموالً تنها این کشور است که در مو

 .2«سازماندهی کندهای مشترک را 

های آینده کل غرب ع نسلراهبردی که به مناف ولی البته هم در غرب و هم در آمریکا در مورد مسائل  

پخته شدن و  ها پس ازگیرد بلکه این گونه تصمیمتصمیم نمی هیچ کشوری و هیچ دولتی راساًود، شمرتبط می

ی به اسیک توافق بین االذهانی و اجماع کارشنچکش خوردن در نهادهای علمی و کارشناسی غرب، به صورت 

 شود.سیاست گران ارشد منتقل می

ب درس از تجار  های سیستمی که اشاره شد ـن ویژگینظام غرب ـ به علت داشت نیز همه سخن این بود که 

نظام ه ب «بزرگ شوک» گونه چهاردر قرن بیستم  گذارد تجارب پرهزینه دوباره تکرار شوند.آموزد و نمیمی

توانست نظام غرب هر کدام از آنها می موجب بحرانهای پرهزینه ای شد و که آمدسیاسی اقتصادی غرب وارد 

                                                 
مشخص « 2002راهبرد امنیت ملی آمریکا، »این سند اشاره شده است آن را به صورت سند  در متن حاضر هر کجا به  .1

راهبر امنیت »اشتباه نشود. این نکته عینا برای سند « استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم»کرده ایم تا با سند 

 نیز رعایت شده است.« 2006ملی آمریکا، 

 .315استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم، ص   .2
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به سالمت  هااین بحراناز با هر جان کندنی بود غرب  البته فروپاشی سوق دهد. دیرپای یا حتیبحرانی سوی را به 

یر ای عمل کرد که دیگر درگبه گونهپس از جان به در بردن از هر بحران، تمهیداتی اندیشید و اما  .عبور کرد

گونه از آن شوکها بسیار موفق عمل کرد و دیگر اجازه نداد روند حوادث غرب در مهار سه بحرانی نشود. نانچ

رب همچنان در ر حالی که غیافت د به سویی رود که دوباره  به چنان بحرانهایی گرفتار شود. اما قرن بیستم پایان

های وقوع شوکهای نوع چهارم ناتوان مانده بود. از این گذشته یک بیماری مسری نیز به عنوان بردن زمینهاز بین

 ویکم آمد که اگر درمان نشود در همین نیمه اول قرن بیست و یکم، غرب قرن بیست وقرن بیستم، به  دستاورد

برد. با تجربه ای که از لیبرال دموکراسی داریم، انتظار داریم هشیارتر از آن باشد ی میهمه جهان را به ورطه نابود

که بنشیند تا یکی دیگر از آن شوکهای نوع چهارم فرا برسد، آنگاه بیدار شود و بخواهد آن را مهار کند یا بنشیند 

راف خود کند که اطن منطق حکم میدرمان کند. بنابرایتا آن بیماری مسری به مرز تشنج برسد و بخواهد آن را 

تر بکاویم و رفتار غرب را در یک چارچوب کالن و با نگاهی تازه بنگریم و تحلیل کنیم. این همان را دقیق

ن در کند ـ بدان بپردازد. بنابرایا میاقتض کتابکاری است که این قلم کوشیده است ـ تا حدی که هدف این 

 پارم.سد و بسط سخن را به فرصت دیگری میشوویر را باز نمایانده میاز آن تص تنها خالصه ای کتاباین 

کهایی که کنیم. شوسته شوک بزرگ قرن بیستم معرفی میای گذرا، چهار داکنون در این فصل، به گونه

های سنگینی بر جهان غرب ـ وهمه جهان ـ تحمیل کردند و هم موجب ارتقای تمدن غرب به کدام هم هزینههر

های وقوع کاویم و زمینهی، شوکهای نوع چهارم را بیشتر میتری از پویایی شدند. آنگاه در فصل بعدسطح باال

 کاویم.مجدد آنها در قرن بیست و یکم را وامی

 

 .  نگاهی به تجارب پرهزینه غرب در قرن بیستم۲-۱
اختراع  یک قرن )از تاریخ های لیبرال دموکراسی ـ که تجربه بیش اززدهم پایان یافت در حالی که دولتقرن نو

شت سر گذاشته به و تبع آن ( تحول سریع صنعتی را پ19تا پایان قرن  1769ماشین بخار توسط جیمز وات در 

ا در آستانه ر های اجتماعی، پزشکی و فرهنگی تجربه کرده بودند ـ خودهای شگرفی را نیز در عرصهپیشرفت

های زشتی از فقر عمومی روبه  رو بودند اما چشم هنوز با چهره د. گرچه این کشورهادیدنبهشت لیبرالیسم می

انداز آنچنان دلپذیر بود که گمان همگانی بر این بود که کشورهای صنعتی در کوتاه مدت همه دشواریها را 

 پشت سر خواهند گذاشت. 

س از آن پ ین پیل را اختراع کرد ومیالدی ولتا فیزیکدان انگلیسی نخست 1800از آنگاه که در سال 

داوید ( 1899گرفت، تا آنگاه که در پایان قرن )در علم و صنعت مورداستفاده قرار گسترده الکتروشیمی به طور
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ان شر کرد، جهانیمنت را «هاصول اساسی هندس»ـ کتاب بزرگترین ریاضیدانان تاریخ بشر ـ یکی از هیلبرت آلمانی 

ات صنعتی را تجربه کردند. در عرض چند دهه تحوالتی های علمی و اختراعیک قرن حیرت انگیز از نظر کشف

نمود: تعداد زیادی از عناصر طبیعی در قرن نوزدهم ـ انداز جهان آینده را دیگرگون می رخ داده بود که چشم

، اینیدیوم 1862، تالیوم 1860، سزیوم 1860، روبیدیوم 1807بویژه اواخر قرن ـ کشف شده بود )پتاسیم سال 

دان نابغه روس، با معرفی جدول تناوبی معروف و ...(؛ دیمتری مندلیف، شیمی 1895، هلیوم 1876 ، گالیوم1864

خود عده زیادی از عناصر را از خاصیت تکرار اتمها پیش بینی کرد و با کشف آنها شیمی در ردیف علوم مدرن 

هندسه اقلیدسی را که اصول موضوعه آن ارائه شده بود و « هانظریه مجموعه»(؛ 1869داده بود ) و درجه اول قرار

( علم 1896(؛ با کشف معادالت انتگرال )1897بر علم ریاضی حاکم بود، فروریخته بود ) سال بیش از دو هزار

کرد؛ ییگر ـ مانند فیزیک ـ را متحول مریاضی به جهش تکاملی بزرگی دست یافته بود که همه علوم وابسته د

سیاری کرده بود و راه مبارزه با به بود؛ پاستور واکسن هاری را کشف کمیل کردداروین فرضیه تکامل خود را ت

از امراض مسری یا کشنده شناخته شده بود؛ و صدها کشف و اختراع کوچک و بزرگ دیگر از این دست رخ 

 داده بود.

کرده بود؛ ر دیگری را اختراع ( و چیزهای بسیا1880در حوزه تحول در زندگی واقعی نیز ادیسون، المپ ) 

 1869ر دداد )نخستین ریل سراسری قاره آمریکا ها را پیوند میر کشورها یا قارههای قطار به سرعت سراسریل

(؛ سیم کشی تلگراف، دو سوی اقیانوس 1881کامل شد(؛ نخستین نیروگاه برق در انگلیس راه اندازی شده بود )

یترانه  و اقیانوس اطلس را به دریای سرخ و اقیانوس هند (؛ کانال سوئز مد1886اطلس را به هم متصل کرده بود )

هایی کسب شده بود که پیش از آن بشر برای هر کدام از آنها درپی موفقیت(؛ و ... پی1869ود )متصل کرده ب

رسید زنجیره تحوالت علمی و صنعتی که با اختراع ماشین د. به نظر میکرد قرنها و گاه هزاران سال صبر میبای

در قرن هجدهم آغاز و در قرن نوزدهم به صورت انفجاری تداوم یافته بود، سرانجام در همان سپیده دم  بخار

(، به کمال خود رسیده بود: بشر راه تازه ای را در گستره 1905قرن بیستم، و با ظهور نظریه نسبیت انیشتین )سال 

را جانشین خدای آسمانی کند. اما همچنان « لمخدای ع»رفت تا ود و سر مست از این پیروزیها، میتاریخ گشوده ب

شکنانه و های سرپیمود، چندین بار ضربهرا سرخوشانه می« معشوقه علم»وچه که در درازای قرن بیستم، انسان ک

ر رفت تا طوماهای آهنینی که گاه میکرد. ضربه را بر سر و جان خویش تجربه« دیوار فناوری»هوش آورانه 

 همیشه درپیچد.بشریت را برای 
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 های جهانیضربه اول: جنگ  .۲-۲
در همان اوایل قرن بیستم، جوامع لیبرال در خلسه ناشی از این تحوالت علمی و چشم اندازهای فناوری فرورفته 

بودند که ناگهان با شلیک چند گلوله از اسلحه یک تروریست در سارایوو، که دوک اعظم اتریش، فرانسیس 

را هدف گرفت، غرب از خلسه بیرون آمد. اتریش و مجارستان از صربستان تقاضای تحویل فردیناند، و همسرش 

جنایتکاران را کردند، صربستان از این کار سرباز زد و از روسیه تقاضای کمک کرد، و اتریش و مجارستان در 

ازه از خواب های غربی تد. جنگ جهانی اول آغاز شد و دولتبه صربستان اعالن جنگ دادن 1914جوالی  28

ی های شگرف یک قرن تالش انساندستاورداند. و دریافتند که همه د و دریافتند که تا چه حد شکنندهپریدن

تواند با شلیک یک تروریست، یا تصمیم یک حاکم خودخواه یا خطای یک مقام سیاسی یا محاسبات اشتباه می

 9معرکه ای شده بوده که پایانی نداشت جز  یک فرمانده نظامی از دست برود. غرب تا چشم بر هم زد، وارد

. از این 1میلیون آواره 66میلیون زندانی و مفقود و بیش از  8میلیون مجروح، حدود  21میلیون کشته، بیش از 

 نیز بدون درها ادامه یافت، و تماعی و روانی که آثار آن تا دههگذشته، صرف نظر از خسارتهای انسانی، اج

 خسارتهای مادی که به شهرها و صنایع و زیر ساختهای اقتصادی وارد آمد گرفتن حجم عظیم نظر

 208باشند ـ در طول این جنگ تنها کشورهای اصلی درگیر، بیش از های مستقیم جنگ مید برابر هزینهـ که چن

چندان  زن رقم ـ که امروهای صرف شده( متحمل شدند. برای آن که اهمیت اییلیارد دالر هزینه مستقیم )بودجهم

میلیارد دالر(، تنها  208زنیم. از این رقم هزینه مستقیم )ـ روشن شود به یک مقایسه دست می نمایدزیاد نمی

میلیارد دالر را ایاالت متحده آمریکا متحمل شده است )آمریکا تنها در سال آخرین سال  32اندکی بیش از 

لیارد دالر معادل مجموع بودجه دولت آمریکا در می  32اما همین (. 1917جنگ، رسما وارد جنگ شد، آوریل 

میلیارد دالر بودجه ارتش  14رقم، حدود  باز از این .2( بوده است1914تا  1790سال پیش از جنگ )از  125

های مستقیم کل کشورهای درگیر(. اما ارزش همین مبلغ در آن درصد هزینه 7/6ه است )یعنی تنها آمریکا بود

( تا جنگ جهانی اول، در کل دنیا 1492کل طالهایی بوده است که از کشف آمریکا ) زمان به اندازه ارزش

 پولی )خسارتهای انسانی وهای پولی وغیررا اگر به کل کشورها و کل هزینه تولید شده است.  این مقایسه

                                                 
این ارقام مربوط به کشورهای اصلی درگیر در جنگ است. کشورهای اصلی  درگیر جنگ عمدتا اروپایی بعالوه آمریکا و کانادا   .1

 راسی قرار دارند.بودند. تنها ترکیه و ژاپن آسیایی بودند. در هر صورت بیشتر آنها اکنون  در قلمرو لیبرال دموک

     بنگرید به:  19و  18در مورد بودجه های دولت آمریکا در قرن 

   (http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy96/browse.html ) 
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تا هنگام  خاقتصادی وارد شده( تعمیم دهیم شاید چند صد برابر ارزش کل طالهایی باشد که بشر از آغاز تاری

 .  1جنگ جهانی اول، کشف و تولید کرده است

گ  های جنرا عمدتاً مشغول بازسازی ویرانی پس از جنگ اول جهانی، کشورهای غربی دهه بیست میالدی

( و آنگاه حل وفصل 1929 -1931بودند و دهه سی میالدی را نیز نخست درگیر کنترل سقوط بزرگ اقتصادی  )

، آتش جنگ جهانی دوم فارغ شدند 1929های ناشی از سقوط بزرگ از سرگیجه ین کهپیامدهای آن بودند. هم

های کنیم، ارقامی که برای ارزیابی خسارتخسارتهای جنگ جهانی دوم نگاه می آنها را فرا گرفته بود. وقتی به

شر ه تاریخ بگذارترین ـ واقعبارترین ـ وشاید اثرخشونتبازند. جنگ جهانی دوم، میجنگ اول آوردم، رنگ 

یلیون نفر م 50. مجموع کشتگان این جنگ نزدیک به 2است. تقریبا همه کره زمین صحنه این جنگ شده بود

چ برآورد که هیای گسترده بودند آن، به اندازه های انسانی، اقتصادی و زیست محیطیبرآورد شده است. خسارت

ای هکرد. در مورد هزینهش کشورهای درگیر سنگینی میبر دو هاتوان داد و جبران آنها تا دههدقیقی از آن نمی

های ههزین مثالً ها وجود دارد. قاطعی داد اما امکان برخی مقایسهتوان ارقام پولی مستقیم این جنگ گرچه نمی

 7/336هایش در جنگ جهانی اول بوده است )برابر هزینه 5/10انی دوم بیش از نظامی آمریکا در جنگ جه

 میلیارد دالر(. 

 های قرن بیستمی بودند که غرب تجربه کرد. این جنگها درواقعهای جهانی، گونه اولی از شوکجنگ

ر سال همان گونه که بشریت باید چند هزا های سیاسی فراگیری بودند که غرب را تا نزدیک سقوط بردند.بحران

اش را در این سخن نمادین منسوب به پرداخت تا سرانجام همه تجربهع نظامهای حکومتی را میجربه انواهزینه ت

.  شاید الزم 3«بدترندهای دیگر از آن هاست، و حکومتمتدموکراسی بدترین حکو»چرچیل خالصه کند که 

ه بنیامین ببرد ک پرداخت تا برای همیشه به حقیقتی پینگین این دو جنگ جهانی را نیز میهای سبود هزینه

 «.هرگز جنگی خوب و صلحی بد وجود نداشته است»فرانکلین آن را باز گفته است: 

                                                 
ارقام ارائه شده در مورد خسارتهای انسانی و هزینه های  جنگ و مقایسه های مربوط به هزینه های مستقیم جنگ جهانی اول از    .1

 این کتاب  برگرفته شده است: 
Frank J. Mackey & Marcus W. Jernegan,  "Forward-March!" in: 

http://www.usgennet.org/usa/topic/preservation/dav/titlepg.htm 
، همه جهان )افغانستان، دانمارک، اسپانیا، ایرلند، مغولستان، نپال، پرتغال، سوئد و سویس(کشور بی طرف  9غیر از قطب جنوب و   .2

 .درگیر این جنگ شدند
دموکراسی »در مجلس عوام انگلستان بیان کرده است چنین است:   1974نوامبر  11عین گفته چرچیل که در سخنرانی اش در   .3

 «.اندگاه تجربه شدهبدترین نوع حکومت است، باستثنای انواع دیگری که گاه و بی
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پس از این دو تجربه عظیم بود که غرب برای درانداختن ترتیباتی که در آن امکان وقوع جنگ جهانی  

ها سیس کرد. سپس دست به عقد دهرسید. نخست سازمان ملل متحد را تأدیگری وجود نداشته باشد، به اجماع 

ند. آنگاه با ککنترل و نظارت  ها و تجهیزات نظامیبر تولید سالحپیمان و کنوانسیون بین المللی زد تا بتواند 

و  های سنگین و انجام تحقیقات وسیعر کنار همه آنها، با تخصیص بودجهتشکیل پیمانهای نظامی جمعی، و د

ـ به ایجاد نوعی قدرت بازدارندگی دست پرهزینه برای ساخت سالحهای پیش ـ برای حفظ برتری قاطع نظامی  رفته 

ابل کنترل قآمیز مانع وقوع جنگی گسترده وغیرای موفقیتگونهاین ترتیبات واقدامات، حداقل تاکنون، به یازید.

 ربه غرب را در از بین بردن توان تجت. بنابراین ـ حداقل تاکنون ـ میدر جهان شده اس

 های وقوع مجدد شوکهای نوع اول قرن بیستمی، موفق دانست.هزمین

 

 .  ضربه دوم : انقالبهای سوسیالیستی ۲-۳
سال ـ و شاید هنوز نیز ـ درگیر پیامدهای آن شد وقوع انقالب   70 نوع دومی که غرب را لرزاند و تا ضربه 

مارکسیستی در شوروی و سپس در کشورهای اروپای شرقی و برخی دیگر کشورها )نظیر کوبا( بود. به یاد 

بیاوریم که در بخش بزرگی از قرن بیستم ـ بویژه سالهای پس از جنگ جهانی دوم ـ بهشت سوسیالیزم  برای 

وانست منافع ته آرمانی تبدیل شده بود و این میز ملل تحت ستم، که بیشترشان جهان سومی بودند، ببسیاری ا

توانست دست روی دست بگذارد اندازد، و البته انداخت. غرب نمیعظیم غرب را در سراسر جهان به مخاطره 

د، شآب درآید. اگر چنین میز موفق از تا آرمان سوسیالیزم به عنوان یک هدف ذهنی مطلوب، در عالم واقع نی

کت به کم هزینه برای حرتوانست الگوی لیبرال دموکراسی  را به عنوان یگانه راه کار عملی و غرب اکنون نمی

ای مطلوب و دلپذیر مطرح کند و جابیندازد و به واسطه آن تسلط خویش را نیز بر نظام جهانی تداوم سوی جامعه

 که  تجربه عینی کمونیزم و مارکسیسم  به شکستی مفتضحانه  کشانده شود بخشد. پس هیچ چاره ای نبود جز آن

 تا برای همیشه از خاطره آرمانخواهان بیرون نهاده شود. و البته خیالبافی، بی رحمی، ناکارآمدی، بی اخالقی،

یل و ههای مارکسیستی قرن بیستم نیز به کمک غرب آمد و شکستشان را تسفروبستگی و انعطاف ناپذیری رژیم

  تسریع کرد.

ین له نفت، بی ارتباط بیابد. اما ااین بخش را  با  مأموریت این کتاب و مسأشاید خواننده در آغاز، افزودن 

راهکارهایی که غرب برای به زانو درآودن یکی  ام تا با روشها وآگاهانه و با اندکی تفصیل آورده بخش را

ویکرد ر آشنا شویم. بویژه آن که در فصل پنجم و ششم، درباره ربیشت ازدشمنانش در گذشته در پیش گرفته است 

 محتمل غرب با تمدن اسالمی سخن گفته ایم.
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سیس آرمانشهر بر روی این کره خاکی به دست انسان مخطی هم منطقاً و هم من البته خود معتقدم که تأ

 ممیزه خود نسبت به سایر موجودات عمالً ناممکن است. چرا که یا باید انسان ماهیت خود را تغییر دهد و صفت 

)اختیار( را فروگذارد تا تحقق آرمانشهر ممکن شود یا اجازه دهد آدمیان، مختار و البته مخطی بمانند ولی آرام 

ی خواهند بر رودرعمل چنین کرده است. آنان که میآرام به سوی جامعه مطلوب تر حرکت کنند ـ و بشریت 

( آرمانشهر 1دو ویژگی زایل نشدنی دارد: خودخواهی و عقالنیت محدود زمین و به دست انسان عادی )که

دینه م خواهند بهشت را به زمین بیاورند و این خالف سنت الهی است.  اصوال اندیشه کاشتنتشکیل دهند، می

 ا که رهبران یا انقالبیانی که ای ضد خدایی است. چرفاضله در این خاک، اندیشه

گویند خدای عالمیان، عالم ناقصی آفریده  است و او از زبانی میواقع به زبان بی نند درخواهند چنین کمی

انیم. سدرانداختن جامعه ای آرمانی ناتوان بوده است پس این ماییم که باید کاری که خدا نتوانست را به انجام ر

 آرمانشهر  کند که اسد تا باورگانه سیستمی را بشنها را بداند و خطای سهکافی است کسی نظریه سیستم

ساز بشری شدنی نیست و اگر شد، دیگر  یا آدمی آدمی نیست، یا دیگر جامعه یک سیستم پویا نخواهد دست

رد و بستگی ببود. و گرفتن پویایی از یک سیستم زنده، به معنی مرگ قطعی آن است. فقط این مرگ، زمان می

یک جامعه طبیعی، اصالح هست، رشد هست، تعالی  به منابع انباشته شده در داخل آن سیستم دارد. پس در

هست؛ اما ساختن یکباره جامعه ای عاری از انواع رذالت، خیال خامی است که جز هزینه به بشریت تحمیل نکرده 

میلیون   65میلیون و دومی با  20است. یک قلم آن دو انقالب کمونیستی در روسیه و چین است که اولی  با 

 رود. ریم، که گاهی عنان قلم از دست میبگذ . 2ودکشته سیاسی همراه ب

های کمونیستی یک شکست طبیعی و ضروری و مبتنی بر قوانین نابراین از دیدگاه من، شکست رژیمب 

را  توانست شورویداد. در هر صورت اگر غرب میخ میفردا ر ،سیستمی حاکم بر خلقت بود، که اگر امروز نه

ای در ی وابسته به آن نیز از پهای کمونیستپای درآورد سایر رژیمن بیستم، از به عنوان قطب کمونیزم در قر

ه نآمدند، و در پایان نیز چنین شد. اما دو دسته عوامل دست به دست هم دادند تا این تجربه عظیم و پرهزیمی

                                                 
1.  Bounded Rationality 

)شامل چین  نفر برآورد کرده اند ونیلیم 100 حدود را ستمیدر جهان قرن ب یستیکمون یحاصل از انقالبها یاسیس یکل کشته ها .2

میلیون ،  1میلیون، ویتنام  5/1میلیون،  افغانستان  7/1میلیون، آفریقا  2میلیون، کلمبیا  2میلیون، کره شمالی  20میلیون، شوروی  65

نفر(. برای اطالعات دقیق تر بنگرید به کتاب زیر که توسط  هزار 150میلیون و آمریکای التین  1دولت های کمونیستی اروپای شرقی 

 جمعی از محققین فرانسوی نوشته شده است:
 "The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression", Published by Harvard University, 1997.   
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ه نیز عوامل دسترفت به شکست بینجامد. یک دسته عوامل درونی بودند و یک بشری زودتر از آنچه انتظار می

  بیرونی که از سوی غرب تحمیل شد و شکست شوروی را تسریع کرد.

ها و کارکردهایی بودند که موجب افزایش تدریجی آنتروپی درونی مجموعه ویژگیبه طور خالصه عوامل 

روپی تزبان فیزیکی افزایش آن بهگونه که ـ در فصل اول ـ آمد، هماندر نظام سیاسی ـ اجتماعی شوروی شدند. 

فزایش بی ا به معنی سرعت بخشیدن به استهالک اجزای یک سیستم است و به زبان اقتصادی آنتروپی به معنای

معنی  هتر، افزایش آنتروپی در یک جامعه به معنی افزایش هزینه مبادله ـ بهاست. و باز به بیانی دقیقمورد هزینه

دگی عمومی و به طور خاص برای تولید، توزیع و مصرف هایی که به طور کلی در زنعام آن ـ است. یعنی هزینه

ر شود. بنابراین در طول هفتاد سال دبر همه تحمیل می ـ در هنگام انجام هر گونه مبادله ای ـ الزم نیستند اما عمال

شده  نترلبا نوعی انفجار ـ تا حدودی ک اً ت تا به حد انفجاری رسید و نهایتنظام شوروی آنتروپی به تدریج باال رف

توان عوامل درونی افزایش آنتروپی و خالصه، در یک دسته بندی کلی، می ـ نظام را متحول کرد. به طور

 تابکبا هدف این  فروپاشی شوروی را به صورت زیر معرفی کرد )گرچه تفصیل این مطلب در این جا ظاهراً

 سیستم سیاسی اشاره دارد، به گمانمهماهنگ نیست، اما از آنجا که به عوامل درونی و تجربه شده انحطاط یک 

 مفید باشد(:

 

 عوامل درونی. ۲-۳-۱

در تمام دوره حکومت شوروی، چه در سطح مقامات ملی و چه در سطح مقامات   :تنازعات پرهزینه قدرت

استالین ، پس از ستالینپی دوران ادرهای سیاسی پیبود. جدای از تصفیهمحلی، تنازع نهفته و گاه خونینی برقرار 

ی اها این بود که پی در پی نیروهداشت. حاصل این تنازعات و رقابت های کشنده میان مقامات تداومنیز رقابت

-رمایهدند و تمام هزینه تجارب و سشیری یا حتی زندگی طبیعی خارج میگمدیریتی کشور از گردونه تصمیم

میلیون کشته سیاسی  20گمان هم بخش بزرگی از یب بردند.وی آنها انجام شده بود با خود میگذاریهایی که ر

که دوران حکومت شوروی بر ملت این کشور  تحمیل شد، و هم بخش بزرگی از زندانیان و تبعیدیان به 

از نخبگان و سرآمدان سیاسی، علمی و اجتماعی این کشور بوده اند.  اجباری در شوروی سابقاردوگاههای کار 

 کند وولید میت های مدیریتیسیستم دائما و با هزینه سنگین، نیروی انسانی و کادراین بدین معنی است که یک 

 برد.پی نیز آنها را از بین میدرپی

یخی از شاید بهترین تجربه تار: های بازخورد سیستمیمدیریت فیلسوفشاهی و شکست حلقه

یم که دانن ـ رخ نموده باشد. مین و استالییک الگوی افالطونی حکومت، در دوران شوروی ـ بویژه دوران لنی
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داشتن  ردر آرمانشهر افالطونی، حاکمان باید فیلسوف باشند و منظور از فیلسوف نیز کسانی است که عالوه ب

 انیمدی برای مدیریت جامعه باشند. و میهای متداول روز، صاحب نظریه سیاسدانش فلسفی، و سایر دانش

ـ که این بدترین حالت برای یک حکومت است. علت آن هم این است که اند ـ یعنی خود فیلسوفان نشان داده 

یارای شود و هیچکس را جرات وه به آزمایشگاه نظریاتش تبدیل میوقتی حاکم خودش نظریه پرداز باشد، جامع

نقد نظریات او و نشان دادن نقاط ضعف آنها در تئوری و در عمل نیست. یعنی در عمل امکان ابطال یا اصالح 

ریات حاکمان وجود ندارد. بنابراین حاکمی که هم صاحب نظریه است و هم صاحب قدرت، برای یک جامعه نظ

همچون سم قاتل است. به همین علت است که در تجربه حکومتی کشورهای توسعه یافته هیچگاه دیده نشده 

هم استالین  هم لنین واست که یک دانشمند صاحب اندیشه، نظریه یا مکتب مستقل، به  حکومت رسیده باشد.  

ها نیز تا حدودی ـ صاحبان نظریه سیاسی و دارای تالیفات فراوان در این زمینه بودند. بنابراین آنان ـ و البته بعدی

ه کردند. و به همین علت راه هرگونرت یکه تازانه جامعه را اداره میبا اعتقاد راسخ به دیدگاههای خودشان به صو

قل شد. ها هم ـ با وجود آن که فیلسوف نبودند ـ منتده بود. و البته این سنت به بعدیبسته شنقد واصالح بر جامعه 

ته شده بود بسدر واقع  امکان انتقال اطالعات درست از نحوه عملکردهای اجزای سیستم به مراکز تصمیم گیری 

ه بودند. اهد بود ـ از کار افتادهای بازخورد سیستمی ـ که بدون آنها هیچ سیستمی پویا نخوو به همین علت حلقه

کس س هیچشود. پی کارآفرینی( در نظام، خطرناک میبه بیان دیگر، در چنین شرایطی خالقیت و نوآوری )یعن

ی گونه که شومپیتر به درستا ارائه دهد یا انتخاب کند. همانکوشد راه حلی جز آن که پیشوا می گوید رنمی

رانجام سن در یک جامعه امکان پذیر نیست. نزا بدون وجود گسترده کارآفرینانشان داده است، رشد پایدرا و درو

نیز مشکالت رژیم شوروی ـ در نقطه ای که به حد انفجاری و غیرقابل کنترل رسیدند ـ یکباره خود را نمایان 

 کردند. 

ناسب تگذاری مم باید نرخ استهالک و نرخ سرمایهدر هر سیست  باال بودن نرخ استهالک اجتماعی:

بران تواند استهالک را جنابع و سرمایه گذاریهای جدید نمیباشند. اگر نرخ استهالک خیلی باال باشد، ورود م

مدت ر بلندم سیاسی( دکند و بنابراین سیستم )خواه تولیدی، خواه ارگانیسم یک موجود زنده و خواه جامعه یا نظا

و فرستادن ، هاتبعید ،ی بسیار باال بود. اعدامهاک در نظام شوروریزد. استهالای فرو میپوسد و در نقطهاز درون می

نی زهمگی نوعی خود ها،و جزیره اردوگاههای کار اجباری در سیبریمیلیونها شهروند غیر خودی به زندانها و 

پی ردات. بدین ترتیب نظام شوروی پیسیستم بودند. و ناشی از خود حق پندای )یا همان فیلسوفشاهی( مقام

رد. کجدا مینیروهای انسانی خود را که معموال جزء نخبگان و نیروهای خالق بودند از بدنه فعال و موثر خود 

از کتاب  وانتمیفراوانی را  واقعی هایمثالدر این زمینه طبیعی است جایگزینی این نیروها بسیار پرهزینه بود. 

صر شوروی ـ نی عسولژنیتسین ـ این مشهورترین زندا .نوشته سولژنیتسین به دست داد «گگوالمجمع الجزایر »
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گوید که برای تبدیل شهروندان جهای پی درپی در رسنده ای سخن میها، سازوکارها و مودر کتابش از دوره

 افتاد. کارکرد این موجها تبدیل شهروندان خودی به غیرخودییان یا قربانیان سیستم به کار میشوروی به  زندان

یا اعدام شوند تا بزرگراه انقالب هر چه بی خاشاک تر و ه اردوگاههای کار اجباری فرستاده شوند بود که باید ب

شود و ماشین سوسیالیزم بتواند به هیچ مانعی به سرعت خود را به بهشت کمونیزم برساند. و تنها ثمر این موجها 

ود چرخاندند ـ نابکشاورزی را می اید چرخهای صنعت وکه  بیروهای خالق و تولیدی کشور را ـ این بود که ن

شوروی  های مادیروی اتالف منابع انسانی و سرمایهدستگاه ضد انقالب تراشی نظام شو دستاوردکرد. تنها می

 بود:

های قلع را در زیر خاک پنهان چ به جرم آن که به قصد و عمد رگهشناس گروه کوتویشش زمین»ـ 

ها را کشف نکرده اند!(.... هر یک به مدت ده سال به که این رگهعبارت دیگر به جرم آن داشته اند )به 

 (91)ص « زندان رفتند

، بیست 58کابل فشار قوی در بخش یکی از مهندسهای برق پاره شده بود: به موجب بند هفتم ماده »ـ 

 (91)ص « سال حبس

اده توفیق یافته اند که م زدند که در کارهایشانهای قضات، برخی از این دم میانیهای سخنردر جلسه»ـ 

پنجاه و یکم قانون جزا را درباره عوامل مخففه به کار نبرند... توفیق یافته اند که به عوض ده سال، حکم 

 (358)ص « بیست و پنج سال حبس به دست متهم بدهند

لنین و  امشد که بارها ننی دانشجویی گرفتار این اتهام میچیگاه استاد انستیتویی به موجب سخنهر »ـ 

مارکس را به زبان آورده است و هیچ نقل قولی از استالین نکرده است، همین بس بود که این استاد دیگر 

 (90)ص « برای درس نیاید

ای ساخته و پرداخته شد که سی دبیر دبیرستان و مدیر منطقه ای آموزش و در اسوردلووسک، قضیه»ـ 

و یکی از اتهامهای دهشت بار این عده آن بود که پرورش را، به عنوان رهبر گروه، گرفتار کرد. 

صنوبرهای نوئل فراهم آورده اند تا مدارس را آتش بزنند )پنج تن از این گروه در اثناء بازجویی شکنجه 

 «داده شدند و پیش از محاکمه، در زیر شکنجه از پای درآمدند، بیست و چهار تن در بازداشتگاه مردند(

 (90)ص 

رفته، کشف کارشناسان های کشاورزی بود. در همه جا رفتهها و مخربجها، موج مزاحمیکی از این مو»ـ 

خرابکار و گزندرسان کشاورزی آغاز شد. کارشناسانی که تا آن سال، در سراسر زندگی شان به منتهای 

-های هرزه به بار میرع روسیه علفدرجه راستی و درستی کار کرده بودند و اکنون، به عمد، در مزا

 (70)ص « آوردند!



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            ۱5۲ 

 

 

ای سولژنیتسین ـ  که همه اش روایت رویدادهای واقعی است ـ آکنده از سراسر کتاب هشتصد صفحه

مثالهایی از این دست است که همه اش نشانگر خودزنی و اتالف منابع و تولید آنتروپی و از دست رفتن انرژی 

 .1در یک سیستم سیاسی است

ا محیط، های باز به علت دادو ستد بدر سیستم  نظام بسته بود.نظام شوروی یک   بسته بودن سیستم:

در آنها بیشتر  افزایش آنتروپیتر باشند، احتمال ها بستهرود. به طور کلی، هر چه سیستممعموال آنتروپی باال نمی

برای نگینی هزینه س های کنترل در یک سیستم بسته بسیار باالست. نظام شورویبه همین علت هزینهشود. می

پرداخت. برای آن که دشواری یک نظام سیاسی و اقتصادی بسته و با برنامه ریزی متمرکز را بستگی خود می

کنیم. در نظام شوروی بخش بزرگی از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی می بهتر درک کنیم، از یک مثال استفاده

ادی های اقتصتوزیع عوامل تولید میان مناطق، بخشهای آنها، مقدار دار تولید هر یک از کاالها، قیمت)مثل مق

د شده رشد. برآوکونی و ...( توسط دولت  تعیین میها،  واحدهای مسیدات مختلف، تمام دستمزدها، زمینو تول

خواست مقدار تمام متغیرهای اقتصادی را به صورت متمرکز تعیین کند، در هر سال بود که اگر نظام شوروی می

مپیوتری ها را هیچ کابه این کرد که در آن زمان، محاسبات مربوطده میلیون متغیر را مشخص می ک بهباید نزدی

ایر دنیا قرار ار رقابتی با ستوانست انجام دهد. از این گذشته، وقتی یک سیستم بسته است، اجزای آن در فشنمی

به همین علت  شود.دهد وضربه پذیر میم قدرت انطباق  خود را از دست میگیرند و بنابراین به تدریج سیستنمی

ب توانستند با کیفیت کاالهای کشورهای صنعتی رقابت کنند. به همین ترتیبود که به ندرت کاالهای شوروی می

شریت های کسب مجدد تجاربی که بهزینه ،کند. از جملههای دیگری بر آن تحمیل میهزینه بسته بودن سیستم

ها ستمخواهد از سایر سیا متفاوت بودن. وقتی یک سیستم میهو دوم هزینه ،ه استبال یک بار هزینه آن را دادق

ای های درافکند( باید هزینهخواهد طرح تازهآن نیز به همین دلیل است، چون میمتمایز باشد  )وبسته بودن 

 متفاوت بودن خود را نیز بپردازد. سیستم شوروی از این جهت بسیار پرهزینه شده بود.

در نظام مارکسیستی شوروی همه چیز در  فقدان مالکیت خصوصی و حذف انگیزه از سیستم:

 برد تا خانه و دانشگاه وه کار میمالکیت دولت بود، از بیل و داس و تراکتوری که کشاورز در مزرعه اش ب

شود. می د قطعتالش و میزان پاداش افراشود، رابطه بین اندازه وقتی مالکیت خصوصی حذف می  بیمارستان.

جه ر نتیرود. دذیری، خالقیت و نوآوری از دست میپگذاری، ریسکهای فردی برای تولید، سرمایهپس انگیزه

ود شود. چنین بـ کـُند و تولید نیز ناکارآمد میاقتصادی، انسانی و اجتماعی های گذاری ـ در همه حوزهسرمایه

                                                 
ط عبداهلل توکل است، که توس« مجمع الجزایر گوالگ»عنوان  مثالها برگرفته از صفحات مختلف کتاب الکساندر سولژنیتسین، با .1

 به چاپ رسیده است. 1366ترجمه و به وسیله انتشارات سروش در سال 
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، دانشگاه و آزمایشگاه همه و همه باید با فشار قدرت و 1زسوخوکالخوز و  ،که در شوروی کارخانه و مزرعه

باال یا  برود. و این به منزله آنتروپی شدند تا کار پیشکالم، با مدیریت پلیسی اداره می ترس از زجرت و در یک

بع دیت مناخاکی پر از محدو هزینه بی جا در سیستم است. و هیچ سیستم انسانی در بلند مدت ـ بویژه در این کره

 ها را تحمل کند.تواند این هزینهـ نمی

در همه نظامهای سیاسی کم وبیش پدیده (: 2پدیده نومانکالتورا) و تله بنیانگذار اشرافیت دولتی

اشرافیگری و جداتافتگی مقامات وجود دارد. اما درجه آن متفاوت است. در شوروی این پدیده، وضعیتی ویژه 

 امات نقش خدا را در زمین بازی ولی در عمل، مق اشتبه خدا جایی ندمونیستی اعتقاد داشت. در نظام ک

ی ا این اصطالح اشاره به  طبقه حاکم شود.شناخته می« نومانکالتورا»عنوان  کنند. این پدیده در شوروی بامی

ه البته کای و ویژه ای برخوردار بودند. طبقه دارد که مشاغل کلیدی در دست آنها بود و از امتیازات انحصاری

و چون ریشه نداشت از اصول اخالقی اشرافیت نیز تهی بود. پس یک طبقه  ،چون دین نداشت از ارزشهای دینی

ی نیز توانند به قدرت سیاسرال غربی افراد به واسطه ثروت میهای لیبمهار بود. در نظاماخالق و بیند بیقدرتم

دست یابند. پس در این نظامها صاحبان قدرت سیاسی کسانی هستند که نخست در رقابت آزاد اجتماعی و 

اقتصادی شرکت کرده اند و به علت داشتن توانمندیهای شخصی توانسته اند خود را در سلسله مراتب اجتماع 

 اند به منافعکرد تا بتوفرد باید قدرت سیاسی کسب می بود.باال بکشند. اما در نظام شوروی قضیه بر عکس 

د. و روشن است که در چنین نظامی ـ که همه چیز در تعارض است ـ  برای باقتصادی و مادی نامحدودی دست یا

-ر، بیتباالیی باشد، هر چه فرد سرسپرده های فنی، علمی یا عقلینباید فرد دارای برجستگی رشد سیاسی الزماً

معه طبقاتی جاپدیده ای جامعه شوروی را به یک  تر است. چنیناش بازتر باشد راه رشد سیاسیرحمو بی تراخالق

پرتعارض تبدیل کرده بود. در واقع جامعه شوروی به سه طبقه تقسیم شده بود. طبقه حاکمان دارای قدرت 

ان ه راندگپزشک و ...( و طبق انحصاری )نومانکالتورا(، طبقه کارکنان )اعم از کارگر و کارمند و استاد و

ه شدند(. اما فرستاد هاو در جزیره میلیونها نفری که به اردوگاههای کار اجباری در سیبریو  ها)زندانیان، تبعیدی

ای بود که یم بندیسنکته مهم این جامعه طبقاتی این بود که این طبقات به طور طبیعی شکل نگرفته بودند، این تق

ن اعضای این ای و تاریخی طبقاتی بیده بود. بنابراین هیچ پیوند ریشهار حکومت ایجاد کرساختار سیاسی و رفت

 گانه تنازع بود بلکه داخل طبقات نیز اعضا با هم همزیستیت. در واقع نه تنها بین طبقات سهطبقات وجود نداش

                                                 
( یا مزرعه دولتی، دو گونه از واحدهای تولیدی کشاورزی در Sovkhoz( یا مزرعه اشتراکی و سوخوز )Kolkhozکالخوز )  .1

 شوروی سابق بوده اند.
2. Nomenklatura 
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ما اهمه زندانی بودند و اسیر، گرچه  اردوگاههای سیبری و زندانهای مجمع الجزایر،اجتماعی طبیعی نداشتند. در 

دادند؛ در جامعه گرچه همه خادمان حکومت بودند اما به راحتی یکدیگر را بر ضد هم به مقامات گزارش می

ستند دانکومت گرچه همه حاکم بودند اما میکردند؛ و در حقابت برای نزدیک شدن به حکومت میقربانی ر

ریدند. دپس همچون گرگ یکدیگر را می ؛حکومت به شبی بند استکه این صالبت قدرت به تبی و این روز 

   های غیر قابل تحمل در نظام اجتماعی و سیاسی شوروی بود.ی افزایش آنتروپی و انباشت هزینهها همه به معناین

گرچه این پدیده در زمان استالین شکل گرفت اما البته در دوره پس از اصالحات خروشوف به اوج خود 

ات برژنف، اصالح بازگشت. پس از خروشوف، با آمدندر واقع پس از خروشوف، نظام شووری به عقب رسید. 

پدیده  بازگشت. این ها کشور به سوی عصر استالینحوزهها معکوس شد. و در بسیاری از متوقف شد و حرکت

اول گفته  این باره در فصل در. معرفی شده است« گذارتله بنیان»در نظریه سازمان با عنوان  همان است که گفتیم

واهد وارد خرا پشت سرنهاده و می« رشد سریع» دهد که سیستم مرحلهتله بنیانگذار در فاصله ای رخ میشده که 

شته ی گذشود اما رهبران و مقامات سیاسی ـ که تحقق آرزوها یا منافعشان را در تداوم ساختارها« بلوغ»مرحله 

دهند. پس در شوروی پس از خروشوف،  از یک سو نظام سیاسی اجتماعی، نمیبینند ـ اجازه این عبور را می

م و آن را به مرحله هفت« نومانکالتورا»گیر شده بود، و از سوی رشد پدیده پیش از ورود به مرحله بلوغ، زمین

بلند مدت  رچنین تضادی د ،( سوق داده  بود. طبق نظریه سازمانو بوروکراسیهشتم عمر نظامها )مرحله اشرافیت 

بلوغ، تکامل وتعادل یکباره از دوره کودکی وارد  قابل دوام نیست. در واقع نظام شوروی بدون گذر از مراحل

م درباره آینده خود احساس شده بود. یعنی از یک سو هنوز نظا بوروکراسی )دوران کهولت(دوره اشرافیت و 

وکی فت و هر حرکت مشککرد، هر مخالیم تبدیل میتری را به جاسوسان رژکرد و روز به روز مردم بیشخطر می

ی های یک نظام نوپای بهراسید ـ یعنی همه ویژگیاز خارج و گسترش ارتباط با آن میکرد، و را سرکوب می

بنیاد را داشت ـ اما در عین حال گسترش اشرافیت، فساد و رابطه گرایی در داخل نظام سیاسی نیز آن را وارد 

گیری کرده بود. این تناقض مهمی بود که نظام شوروی را به سوی آنتروپی شدید و سرانجام  مرحله پیری و زمین

فروپاشی برد. در واقع این برژنف بود که مقدمات فروپاشی شوروی را فراهم کرد. گورباچف تنها اجازه داد که 

کنترل شده سبتاً نای به گونهدرجه انفجاری رسیده بود  فشارهایی که در طی سالیان گذشته انباشته شده بود و به

به زودی  ای انباشته شدهکرد، این نیروه. اگر گورباچف نیز چنین نمیـ گرچه در این کار ناموفق ماند آزاد شوند

 پاشید.با یک شورش سراسری خونین فرو می شدند و احتماال شورویمنفجر می

عی بود. تماشده، سقوط سرمایه اجیادها و رفتارهای د طبیعی همه ویژگیپیام سقوط سرمایه اجتماعی:

ها و اصول رفتاری که موجد اعتماد، همیاری و مشارکت هستند از جامعه رخت بربسته پیوندهای اخالقی، سنت

بود. بی جهت نیست که پس از فروپاشی شوروی جامعه روسیه تا این حد گرفتار فساد، ناامنی و جنایت شده 
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ست معه از داست. چون پیش از آن بنیادهای اخالقی جامعه فروریخته بود. در دوران شوروی سرمایه اجتماعی جا

رفته بود و آنچه جامعه را نگه داشته بود، تنها فشار قدرت و چسب وحشت بود. برای آن که به عمق فروپاشی 

اخالقی در جامعه شوروی پی ببریم کافی است خاطرات زندانیان، مهاجران، جاسوسان و گریختگان از شوروی 

 عمق فروپاشی اجتماعی را منعکس کند. طبق قانونسابق را مرور کنیم. در این جا تنها یک مثال کافی است تا 

، دولت موظف دادمیو زنده یا مرده آن را تحویل دولت  گرفتمیسی شوروی هرکس غریقی را از دریا اسا

ه کردند و جسد آنها را برخی کسان کودکان غریبه را غرق میبه او جایزه بدهد. گفته اند در این اواخر ب بود

 زه بگیرند!دادند تا جایدولت می

 

 عوامل بیرونی.  ۲-۳-۲
اما البته غرب نیز در همه آنچه از درون بر جامعه شوروی گذشت مقصر بود. فشارهایی که از بیرون بر شوروی 

وارد آمد فرصت بازاندیشی را از آن نظام گرفت و آن را همواره در الک تهاجمی )عصر استالین( یا دفاعی 

تواند زمان درازی در الک تهاجمی یا اشت. مگر یک سیستم اجتماعی میه د)دوره چهل ساله جنگ سرد(  نگ

انه دهد، دلخوشنی از بیرون چنگ و دندان نشان میشود در حالی که دشمی بماند و دوام بیاورد؟ و مگر میدفاع

 به اصالح در درون پرداخت؟ 

گیری کرد. نخست را پیوی همزمان دو دسته اقدامات غرب برای مقابله با خطر مارکسیزم و خطر شور

که از فضای پس از جنگ )جهانی دوم( و نیاز به بازسازی بهره برد و مداخله دولت در اقتصاد را ـ بر خالف آن

ها نه برای اختالل در بازارها بلکه برای کاهش پیامدهای لیبرال ـ گسترش داد. این مداخله دستورات اقتصاد

دولت رفاه در غرب جایگزین دولت لیبرال کالسیک شد. دولت رفاه دولتی توزیعی منفی بازار بود. بدین طریق 

است که برخی اهداف رفاهی )مانند کاهش توزیع ناعادالنه درآمدها، پرداخت یارانه به کاالهای مصرفی فقرا، 

ری های بیکاهای درمانی، بیمهماعی نظیر بیمهمین اجتأهای تهداشت رایگان، گسترش سیستمگسترش آموزش و ب

کند. غرب به این وسیله و با کاهش شکاف طبقاتی، و گسترش ها( را نیز دنبال میو نظایر اینو از کارافتادگی 

های اجتماعی گرایش به مارکسیزم را کاهش داد. دوران جنگ سرد، های اجتماعی برای فقرا، زمینهصتفر

ش ها گرایاهر بسیاری از این اتحادیه. در ظهای کارگری نیز بودن گسترش فعالیت و اقتدار اتحادیهدورا

ا ب داری بودند. چرا که آنهاآگاهانه همه در خدمت نظام سرمایهمارکسیستی داشتند اما در باطن و احتماال نا

له با انداختند و به این وسیدرتی را با کارفرمایان به راه میهای دسته جمعی پرقسازماندهی کارگران، چانه زنی

یزی نبود دادند، و نتیجه این چشان افزایش میآنها را به جامعه ان، امید به آینده و احساس تعلقتأمین منافع کارگر
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های کارگری نقش خود را به احزاب سیستی. در عمل وبه تدریج اتحادیهجز کاهش جاذبه شعارهای مارک

ام ـ عمال به بخشی از نظکردند ه منافع فرودستان را نمایندگی میکارگری و چپ دادند. و این احزاب نیز ـ ک

ی اروپایی، دولت در دست احزاب سیاسی کشورهای غربی تبدیل شدند. امروز در تعداد زیادی از کشورها

وسیال های سدارای دولت اقع امروز بیشتر کشورهای اروپاییگرا، کارگری، و سوسیال دموکرات است. در وچپ

نابراین کنند. بمزمان با عدالت اقتصادی دنبال میرا ه هایی که هدف لیبرالیزم سیاسیدموکرات هستند. دولت

 غرب به این وسیله خطر گرایش به مارکسیزم را ازخود دور کرد.

البته غرب هم برای اصالحات درون خودش و هم برای برگزیدن استراتژی برخورد با شوروی، به تحقیقات 

ه از دانشگاههای غربی مطالعات خود را ب یبسیارها، شی خودش متکی بود. با هدایت دولتگسترده مراکز پژوه

وسیالیستی های سرژیمسوی شناسایی مسائل مرتبط با مارکسیزم و شوروی شناسی و شناخت عمیق تر مللی که 

ردند کهای هنگفتی از دولت دریافت میمکفورد و کارنگی( ک اًداشتند سوق دادند. بنیادهای پژوهشی )مشخص

 های مارکس شناسی و شرق شناسی تاسیس شدند و انبوهها یا کرسیحقیق کنند. آکادمیرد این مسائل تتا در مو

 نیز به انجام بهتر این وظیفه یاری رساندند.  یزمکتابها و مقاالت مرتبط با شرق، شوروی و مارکس

اما دسته دوم اقدامات غرب برای مقابله با گسترش مارکسیزم، معطوف به مقابله با توسعه طلبی شوروی و 

های موثر در این زمینه هم غرب به همان مراکز تحقیقاتی برای اتخاذ سیاستدرصورت امکان شکست آن بود. 

برای مقابله  ریزی سیستماتیکیمهکمک این مجموعه عظیم فکری برناغرب به و اتاقهای فکر متکی بود. درواقع 

م جنگ سرد از سوی غرب بود. گمان نکنی بازدارندگی در با شوروی ریخت. یک نمونه آن برگزیدن استراتژی

 یناجنگ سرد به خودی خود یا با مشورت چند رهبر غربی با یکدیگر آغاز شد. راهبرد بازدارندگی در که 

لمان سیاست در دانشگاههای غربی به سیاستمداران دیکته شده بود. که از اتاقهای فیلسوفان و عابود راهبردی 

های قدیمی خاطره مباحث برتراند راسل و سایر دانشمندان غربی را که برای توقف مسابقه اتمی هنوز آمریکایی

ر نبرده نمود یافت، از خاط« نراسل ـ اینشت»در اعالمیه  1955جوالی  در دوران جنگ سرد به راه افتاد و نهایتا در

ـ مباحثه بر علیه تکثیر سالحهای اتمی را آغاز کرده بود. با  1945. راسل ده سال پیش از آن ـ در آگوست 1ند

وجود آن که راسل دانشمندان تراز اولی را با خود همراه کرده بود اما تالشهای آنان بی نتیجه ماند. شاید کسی 

بیشتر،  های اتمیساختن بمب کردند تا باتالش میطلب مداران قدرت ان کند به این دلیل بود که سیاستگم

                                                 
سل  .1 سل تنظیم و پس از امضا توسط  –اعالمیه را سیله برتراند را شتن به و شمند عالی مقام غربی ــــ از جمله  11این روشنفکر و دان

منتشر شد. این اعالمیه نسبت به خطرات سالح های اتمی هشدار می داد و به رهبران جهان توصیه می  1955اینشتن ــــ در جوالی 

 ان باشند. برای آگاهی بیشتر بنگرید به: کرد به دنبال راه حل صلح آمیزی برای آشفتگی جه
The Origins of the Russell-Einstein Manifesto, by Sandra Ionno Butcher, May 2005. 



 ۱5۷ نگاهی به تجارب پرهزینه غرب در قرن بیستم                                                                                     

 

 

 ها ـ بویژه به وسیلهان با مباحث راسل، موجی از تحلیلطلبی خود را ارضا کنند. اما چنین نبود. همزمقدرت

« رادوکس راسلپا»عنوان  شد. تا جایی که تحلیل راسل را به فیلسوفان و تحلیل گران مسائل استراتژیک ـ آغاز

کردند. حرف راسل این بود که ما سالح اتمی تولید نکنیم تا رقیب )شوروی( به ساختن سالح بیشتر مطرح می

ترغیب نشود و به این وسیله از ایجاد یک دنیای ناامن مملو از سالح اتمی جلوگیری کنیم. استدالل مخالفان دقیقا 

ا رقیب گر ما سالح اتمی تولید نکنیم اماین پارادوکس چه خواهد کرد که ا گفتند راسل بار عکس بود. آنان میب

اتمی ما را نابود  همچنان تولید کند همواره ما را در موضع ضعف خواهد دید و هرگاه بخواهد با کاربرد سالح

گفتند اگر بخواهیم امنیت داشته باشیم باید از نظر سالح اتمی از شوروی سر باشیم. از خالل خواهد کرد؟ می

ریکا استدالل مخالفین راسل غلبه کرد و آم راتژی بازدارندگی شکل گرفت. و نهایتاًهمین مباحث بود که است

 راهبرد بازدارندگی را برگزید.

مهم را  همزمان چندین هدفبنابراین برگزیدن راهبرد بازدارندگی، توصیه همان مراکز تحقیقاتی بود که 

ا در و توجیه الزم رکرد. دوم انگیزه میا در برابر تهدید شوروی تضمین کرد. نخست امنیت غرب رمحقق می

رین تظامی ـ که همواره از نوع پیشرفتهای را به سوی تحقیقات نآورد تا منابع عظیم بودجهغرب فراهم می

که شوروی را در یک مسابقه نفس گیر درگیر کند بوده اند ـ  سوق دهد. و سوم این تحقیقات در حوزه فناوری

 و بسته و ناپویا به سوی کاربردهای غیرضروری سوق یابد و از درون مستهلک شود. تا منابع کمیاب این سیستم

در دوران جنگ سرد حجم عظیمی از منابع مادی و اقتصادی و انسانی شوروی در جهت جنگ چنین بود که 

وایی(، هگیر )در هر سه حوزه  زمینی، دریایی و ر گرفته شد. مسابقه تسلیحاتی نفسسرد و مقابله با غرب به کا

های اتمی، و مهم تر از همه مسابقه برای تسخیر فضا سه حوزه ای بودند که گذاری پرهزینه در فعالیترمایهس

های تحقیق درصد کل هزینه 80بیش از  1990 . مثالً در سالشوروی سعی وافر داشت در آنها از غرب عقب نماند

براساس برآوردهای انجام شده، در  همچنین .است تعلق به آمریکا و شوروی بودهو توسعه نظامی در جهان، م

حالی تولید ناخالص داخلی شوروی نصف آمریکا بود، مخارج  )دو سال پیش از فروپاشی شوروی( در 1989سال 

میلیارد دالر و از  450مخارج نظامی شوروی 1989برابر آمریکا بوده است )در سال  43/1نظامی این کشور 

 بوده است(.میلیارد دالر  314آمریکا 

جامعه فقیری چون شوروی و نظام بوروکراتیک پر هزینه آن ظرفیت مادی و  انسانی کافی برای بنابراین 

. چنین بود که بخش اعظم منابع مالی ها را نداشتان در همه عرصهرقابت همزمها و تحمیل بلند مدت این هزینه

رای چند بیافت. اگر این  فرایند تنها ها سوق میلیتوی باید به این فعاو مازادهای اقتصادی تولید شده در شور

سال فشارهای  40های کمرشکن جنگ جهانی دوم، ملت روسیه بل تحمل بود. اما عالوه بر هزینهبود، قاسال می

 های معطوف به جنگ سرد را تحمل کرد. عی تامین منابع الزم برای فعالیتاقتصادی و اجتما
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یشرفته کشور صنعتی پ یرب نیز پرهزینه بود. اما غرب شامل تعداد زیادتوجه کنیم که جنگ سرد برای غ

های جنگ سرد را میان خود تقسیم هم در یک تقسیم کار، فشار هزینه کشورها هم ثروتمند بودند و بود. این

سرد جنگ  هایر هزینهنیازمند بودند و شوروی یک تنه باید با کرده بودند. اما متحدین شوروی همگی وابسته و

ی ها همپاتوانست در همه عرصهر این وضعیت دیگر رژیم شوروی نمیگرفت. طبیعی است درا بردوش می

راین کند. بناب مینأاش را تکت کند و نیازهای نو شونده جامعهتحوالت فن شناختی و علمی و رفاهی جهان حر

های مربوط به جنگ سرد زمینه لمی ملت شوروی نیز در همینها و استعدادهای فکری و عبخش اعظم توانایی

 به کار گرفت شد. 

مه تقیسم کار نانوشته در ه های دیگر علم و تکنولوژی نیز چنین بود. در حالی که غرب با یک در حوزه

گذاری گسترده و کسب مایهها در حال رشد بود و هر یک از کشورهای غربی در یک یا چند حوزه سرزمینه

کرد و با توجه به محدودیت منابع یک کشور، ها رشد میبه تنهایی در آن زمینهکردند، شوروی باید مزیت می

کاالهای  متوان گفت عمونیز تالشهایی کرد اما تقریبا می چنین چیزی امکان نداشت. البته شوروی در این مورد

دگان غربی نکنتری نسبت به تولیدتبط با جنگ سرد ـ از کیفیت پایینهای نا مرتولیدی شوروی ـ در حوزه

رد. ککن را بر دوش ملتی فقیر تحمیل میبرخودار بودند. در هر صورت حکومت شوروی بار این رقابت کمر ش

های عریض و طویل اطالعاتی و برخی معتقدند گسترش اردوگاههای کار اجباری و راه اندازی دستگاه

ن فرستادن میلیونها نفر از شهرونداآوردن سیستماتیک اتهامات سیاسی به شهروندان عادی اما نامطلوب و وارد

شوروی به این اردوگاهها، راهی بوده است که دولت شوروی آگاهانه انتخاب کرده است تا  بدون پرداخت 

دستمزد وسایر مزایا از نیروی کار میلیونها نفر به رایگان بهره ببرد. حتی ادعا شده است که دولت شوروی چون 

روهای ی و اسکان نیندان را نداشت، برای خالی شدن ساختمانهای مسکونتوان تامین مسکن کافی برای شهرو

رده کروانه اردوگاههای کار اجباری می ای سیستماتیک شهروندان نامطلوب را متهم و آنان راجدید، به گونه

 هاست تا محل سکونت آنان را مصادره و به کارکنان جدید ـ و فعال مطلوب ـ بدهد. بدین ترتیب بنیادهایی ک

 رو شود یا فوند در طول جنگ سرد یا فراموش میبرای تداوم تاریخی یک ملت باید ساخته یا محافظت ش

 ریزد.می

ای ه گونهم قرن بیستم پدیدار شدند بهای مارکسیستی که نیمه دوگذشته، برخورد غرب با سایر دولت از این

رای گهای چپاشتند. بسیاری از دولتند آنو درخواست حمایت از  شوروی بردن بهای جز پناهبود که آنان چاره

می که نظاهای نظامی یا غیرپرچم شوروی زندگی کنند. اما کمک عصر جنگ سرد، تمایلی نداشتند که زیر

کرد که به دست یاری به سوی شوروی کرد، آنان را مجبور میآنان میغرب به همسایگان، مخالفان یا دشمنان 

. شوروی نیز که داعیه رهبری مارکسیزم جهانی را داشت چاره جز یاری آنان نداشت. بنابراین وجود دراز کنند
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لت مهای مداوم به آنها نیز بخش بزرگی از منابع مادی و انسانی رهای اقماری و وابسته و لزوم کمکانبوه کشو

 بلعید.شووری را می

وثر م مقامات شوروی ـ نیز در فروپاشی شورویها ـ بویژه شخصیت ها، تحول شخصیتدر کنار همه این

ای بود که در دوره جنگ سرد تشدید شد. اما از آن جا که آزادی همیشه و برای بود. جاسوسی فعالیت دوطرفه

خود دلپذیر است )برخالف ثروت، قدرت و شهرت که اتی دارد، یعنی داشتن آن به خودیهمه کس مطلوبیت ذ

 مین اهداف دیگری أها را برای تارای مطلوبیت عرضی هستند یعنی آنبرای بیشتر انسانهای عادی د

 ضریب جاذبه غرب بیش از ضریب جاذبه شوروی بوده است. به همین علت معموالً  خواهند( معموالًمی

برعکس. پس از فروپاشی شوروی معلوم شد که بسیاری از مقامات مهم مرکزی  ها به سوی غرب بود نهپناهدگی

یا مقامات جمهوریهای شوروی، به غرب متمایل بوده اند. پس از فروپاشی بود که معلوم شد یلتسین یا شواردنادزه 

وروی به ندان شها، فرار بسیاری از دانشموستان غرب بوده اند. در کنار اینیا شفچنکو و بسیاری دیگران، از د

سوی غرب رانیز باید در نظر گرفت. طبیعی است که سیستمی که نخبگان و مقامات آن نیز به بی ارزشی، ناتوانی 

 نماید.آن دل کنده باشند، دوامش بعید میو نادرستی آن پی برده و از 

ه . اما زمانی از پردسالها و بلکه چند دهه وجود داشت ذکر شد،همه فشارها و اخاللهای درونی و بیرونی که 

یک دو پیامد ماتبرون  افتاد که فناوریهای نوین اطالعات پا به عرصه نهاد. گسترش فناوریهای دیجیتال و انفور

که اقتصاد بسته شوروی توان همراهی و نوسازی خود با نیازهای فنی و سازمانی عصر دیجیتال داشت. نخست این

و غرب  میان شوروی علی رغم کوشش فراوان، شکاف اقتصادی و فناوریرا نداشت بنابراین از این دوره به بعد 

گسترش نهاد. دوم این که انقالب انفورماتیک و گسترش ابزارهای اطالع رسانی )تلویزیون،  به سرعت رو به

ویدئو، ماهواره ، دیسکت و ...( جامعه شوروی را به لحاظ روانی فلج کرد. به قول آنتونی گیدنز )جامعه شناس 

کند.  نست به خوبی در برابر فشارهای غرب مقاومتتواانقالب انفورماتیک نظام شوروی مینگلیسی( تا پیش از ا

اما پس از آن نه اقتصاد شوروی توانست همپای آن تحوالت حرکت کند ـ زیرا بنیادهای الزم را فراهم نیاورده 

نبوه فسادها، اره بهشت زمینی خود ادامه دهد و بود ـ و نه نظام سیاسی آن دیگر توانست به تبلیغات دروغین دربا

ها از پرده برون افتاد و در دید ملل جهان قرار گرفت. ملت روسیه نیز از عقب ها و جنایتنا به سامانی، ظلم

ماندگی و نابسامانی خود نسبت به دنیای غرب آگاه شد. در واقع انقالب انفورماتیک هم چشمان  ملت روسیه  ـ 

رفتار نظامهای کمونیستی ـ  را باز کرد و هم پشتوانه روانی مقامات شوروی را در هم شکست. و سایر ملل گ

میالدی در شوروی برجای مانده بود اقتصادی به نفس افتاده، حکومتی زمین  80سرانجام آنچه در سالهای دهه 

ه قی ویران شده بود کو اخال ی، ملتی در هم شکسته و تحقیر شدهگیر و فاسد، مقاماتی وحشت زده از ناکام

ها ونیدست به دست هم داد و فروپاشی شوروی را رقم زد. گرچه در هفتاد سال تجربه حکومت شوروی، میل
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نفر به کام مرگ رفتند و میلیونها نفر نیز در خویش فروشکستند، اما بشریت سرانجام شاهد فروپاشی یکی از 

توان تداوم یابد که بر خاک انسانی می های آینده این توهمسلالگوهای حکومت آرمانی بشری بود تا مبادا برای ن

 درخت حکومت آرمانی را نشاند. امید که آخرین تجربه بشریت باشد.

 

 .  ضربه سوم: بحران بزرگ اقتصادی۲-۴
بزرگترین ، 1929 بزرگ بحرانضربه نوع سومی که در قرن بیستم غرب را لرزاند، یک شوک اقتصادی بود. 

اکتبر  24شنبه  در روز پنج بازگشت باشد.بی سقوطی ،توانست برای غرببشر بود که میبحران اقتصادی تاریخ 

رد و به ک سقوط کـ که در تاریخ غرب به پنج شنبه سیاه معروف شده است ـ بورس وال استریت نیویور1929

راوانی تعطیل شدند و کارگران بیشماری های فاز سقوطهای بورس درگرفت. کارخانهای دنبال آن مجموعه

بیکار. به سرعت دامنه بحران به همه کشورهای غربی و سپس به بخش اعظم جهان کشیده شد. در نتیجه این 

میلیون نفر بیکار شدند. بیست هزار  12بحران فقط در آمریکا روزانه دوازده هزار نفر و در طول بحران جمعا 

، از هر بیست مزرعه دار یک نفر مزرعه اش را از دست داد، و در طول بانک ورشکست شدند 1616شرکت و 

ایر آمیزی سن(. چنین موج خسارتهزار نفر خودکشی کردند )باالترین نرخ خودکشی در جها 23تنها یک سال 

 کشورهای غربی را ـ البته با شدت ضعیف تری ـ نیز در برگرفت.

، دست به تمهیدات گسترده ای برای عدم تکرار آن زد. نبحرانیز غرب پس از مهار اولیه مورد این در  

نخست این که نظریه عدم مداخله دولت در اقتصاد را ـ که از اصول اقتصادی لیبرالیزم بود و حداقل در دو قرن 

  پیش از آن به آن پای بند بود ـ کنار نهاد )این چرخش بزرگ، یکی از مصداقهای قدرت انطباق سیستم است(.

 نز( به منظور کنترل و مدیریت جان مینارد کینظیری چون غربی )تحت تعالیم اقتصاددان بیی هادولت

های غربی دولت هایسهم متوسط هزینه مثالًزدند.  مداخله گسترده در اقتصادهای اقتصادی، دست به ثباتیبی

در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم به حدود  درصد بود و 15بیستم حدود ده تا  که در اوایل قرن در اقتصادشان

 45تا  40های پایانی قرن بیستم به فزایش نهاد به گونه ای که در دههدرصد رسیده بود از آن پس رو به ا 20

 .1(که جهش داشته است و دوباره کاهش یافته است های جهانیهای جنگد رسید )به استثنای دورهدرص

                                                 
به  1997و  1960، 1950، 1925درصد بود در  سالهای  5/13حدود  1901برای مثال سهم هزینه های دولت انگلستان که در سال   .1

 درصد رسیده است.  3/39و  2/35، 7/33، 23
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اساس آن قوانینی در رابطه با ارتباطات مالی و تجاری امضا شد که بر 1پیمان برتن وودز 1944نخست در 

ای شده ای بود که برنگآمد. در واقع این پیمان بخشی از تالشهای هماهیان کشورهای صنعتی به اجرا در میم

 ت.فتامین مالی و بازسازی اروپای بعد از جنگ جهانی دوم و اجتناب از رکودهای اقتصادی آینده صورت می گر

ر همان د بانک جهانیسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول حاصل همان کنفرانس برتن وودز است. تأ

 (نام اولیه بانک جهانی یعنی بانک بین المللی ترمیم و توسعه نشاندهنده ماموریت اولیه آن استسال تاسیس شد )

را به سوی ترمیم و بازسازی اقتصاد آسیب دیده پس از جنگ مدیریت کند. آنگاه در  تا جریانهای مالی جهانی

ور یعنی تثبیت اقتصاد جهان و عب ـ ترتکلیف مهم( تشکیل شد. در واقع IMFصندوق بین المللی پول ) 1945سال 

هده به ع ـ دیگردادن آن از شرایط رکود و در کل، مدیریت اقتصاد جهان برای پرهیز از درافتادن به رکودی 

ایت مسائل جهانی غذا و ( برای هدFAO) سازمان خواروبار جهانیهمچنین  صندوق بین المللی پول گذاشته شد.

ارت با هدف  بسط تج  2موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت )گات( 1947سیس شد. سپس در سال کشاورزی تأ

جام نین بین المللی تجاری، به امضا رسید  )این پیمان سرانهای بین المللی ایجاد و قوابین الملل از راه کاهش تعرفه

نطفه ایجاد جامعه نیز با پیمان رم،  1957و در  ، شد(. WTOمنجر به تاسیس سازمان تجارت جهانی،  1995در سال 

با  یسازمان بین المللی انرژ نیز 1970در سال  اقتصادی اروپا ـ که بعدها به اتحادیه اروپا تبدیل شد ـ بسته شد.

غرب در کار کرد تا با ها بخشی از تمهیداتی بود که هدایت مسائل جهانی تأسیس شد. اینهدف نظارت و 

 های بزرگ در اقتصاد جهانی پیش گیری کند.لف اقتصاد جهان از وقوع بی ثباتیهای مختمدیریت بخش

باید از نظر های تجاری را نیز ناقتصاد در شناسایی و  تحلیل چرخههای گسترده علم البته نقش مهم پیشرفت 

ربه های اقتصادی زیادی را تجها و تالطمثباتیه دوم قرن بیستم کشورهای غربی بیدور داشت. گرچه در نیم

ی که دانشگاههای هایهید کرده بودند و با یاری پیشرفتکردند اما به کمک همان نهادها و پیمانها و ترتیباتی که تم

ا به یک زه، دیری بپایند یی تاهاد کرده بودند، اجازه نداند که هیچکدام از بی ثباتیغربی در علم اقتصاد ایجا

، با نمره های اقتصادی قرن بیستمید گفت غرب در مدیریت و مهار شوکجهانی تبدیل شوند. بنابراین بابحران 

 قبولی پای به قرن جدید نهاد.

 

                                                 
1.   Bretton Woods Agreement 

2.  General Agreement on Tariffs and Trade 
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 های بزرگ نفتی.  ضربه چهارم: شوک۲-5
 های نفتی بود. از فراز وای که غرب آن را تجربه کرد، شوک های بزرگ و پرهزینهگونه از شوکاما چهارمین 

نفت که بگذریم، غرب تاکنون دو شوک بزرگ و پرهزینه نفتی  قیمتفرودهای موقت و موضعی یا تدریجی 

 8ئیل )و به علت آغاز جنگ اعراب و اسرا 1973را تجربه کرده است. یکی شوک نفتی اول که در سال 

( اتفاق افتاد و در پی آن اعراب صدور نفت به کشورهای حامی 1973اکتبر  6هجری قمری برابر  1393رمضان

(  تولید نفت کشورهای عربی 1974مارچ    17تا  1973اکتبر 17اسرائیل را تحریم کردند و به مدت شش ماه )از 

دالر )بیش از پنج برابر( افزایش  41/10دالر به  9/1درصد کاهش یافت و به دنبال آن قیمت هر بشکه نفت از  25

برابر  3به  این بار نزدیک اسالمی ایران رخ داد و قیمت نفت یافت. و دیگری شوک نفتی دوم که با وقوع انقالب

 دالر(. 39 حدود دالر به 5/14شد )از حدود 

د نقشی اقتصاد جهان دارد ماننمین انرژی جهان( در ن نفت به عنوان اصلی ترین منبع تأنقشی که انرژی )اکنو

ته ثباتی آن. اهمیت این نک است که خون در بدن دارد. نه قطع آن قابل تحمل است، نه کمبود آن و نه حتی بی

میلیون بشکه در روز   7/71کل تولید روزانه نفت در جهان متوسط  2005ی توضیح داد. در سال توان با مثالرا می

دالر در هر بشکه بوده است. بنابراین ارزش  64/50نفتی اوپک نیز در همان سال بوده است. متوسط قیمت سبد 

میلیارد دالر بوده است. اکنون اگر جریان ورود  63/3حدود در هر روز  ،2005نفت تولید شده در جهان در سال 

شد و نتواند انفت به صنایع جهان یک روز به طور کامل قطع شود، و فرض کنیم جهان هیچ ذخیره نفتی نداشته ب

 8/43قطع نفت را با سایر منابع انرژی جبران کند، زیان اقتصاد جهانی ـ ناشی از قطع یک روزه نفت، بالغ بر 

 63/3معادل  2005. پس گرچه ارزش بازاری تولید یک روزه نفت در دنیا در سال 1میلیارد دالر خواهد بود

ید( آا تولیدی که به کمک آن به دست میزان بازدهی یمیلیارد دالر بوده است، اما ارزش واقعی آن )یعنی می

ی روبه اکند که اگر تولید نفت با مخاطرهین صورت منطق اقتصادی حکم میمیلیارد دالر است. در ا 42حدود 

میلیارد دالر خرج کند تا امنیت عرضه نفت را تضمین کند. این نکته کلیدی  63/3رو شود، دنیا خیلی بیش از 

 تار غرب در مورد نفت باید لحاظ شود.است که در رف

رضه نفت همراه با ثبات نسبی چه برای غرب مهم است قیمت خود نفت نیست، بلکه تداوم عپس آن 

 ههای نفت آرام انجام شود و به صورت شوک نباشد، هزینهمیت دارد. یعنی اگر افزایش قیمتهاست که اقیمت

                                                 
درصد  36درصد انرژی مصرفی جهان از طریق نفت تامین شده است، می توان گفت  36یش از ب 2005با توجه به این که در سال  .1

درصد کل تولید ناخالص جهان در   36میلیارد دالر( وابسته به نفت است. بنابراین می توان از تقسیم  44384تولید ناخالص جهان )

 .از دست می رود را برآورد کردروز، میزان تولیدی که بواسطه قطع یک روزه نفت  365به   2005سال 
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مثبت نیز  تواند پیامدهایگاهی افزایش تدریجی قیمت نفت می کند. حتیشدیدی بر اقتصاد غرب تحمیل نمی

ای نوآوری ب تالش برکند و موجقگر نظام اقتصادی غرب را فعال میدر برداشته باشد چرا که سازوکارهای انطبا

های شدید قیمت انرژی، به منزله ، به منزله مرگ اقتصاد است و شوکشود. اما قطع عرضه انرژیدر فناوری می

رسد که جه میه نتیاغما رفتن اقتصاد. چرا که رشد اقتصادی مستلزم برنامه ریزی است و برنامه ریزی آنگاه بدر 

رژی ـ به عنوان نا قیمتبینی نشده وارد محیط کسب و کار نشود. بنابراین بی ثباتی یا شوک های پیشوضعیت

ـ موجب ابهام یکی از ضروری یا شکست ت مدبلندریزی و توقف برنامه در فضای کسب و کارترین عوامل تولید 

 شود. بی ثباتی برای اقتصاد، سم قاتل است. و غرب این را بارها تجربه کرده است.  ریزیهای گذشته میبرنامه

 ( 2003مارس مثال خوب دیگر در این زمینه، مورد عراق است. در آغاز حمله آمریکا به عراق )

 کردند که هدف آمریکا تسلط بر منابع نفتی عراق )بهچنین طرح میآمریکایی مطبوعات ضدمداران یا سیاست

میلیون  2تواند روزانه کردند که عراق میتی جهان( است. گاهی هم محاسبه میعنوان سومین دارنده ذخایر نف

اده س خواهد برد. اما خیلیمیلیاردها دالر منفعت  آمریکا از غارت منابع نفتی عراق مثالًو  1بشکه نفت صادر کند

 2است. اگر آمریکا ده سال نفت عراق را مجانی ببرد )گرچه چنین چیزی عمال امکان پذیر نیست(، با صادرات 

دالر برای هر بشکه ) متوسط قیمت نفت در زمان حمله به عراق در مارس  30میلیون بشکه در روز و قیمت 

. این درحالی است که آمریکا سالیانه 2بود میلیارد دالر خواهد 200(، جمع ارزش آن برای ده سال، برابر2003

 دارد و محاسبات اقتصادی نشان  «مستقیم»های نظامی میلیارد دالر هزینه 500یزی حدود چ

میلیارد بوده  2000مجموع کشورهای غربی درگیر در عراق بیش از  های مستقیمهزینه 2007دهد که تا سال می

ش های ناشی از افزایو معلولین، هزینههای پرستاری مجروحین نههای غیر مستقیم )شامل هزیاست. اگر هزینه

( 2001قیمت نفت و ...( را نیز محاسبه کنیم طبق محاسبات بیلمز و  استیگلیتز )برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 

های هزینه. روشن است که اگر 3میلیارد دالر هزینه متحمل شده است 3000تاکنون فقط اقتصاد آمریکا بیش  از 

عدد بیفزاییم  نکه سایر کشورهای غربی در جنگ اخیر عراق متحمل شده اند را نیز بر ای مستقیمیمستقیم و غیر

 یست. پس غربمقایسه نوجه با منافع نفتی مستیقم حاصل از نفت عراق قابل رسیم که به هیچبه رقمی نجومی می

                                                 
( بوده است. پیش از حمله اخیر آمریکا به 1989میلیون بشکه در روز )در سال  84/2تا کنون  1981باالترین تولید نفت عراق از  . 1

 ( رسیده بود. 2002میلیون بشکه در روز )سال  2عراق، تولید روزانه عراق به 

و بر هر دو درآمد نفت  ینظام نهی. چون هزمیدر زمان حمله برآورد کنبر اساس قیمت  دیارزش نفت عراق را با دقت کنیم که   .2

  .شود یزمان محاسبه م اساس قیمت های همان

ت های جنگ عراق را محاسبه و آن را در کتاب خود تحی نوبل در اقتصاد، هزینهجوزف استیگلیتز و لیندا بیلمز برندگان جایزه .3

 منتشر کرده اند. 2008(، در سال The Three Trillion Dollar War« )دالری جنگ سه تریلیون»عنوان 
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هم کسی  تاًالبته قاعدکند. چنین بی مهابا در عراق خرج میین عراق داشته باشد که اباید منافعی فراتر از نفت 

به باالتری تبندی انسانهای کره خاکی، غرب برای ما ساکنان خاورمیانه و خلیج فارس رکند که در رتبهفکر نمی

-نهاز دو هزار میلیارد دالر و هزیشود در مدت کوتاهی )پنج سال( هزینه مستقیمی بیش قائل است که حاضر می

 رهای غیر مستقیم چند هزار میلیارد دالری  برای جنگ اخیر خلیج فارس هزینه کند؟! پس داستان بسط و صدو

  نکردنی است.باور ق بود ـ ها در حمله به عرادموکراسی ـ که شعار اولیه غربی

منطقی ، «نظریه غارت» و هم« صدور دموکراسی»بنابراین برای تحلیل علت حمله آمریکا به عراق، هم نظریه  

ار د، موجب تالطم بازرسد. اما اگر دقت کنیم ناامنی درخلیج فارس، توسط هرکشوری که رخ دهبه نظر نمی

ابهام در بازار  اگر به علت بی ثباتی و مثالًبسیار پرهزینه است. ها برای اقتصاد غرب ثباتیشود و این بینفت می

میلیارد دالری در تولید کشورهای  053فهوم کاهشبه م نفت، رشد اقتصاد غرب تنها یک درصد کاهش یابد این

و رژیم صدام مهم ترین عامل بی ثباتی در سه دهه اخیر در خلیج فارس بوده است. بر این اساس  .1غربی است

های تهایی بود که در چارچوب سیاسثباتینبود چرا که منشأ بی تداوم رژیم صدام دیگر برای غرب قابل تحمل

ز ه عراق نیبه دالیل دیگر حمله ب کتابگنجید )البته در این یریت انرژی و تضمین عرضه نفت نمیغرب برای مد

را در اقتصاد  تولید های نفتی برای غرب مهم اند، نه فقط از این بابت که هزینهخواهیم پرداخت(. بنابراین، شوک

رای بنگاههای غربی را ب برنامه ریزی تولیدیبرند بلکه بیشتر از این بابت که ثبات اقتصادی و امکان غرب باال می

دت مادی غرب مستلزم رشد مستمر و بلندکنند. در یک کالم، حفظ  رفاه کنونی و برتری اقتصمخدوش می

است، و رشد مستمر نیز نیازمند ثبات و اطمینان در فضای کسب و کار است. )شاید بتوان گفت حمله آمریکا به 

ا هپردازد تا ریسکشود که غرب میمخارج آن نوعی حق بیمه محسوب می یم،عراق را از هر منظری که بنگر

و خطرات محتمل را از اقتصاد یا تمدنش دور کند. و هر چه دوره زمانی بیمه، بلندتر و منافع حاصل از بیمه، بیشتر 

 باشد، غرب حاضر است حق بیمه بیشتری بپردازد(.

رب نه تنها خسارتهای عظیم اقتصادی و اجتماعی )مانند ( برای غ1973شوک اول نفتی )پیامد اقتصادی 

ای به نام دیدهبود که اقتصاد جهانی با پ نیز نخستین بار بیکاری گسترده و تبعات اجتماعی آن( بود، بلکه برای

شاخص  به عنوان یک ای که تا آن زمان برای اقتصاد دانان نیز ناشناخته بود.شد. پدیدهرو میتورم رکودی روبه

 4/6حدود  1973( در سال OECDیافته )ه نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعهتوان گفت در حالی کساده می

( کاهش 1975درصد )در  96/0( و 1974درصد )در  9/2درصد بوده است، این نرخ در سالهای بعد به ترتیب به 

                                                 

دالر بوده است که  اردیلیهزار م 35حدود  2000ثابت سال  قیمتبه  2006در سال  OECD یکشورها یناخالص داخل دیتول  .1

  .شود یدالر م اردیلیم 053درصد آن  کی
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میلیارد دالر )به قیمت  1000ل به مفهوم بیش از یافت که همین کاهش ساده نرخ رشد اقتصادی در این دو سا

( 1979) دومنفتی در شوک  ( زیان ناشی از عدم افزایش تولید ناخالص داخلی این کشورها بوده است.2000ثابت 

به همین شدت به غرب وارد آمد. مجموع خسارت ناشی از کاهش رشد اقتصادی در سه سال  نیز خسارتهایی

میلیارد دالر )به  930( بالغ بر OECD( برای کشورهای توسعه یافته )1982تا  1980اول پس از شوک )سالهای 

 ( بوده است.2000قیمت ثابت 

رگرفت بتاد میالدی هزینه پرداخت و تجربه بنابراین غرب به اندازه کافی در دو شوک بزرگ نفتی دهه هف

ن که مانع تکرار آن شوکها شود. در همیهایی برگزیند د تا با توجه به آن تجارب، سیاستو پس از آن الزم بو

هایی را اعمال و آغاز کردند تا از وابستگی میالدی سیاست  80و   70های دهه راستا کشورهای صنعتی در

  شان ـ کاسته شود. در این زمینه این کشورهاپذیریدهایشان به نفت ـ وبنابراین آسیباقتصا

هینه ه صورت بجویی شود و هم انرژی بتا هم در مصرف انرژی صرفهگرفتند ها را به کار ای از سیاستمجموعه

یطی همراه محهای معطوف به افزایش کارایی استفاده از انرژی معموال با مالحظات زیست استفاده شود. سیاست

که منبع درآمد تازه ای برای ها هم موجب شد استآمیزی نیز برجای گذاشت. این سیبود و نتایج  موفقیت

دهه گذشته  ـ در سه 1های غربی فراهم آید و هم شدت مصرف نفت ـ و به طور کلی شدت مصرف انرژیدولت

ه طور مفصل ب« غربی نگاهی به سیاست انرژی کشورهای»کاهش یابد )این بحث را در فصل سوم، بخش پی درپی

 مداوم در عین حال رشدها موفق بود و شدت مصرف انرژی را کاهش داد اما استگرچه این سیکنیم(. باز می

 های نفت در دهه هشتادکه کاهش قیمتاهش یابد. بویژه آنداد تقاضای انرژی کاقتصادهای غربی اجازه نمی

 های تازه را فروکاست.های الزم برای تشدید این تالشها و حرکت جدی به سوی انرژیانگیزه

 هیچگاه سامان نگرفت و خلیج فارسدر هر صورت تا آغاز قرن بیست ویکم مساله رهایی غرب از نفت 

ها را کاهش ینگران های نفت در دهه هشتادسقوط قیمت تیجه مطلوب نینجامید. چرا کهها هیچگاه به ناین سیاست

-ت قیمتمدماندن بلندو پایین له انرژی را از بین بردگیری و ساماندهی جدی مسأهای الزم برای پیداد و انگیزه

لت عای که آغاز شده بود را نیز به بوته فراموشی بسپارد. رفت تا تالشهای اولیهنود نیز مینسبی نفت در دهه های 

هار توان به چود نیز تداوم یافت ـ  را  نیز میتا اواخر دهه ن سقوط قیمت نفت در دهه هشتاد میالدی ـ که عمالً

دوم افزایش تولید ؛ 2موثرندعامل اصلی مرتبط ساخت. نخست کاهش عوامل اخاللی که بر ریسک بازار نفت 

                                                 
 مصرف شده برای تولید هر واحد از محصول ناخالص ملی.شدت مصرف انرژی عبارت است مقدار انرژی  .1

جالب است که در دهه هشتاد میالدی با وجود آن که جنگ ایران و عراق در خلیج فارس در جریان بود، ریسک بازار نفت افزایش  .2

این هیچکدام ی داشتند و بنابرنیافت. علت آن هم عمدتا این بوده است که هر دو کشور برای تداوم جنگ نیاز به درآمدهای نفتی باالی

 تالش مستمر برای ناامن کردن خلیج فارس نداشتند )جز حمالت موردی به برخی پایانه های صدور نفت یکدیگر(.
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ندی اعضا باوپک )مثاًل عدم پایکنندگان  غیر اوپک؛ سوم مشکالت داخلی بین خود اعضای نفت توسط تولید

 های بهینه سازی انرژی.ورهای صنعتی ناشی از اعمال سیاستها(؛ و چهارم کاهش تقاضای کشبه سهمیه

 ها راریزیهای آنیگری به غرب وارد کرد و برنامهد در واقع این بار این کاهش قیمت نفت بود که شوک

مت یبار برای کاهش وابستگی به نفت ـ نقش برآب کرد. گرچه در عرف کارشناسی، این کاهش شدید قـ این 

ند مدت آن مثبت است ـ اما اگر به آثار منفی بلشود ـ چرا که شاید آثار کوتاهنفت با عنوان شوک شناخته نمی

د. این جا جا نباششاید کاربرد واژه شوک برای آن بیکند، ها را عقیم مییژه این که برنامهومدت آن بنگریم، ب

بود که کشورهای صنعتی دریافتند افزایش یا کاهش یکباره قیمت نفت، هر دو، برای اقتصادی غرب زیان آور 

است. با این تجربه غرب دریافت که هر طرحی که برای مقابله با شوکهای نفتی دراندازد باید دوطرفه باشد یعنی 

 قیمت نفت شود. هم مانع شوک کاهشی و هم مانع شوک افزایشی در 

ود که فته بکرد، دریاورود به قرن بیست ویکم آماده می در حالی که غرب خود را برای به دیگر سخن، 

ان و ممانعت سیاسی جهتر از مسائل قبلی )یکی مدیریت ثبات ندکی پیچیدهله انرژی اساماندهی و مدیریت مسأ

کمونیزم( است. در مورد صادی و سوم مبارزه با های اقتای بزرگ جهانی، دوم مدیریت بحرانهاز بروز جنگ

 های نظامی، و مهم ترین حامیانفروشندگان سالح و بزرگترین قدرت کنندگان وترین تولیدجنگ، اصلی

 کردخواستند ـ و منافع آنها ایجاب میکشورهای غربی بودند، پس هرگاه میکشورهای یاغی، خود 

ین نیز چن های اقتصادیورد بحراننگذراند بحرانی و فراگیر شوند. در م ها را کنترل کنند وتوانستند تنشـ می 

 کنترل دالر و یورو به عنوانتپد. نیز ی متنوع و بازارهای مالی غربی میهابود. نبض اقتصاد جهان در بورس

ی مهم ددست آمریکا و اروپا است. حتی کنترل سایر متغیرهای اقتصاترین و معتبرترین ارزهای جهانی در اصلی

)مانند نرخ بهره، قیمت طال و ...(  در دست آنان است. همچنین نبض مهم ترین اقتصادهای جهان در دست خود 

. بنابراین کنترل (جهان است تولید درصد کل 76بیش از  OECDکشور  30 تولید ناخالصآنان است )حجم 

 رژینیست. طبیعت و ساختار توزیع منابع ان بحرانهای اقتصادی  نیز چندان دشوار نیست. اما در مورد انرژی چنین

 تواند به راحتی آن را مدیریت کند. مسلط( به گونه ای است که غرب نمی)فعال نفت به عنوان انرژی 

 اشود اما فعال خیلی گذربه تفصیل سخن گفته می کتابهای بعدی این ر این مورد در بخشگرچه د

ریت کامل بازارهای نفت اشاره کرد. نخست مساله عدم تقارن بین توان به علل اصلی ناتوانی غرب در مدیمی 

ترین مصرف کنندگان انرژی، کشورهای غربی هستند، منابع عرضه تقاضا است. یعنی در حالی که اصلیعرضه و 

 کشورهایی ها هم عمدتاًدر کشورهای غیر غربی است. و این نفت بسیار پراکنده است و بخش اعظم آن هم
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یگر برای غرب قابل کنترل نیست. از سوی د ثباتی در آنها بسیار است و هم تحوالت آنها الزاماًبی هستند که هم

رشد اقتصادی در برخی مناطق جهان سومی )مانند آسیای جنوبی و جنوب شرقی( در دو دهه آخر قرن بیستم 

ای غرب کاهش را نیز بر سرعت گرفت و رشد تقاضای نفت را تشدید کرد و بنابراین امکان مدیریت طرف تقاضا

اد و دم برآوردی ذخایر نفت را تغییر میداد. در همین دوره، تحوالت فناوری نیز دائما وضعیت استخراج و حج

بنابراین امکان ایجاد یک چشم انداز روشن و اتخاذ یک استراتژی قاطع را برای غرب از بین برده بود. از سوی 

گونه لت هراند، به همین عبرپایه انرژیهای فسیلی شکل گرفته عمدتاً دیگر، صنایع جهان در طول قرن بیستم 

مدیریتی بر تقاضای جهانی نفت نیازمند سازماندهی و هماهنگی در رفتار میلیونها صنعت و کارخانه و بنگاه و 

انرژی  ی مصرفکاری غیر ممکن است.  تغییر الگو میلیاردها نفر مصرف کننده نفت در جهان است که عمالً

گذاریهای گسترده و زمان بر برای تولید انواع انرژیهای دیگر )غیر فسیلی( است که چنین کاری یز نیازمند سرمایهن

ا چند شود. البته غرب در این راستپذیر نمیرایط مساعد نباشد امکاننیز نیازمند یک حرکت جهانی است و تا ش

دود زیادی مانع شکل گیری بحران جدید در حوزه انرژی اقدام نسبتا مهم نیز انجام داده است که تا کنون و تا ح

شده است. اقداماتی مانند کنترل اوپک از طریق تعامل مثبت با کشورهای دوست آمریکا که عضو اوپک هستند؛ 

های نفتی جدید )مانند نفت دریای شمال(؛ و یا ایجاد ذخایر و کمک به  سرمایه گذاری در حوزه یا تشویق

وزه نفت رل تحوالت حمدتا توسط آمریکا(  از جمله اقداماتی هستند که غرب در جهت کنتاستراتژیک نفت )ع

که این  توان دریافتانجام داده است. اما به روشنی میها و جلوگیری از بحرانهای احتمالی ثباتیبرای کاهش بی

هم ترین،  این اقدامات، باید ماقدامات ـ حداقل در قرن بیست و یکم ـ دیگر نتیجه بخش نیست. البته در کنار همه 

پرهزینه ترین و مؤثرترین اقدام غرب، یعنی حضور جدی ـ سیاسی و نظامی ـ در اصلی ترین منطقه عرضه انرژی 

ـ از  رسد که غرب، را نیز ذکر کرد. اما به نظر میمین امنیت و تداوم عرضه نفت(، برای تأجهان )خلیج فارس

برای امنیت  ایدیتواند تضمین جیده است که این اقدامات دیگر نمیجه رسیکم ـ به این نتیآغاز قرن بیست و

 عرضه نفت باشد و باید راهکار دیگری بیندیشد.

ذشته ازارهای نفت وگاز در گله روند تحوالت ب، مسأودن این بحث برای مباحث این کتاببیل محوریبه دل

انرژی ویرانگر در ربع اول قرن بیست و یکم  و بینی آینده آن و افزایش احتمال وقوع مجدد یک شوک و پیش

 کنیم.زمینه را در فصل بعدی بازکاوی میراهبردهای غرب در این 
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 بندی جمع
ه دای که در قرن بیستم نظام سیاسی اقتصادی غرب را یک بار تهدید کرارگانهها و بحرانهای چهدر میان شوک

های فراگیر ویرانگر، بحرانهای اقتصادی، و گسترش نظامهای )جنگگونه از آنها اند، غرب توانسته است تنها سه

ه ب کمونیستی( را مدیریت کرده و امکان وقوع مجدد آنها را ـ البته  با چشم انداز و اطالعات کنونی ما ـ تقریباً 

ت و یکم ستر شدیم و هرچه از سالهای آغازین قرن بیهر چه به اواخر قرن بیستم نزدیک صفر برساند. اما از قضا

گذشت، سمت و سوی تحوالت به گونه ای پیش رفته است که احتمال وقوع یک بحران ویرانگر انرژی برای 

ا( با هیکم شد که میراث شومی )برای غربیغرب را تشدید کرده است. پس غرب در حالی وارد قرن بیستم و

ین توانایی مدیریت کامل تحوالت اخود به قرن بیست و یکم آورد و آن همانا وابستگی شدید به نفت و عدم 

 رود که پیش از در رسیدن بحران، چاره ای اساسی بیندیشد.البته از یک غرب عاقل انتظار می حوزه بود. و

 نخست بهره»بنا نهاده اند: ایجاد تعادل در دو هدف  خود را برمحور استراتژی آمریکاییان در آغاز هزاره سوم 

ن فرو نشانداین که استراتژی آمریکا باید در راستای و دوم  ... از منافع یک جهان منسجم و هماهنگ بردن

. روشن است که تسریع فرایند 1«را پایدار ساخت پیش گفته تا بتوان منافع ی باشدنیروهای بی ثبات کننده جهان

 هدف دوم را. ،ثباتیای منشاء بینیروه ساختنیا نابود ت یمکند و بی اههدف اول را محقق می جهانی شدن

ن یکی از عوامل اساسی بی ثباتی است که باید از طریق بی اهمیت ساختآشکارا نفت وابستگی اقتصاد غرب به 

  آن اثرش را بر ثبات جهانی از بین برد.

صنعتی  ی جامعهپذیرهای نفت، آسیببحران »گمبل به پایان ببریم: ید تا این فصل را با این سخن ژانبگذار

 بود درگوش ماطنین  کند. هربار آنچه پل والری در ورای جنگ اول جهانی گفتهما را آشکار می

انحطاط » 1920نچه اشپنگلر درآ های. دوباره نشانه«دانیم که میراییمما جوامع متمدن اکنون دیگر می»اندازد : می

 . 2«خوانده بود نمایان می شود «غرب
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 مقدمه
 ها،  انقالبها سازد، جنگرا از قرنهای پیشین آن متمایز میآنچه سراسر دو قرن اخیر )نوزدهم و بیستم( 

ها همه نتیجه یک ویژگی منحصر به فرد دیگری هست اما اینها همه های علمی و نظایر آنها نیست. اینکشف

همانا رشد اقتصادی پیوسته و گاه شتابانی بوده است که  ،در سراسر این دو قرن مشاهده شده است و آناست که 

ـ به سرعت  انگلوساکسون غربی بویژه کشورهای مجموعه اقتصاد جهان را ـ البته با پیشتازی و رهبری کشورهای

-. اما این رشد مداوم امکان1شده استنیز تبدیل  هایی از جهان این رشد به توسعهرانده است و در بخش به پیش

راع ماشین بخار اخت توانست به منابع عظیم انرژی فسیلی دست یابد و از آن بهره ببرد.شد اگر جهان نمیمیپذیر ن

و آنگاه لوکوموتیو و سپس موتورهای درون سوز همه و همه به این علت توانستند به ابزاری برای رشد مداوم 

و اقتصاد  مد. رشد انفجاری صنعتآند که انرژیهای فراوان و ارزان فسیلی به خدمتشان دراقتصاد جهانی تبدیل شو

 در قرن نوزدهم به پشتوانه زغال سنگ انجام شد. 

سوز در اوایل قرن بیستم، به طور طبیعی نفت را در مرکز توسعه صنعتی قرار اختراع موتورهای درون  

بود اما به علت مشکالت حمل ونقل آن، بسیار دیرتر )از دهه سوم  داد. گرچه گاز، منبع انرژی ارزان و تمیزی

نعتی )از انقالب ص دوقرن نزدیک به زغال سنگ، در کل، قرن بیستم( وارد چرخه سوخت صنعت و اقتصاد شد.

، منابع انرژی پایه برای رشد اقتصاد جهانی در شش دهه پس از جنگ جهانی دوم، و نفت تا جنگ جهانی دوم(

                                                 
توسعه را خیلی ساده می توان به مفهوم درونزا، مستمر و پایدار شدن  رشد اقتصادی، همراه با تحقق سطح قابل قبولی از عدالت در   .1

 نظر گرفت.
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انقالبها  ها وبخش بزرگی از تحوالت سیاسی، جنگ های اقتصادی، بلکهنه تنها جهش به همین علت، اند.بوده 

آیا گاه آن  .جهان بوده است نفت( )عمدتاً در قرن بیستم حاصل رقابت و تالش برای کنترل منابع انرژی فسیلی

 آفرین خاتمه دهد؟ به نظر  لهأرا به این منابع ارزشمند اما مس اشست که بشریت وابستگینرسیده ا

یلی، فس یکم، نسبت به قرن بیستم، یعنی عبور از انرژیهایینی قرن بیست وترین تمایز قابل پیش رسد که مهممی

زن و ، و صنایع بی وپای نهاد و اقتصادهای دانایی محور« عصردانایی»توان به گیری است. مگر میدرحال شکل

زفناوری ماند که گمان کنیم ریانرژی عصر دایناسورها وابسته بود؟ به لطیفه می را بنیاد کرد اما به دانش پایه

)نانوتکنولوژی( و زیست فناوری )بایوتکنولوژی(، یعنی محورهای رشد در قرن بیست و یکم، بخواهند برپایه 

ـ حتی بدون نگاه به آمار وارقام منابع و عرضه تقاضای انرژیهای  و  انرژیهای فسیلی فعالیت و رشد کنند. پس منطقا 

فسیلی ـ باید گفت پیدایش عصر دانایی محور با حضور انرژیهای فسیلی در تناقضی آشکار است. و چون ظاهرا 

بشریت در مسیری بی بازگشت پای نهاده است، چاره ای جز عبور از انرژیهای فسیلی ندارد.  و البته در این عبور، 

 ورندگان نیز آنانی خواهند بود که صدای پای تحول را زودتر دریابند بسیاری از کشورها زیان خواهند کرد. و ب

رسد کشورهای غربی این را دریافته اند و اقدامات خویش را برای تحقق کم هزینه دست به اقدام بزنند. به نظر می

ین تحول، یت اکوشند تا با مدیرما نکته مهم این جاست که آنان میاین تحول در اقتصادهایشان آغاز کرده اند. ا

)یعنی تولید  اترین هزینه را متحمل شوند، و البته مسیری که انتخاب کرده اند، متضمن زیان هنگفتی برای مکم

ورند، اها و تعامل خود با غرب در نظر نیمداران ما این لطیفه را در سیاستو اگر سیاست است.کنندگان نفت( 

 ها، در عمل به خادمان بی منت غرب تبدیل خواهند شد. علی رغم همه شعارها وتندی

ز این مرحله تر اکه با تعامل با یکدیگر هرچه سریعیکی از دالیلی که غرب را به نوعی اجماع رسانده است  

اپذیرترین و نترین، پیش بینی گذار عبور کنند، این است که بازارهای انرژی ـ بویژه نفت ـ یکی از پیچیده

ترل ترین بازارها هستند )علم اقتصاد هم هنوز در تحلیل این بازارها ناتوان است. چرا که تحوالت کنغیرقابل

بازارهای نفت تنها حاصل برآیند ساده نیروهای عرضه وتقاضا نیست(. و دنیایی که قرار است اقتصادش را برپایه 

 عالوه بر این ضرورت منطقی، تمام ثباتی را تحمل کند. اماتواند بیایع دانش محور بچرخاند، دیگر نمیصن

عه ـ سآمارهای موجود نیز حکایت از این دارند که با رشد کنونی اقتصادهای جهان ـ بویژه کشورهای درحال تو

ر ای پایدار تقاضای فزاینده را پاسخ گویند و هر چه این فشار بیشتتوانند به گونهمنابع نفتی موجود دیگر نمی

غرب  شود. پسژی را به تالطم وادارد، بیشتر میادثه یا تحول کوچک بازارهای انرشود، احتمال این که یک ح

وقوع واقعه، پیش از  بنابراین باید .تواند برای رشد اقتصادی پایدار خود به منابع انرژی فسیلی تکیه کنددیگر نمی

سی خواهیم فصیلی برراندکی ت ، هدف این فصل است که چرایی و چگونگی این مساله بیانای بیندیشد. چاره

 کرد.
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 .  تداوم حاکمیت نفت ۳-۱
( حدود 1925مین انرژی در قرن بیستم آغاز کنیم. در اوایل قرن بیستم )أد با نگاهی به ترکیب کلی منابع تبگذاری

 3و  13، 83ترتیب  کردند، که سهم زغال سنگ، نفت و گاز بهمین میأژی جهان را منابع فسیلی تدرصد انر 99

 شد و از نیمه دوم قرن بیستم به بعد، نفت نفت، نفت پیروزو زغال سنگ  میان در رقابتاما . درصد بوده است

-عه فناوریوستاصلی ترین منبع انرژی و منبع تولید برخی از محصوالت مهم صنعتی و شیمیایی جهان شد. گرچه 

د قرن بیستم، موجب ش دهه سوماقتصادی از مختلف های بخش های آن در تأمین انرژیهای انتقال گاز و مزیت

، اما به دالیل ندآغاز ک و و صنعتیی پیشرهارا با دو منبع اصلی در تأمین انرژی اقتصاد خودگاز طبیعی نیز رقابت 

سهم  (1-3) جدول .رخوری در  اقتصاد جهانی کسب کندمتعددی تا اواخر قرن بیستم هم گاز نتوانست  سهم د

 .دهدمی نشانند تغییر وزن نسبی منابع انرژی فسیلی در حدود یک قرن گذشته را و رو
 سهم و روند تغییر وزن نسبی منابع انرژی فسیلی :(۱-۳)جدول

نفت گاز  زغال سنگ

1925 13 3 83

1950 29 9 56

1980 44 19 29

2005 36 21 24

Griffin,1986. p.7 And BP,2006 
مین انرژی جهان أدر تانرژیهای فسیلی سهم کل  2005در سال  هویداست، (1-3) گونه که از جدولهمان

 درصد شده است. چند نتیجه  21و  36، 24درصد بوده است، و سهم زغال سنگ، نفت و گاز به ترتیب  81

که با وجود یک قرن رشد صنعتی و علمی شتابان بشر، هنوز بخش ان از این مقایسه گرفت. نخست اینتومی

یوم ـ تهیه فسیلی ـ سنگ اوران ی اتمی گرچه از منبعکنند )انرژرا از منابع فسیلی ساده تأمین میاعظم انرژی جهان 

هم شود(. دوم این که سنرژیهای تجدید پذیر دسته بندی میشود اما به دلیل ماهیت متفاوت آن، معموال در امی

درصد(. اما نکته مهم دیگر ـ سوم  56افزایش یافته است و همچنان نقش مسلط را دارد )جمعا  شدیداًنفت و گاز 

تر و در عرصه زندگی ربردهای نفت و گاز بسیار راهبردیت که به طورعمومی، موارد مصرف و کاـ این اس

داده  ته در بندهای بعدی توضیح) این نک تر از سایر منابع انرژی استی و اجتماعی مردم جهان بسیار مهماقتصاد

صد توسط انرژی هسته ای و در 6/7، تنها حدود 2005درصد بقیه مصرف انرژی جهان در سال  19شود(. از می

درصد توسط برق آبی تامین شده است. یعنی با وجود هفت دهه رشد علمی در حوزه فیزیک اتمی  2/1حدود 
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ژی جهان از این دو منبع درصد انر 9اکنون تنها نزدیک به ، سازی مدرن در جهانسال سابقه سد شصتو حدود 

نفت  ا انرژیهای نو(. این نکته را نیز یادآور شویم که نه تنها سهمشود )بقیه نیز از منابع سنتی مثل چوب یمین میأت

در طول قرن بیستم به شدت افزایش یافته است بلکه به مقدار مطلق مصرف آن سرسام آور افزوده شده است. 

میلیارد بشکه در سال بوده است، درحالی که این رقم  3تنها حدود  1925مقدار مصرف نفت جهان در سال  مثالً

صورت  هاینگاهی به روند گذشته و پیش بینیمیلیارد بشکه شده است )ده برابر(.  30بالغ بر  2005رای سال ب

ژی اولیه در سبد انر های فسیلیسوخت حاکمیت و برتریکه  توان دریافتمی گرفته در سناریوهای مختلف

 های بسیار دور همچنان ادامه خواهد یافت.جهان تا سال

اند مل کردهعنوان منبع مسلط انرژی ع که نه تنها انرژیهای فسیلی در تمامی قرن بیستم بهاکنون باید گفت 

یت هر یک از انواع انرژی در اقتصاد جهانی بستگی مای داشته است. اهلکه در این میان نفت موقعیت ویژهب

های اقتصادی الیتع مختلف فعنوع کاربردهای منابع فسیلی در انوا مستقیم به نوع کاربردهای آن دارد. در واقع از

ر کجاهاست ببینیم اصوال کاربردهای انرژیهای فسیلی د اکنون. منابع انرژی فسیلی پی برداهمیت نسبی  به توانمی

مقایسه  (2-3) جدول و آیا در این کاربردها به سادگی امکان جانشینی انرژیهای نو با انرژیهای فسیلی وجود دارد؟

 می دهد. ارائه های مختلف اقتصادی رادر بخش فسیلی ای از سهم منابع انرژی

 
 درصد به  - (200۴) مختلف هايبخش در فسیلي انرژي منابع کاربرد توزیع  : (2-۳) جدول

 صنعتی حمل و نقل 

خانگی، 

تجاری و 

 کشاورزی

 نیروگاهی
سایر 

 کاربردها
 جمع

 100 9 5 15 21 50 نفت

 100 6 30 32 32 0 گاز

 100 11 70 3 16 0 زغال سنگ

 (IGU  2006 & OPEC REVIEW  2005)منبع: 

جهان در حمل و نقل است. درصد مصرف نفت  50بیش از هویداست،   (2-3)گونه که از جدول همان

 15درصد(، خانگی، تجاری و کشاورزی ) 21کابردهای نفت در جهان عبارت است از: صنعتی )سهم بقیه 
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روشن است که جایگزینی فراگیر انرژیهای  1درصد(. 9کاربردها )درصد( و سایر  5درصد(، نیروگاهی )

صادی و فنی های اقتتردگی، تنوع و نیز انواع محدودیتغیرفسیلی به جای نفت در بخش حمل ونقل به علت گس

کنون امکان پذیر نبوده است )موارد محقق شده بسیار محدود، آزمایشی و پرهزینه بوده است. در بیشتر موارد تا

گاز ـ که خودش هم انرژی فسیلی است ـ جای نفت را گرفته است(. البته درسایر کاربردهای نفت، جانشینی نیز 

ه هر دو مرتبط های صنعتی ـ کبرد نفت در تولید قیر و نیز روغنامکان پذیرتر است. از این گذشته با احتساب کار

نقل ل وخش حمیست ـ نیز سهم نفت را در ببه بخش حمل ونقل هستند و جایگزین ارزان و فراوانی برای آنها ن

دن شچه در مواردی با گاز قابل جانشینرساند. کاربردهای نفت در بخش صنعتی نیز گردرصد می 58به حدود 

است، اما بیشتر مصرف صنعتی نفت مربوط به فرآوری انواع محصوالت پتروشیمی و شیمیایی از نفت و مشتقات 

ال جانشین کاملی برای نفت  وجود ندارد. بنابراین باید گفت بین هفتاد تا هشتاد نفتی است. در این موارد نیز فع

درصد مصرف نفت جهان در کاربردهایی است که با فناوری و چشم انداز کنونی جهان، به زودی و راحتی 

کنونی  رامکان جایگزین کردن سایر منابع انرژی )غیر فسیلی( به جای آن وجود ندارد. بنابراین نفت در ساختا

 انرژی جهان دارای یک موقعیت استثنایی است.

های در بخش درصد(، و کاربرد گاز نیز عمدتاً 70در بخش نیروگاهی است ) کاربرد زغال سنگ عمدتاً 

باشد. روشن است که درصد( می 30درصد(، نیروگاهی ) 32درصد(، خانگی، تجاری و کشاورزی ) 32صنعتی )

پذیرتر شود، امکانمی  که عمدتا گاز و زغال سنگ مصرفدر کاربردهایی  های غیرفسیلیجایگزینی سوخت

ده، اصوال در کاربردهایی مین انرژی جهانی در سه دهه آینتأفت عالوه بر جایگاه کلیدی اش در است. پس ن

 های دیگر، بسیار پایین یا پر هزینه است. ه امکان جایگزینی اش بوسیله سوختشود کمصرف می

اش کمتر است و هم در ه ای دارد. هم آلودگی زیست محیطینفت، گاز البته موقعیت ویژپس از  

ی گاز با )قابلیت جایگزین را داردزغال سنگ  و قابلیت جایگزینی به جای نفت مختلف، تا حدودیکاربردهای 

تواند گز نمیرگاز ه البته به لحاظ فنی و با فناوریهای کنونی صنایع، .مصارف زغال سنگ بیش از نفت است(

گاز را در سبد انرژی جهان درصدی برای  30سهم  حداکثر های خوشبینانهبینیپیشجانشین کامل نفت باشد )

در مورد جانشین شدن گاز به جای زغال سنگ نیز وضعیت گاز استثنایی (. های آینده در نظر گرفته انددر دهه

هاست و ـ در صورت وجود امکان جابجایی درصد مصرف زغال سنگ جهان در نیروگاه 70است، چرا که 

یلی گاز نیز انرژی فسارزان گاز به مراکز مصرف ـ به راحتی امکان جایگزینی وجود دارد. اما یادمان باشد که 

است و از نظر غرب، شرایط حاکم بر آن بهتر از شرایط نفت نیست. شرایطی مانند این که: تولید کنندگان گاز 

                                                 
1.   OPEC REVIEW 2OO5 & IGU 2006. 
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متش ثبات نفتی قرار دارد؛ قیدر همان مناطق بی ع گازیترین مناب؛ مهمنفت اندندگان هم عمدتا همان تولید کن

و  یمت نفت بوده استدرصد تغییرات قیمت گاز تابع تغییرات ق 80حدود  2007)در سال  تابع قیمت نفت است

-لت ویژگی)به ع استسرمایه برتر از نفت  ر وت؛ حمل و نقلش پرهزینهتدریج در حال تقویت است(این رابطه به

نفت  برابر گرانتر از نقل و انتقال 6تا  4و توزیع گاز  های نقل و انتقالاص گاز از نظر حجم و فشار، هزینههای خ

در صورت وابسته شدن کشورهای مصرف کننده به گاز ـ و مخصوصا در صورت سرمایه گذاری عظیم  است(؛ 

کننده مانورهای بعدی برای کشورهای مصرفزنی و امکان نهـ قدرت چا LNGو تاسیسات  در خطوط انتقال لوله

ی ثبات ب ها کشورهایدکنندگان )که معموال از نظر غربیبرای تولیشدیدی  یانحصار قدرت رود واز دست می

کثر ابه خوبی چهره بندد، گاز حد این که در صورتی که همه چیز کند؛ و نهایتاًغیرقابل اعتمادند( ایجاد می و

نون نفت عمل کند ـ کاری که اک مین انرژی جهانترین منبع تأیکم به عنوان اصلیبیست و سط قرناوا تا تواندمی

میالدی رخ خواهد داد و از آن پس  30های موجود، اوج تولید گاز جهان بعد از دهه بینیکند )طبق پیشمی

از به جای کردن گگزینآوری به سوی جایرویرسد نظر نمی . بهرود(ولید گاز جهان نیز رو به افول میظرفیت ت

ت، برای دردسرهایش از نفت کمتر نیس نفت و وابسته کردن خودش برای نزدیک به نیم قرن به منبعی که قطعاً 

 غرب گزینه مناسبی باشد.

 

 نفتتقاضای .  نگاهی به آینده ۳-۲
 جدول. هی تقاضای نفت در دو دهه آیندبینتقاضای انرژی به طور کلی  و پیش افکنیم به رونداکنون نگاهی می

 5/1 رشد با پایه )سناریوی دهدمی نشان سناریو  سه در 2030 و 2020 هایسال در نفت یتقاضا برآورد  (۳-۳)

 سال(. در نفت تقاضای رشد درصدی 8/0 و 1 نرخهای با پایین رشد سناریوی دو و سال، در نفت تقاضای درصدی

 تقاضا درصدی 5/1 رشد رسمی، مراجع هایبینی پیش از بسیاری در نفت قاضایت بینیپیش برای پایه سناریوی

 است. بوده روز در بشکه میلیون 5/82 حدود ،2005 سال در جهان نفت مصرف است. 2030 سال تا نفت برای
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 ( : پیش بینی اثر تغییر در نرخ رشد مصرف نفت بر روی مقدار مطلق تقاضای نفت۳-۳جدول )

 سالیانه نرخ رشد تقاضای نفت )درصد(متوسط 
  سال

5/1 1 8/0 

مقدار تقاضای  2020 93 5/100 104

 نفت

)میلیون بشکه 

 در روز(
120 5/105 7/95 2030 

 

ر به طو 2030رژی جهان از اکنون تا سال ندهد که مصرف کل انشان می شدهی انجامبرآوردها متوسط

با نرخ رشد متوسط   2030تقاضای انواع منابع انرژی تا سال  بر این اساس کند.درصد رشد می 7/1متوسط سالیانه 

شکه نفت خام در میلیارد ب 112معادل  به حدود 2005شکه نفت خام در سال بمیلیارد  83معادل  ازدرصدی  7/1

موجود،  پیش بینی کرده است که با وضعیتسازمان بین المللی انرژی ر پایه این پیش بینی، ب رسد.می 2030سال 

درصد خواهد  3/2و  6/1، 5/1نفت و گاز به ترتیب متوسط سالیانه نرخ رشد مصرف زغال سنگ،  2030تا سال 

این پیش بینی تحقق یابد، به منزله حفظ سلطه بال منازع منابع نفت و گاز در تامین انرژی جهان تا سال  . اگر1بود

ست. چرا که هم ها خوش بینانه احاکی از این است که این پیش بینیجدی شواهد  خواهد بود. گرچه 2030

شدن مذاکرات جهانی مربوط به حفظ موجود ادامه یابد )بویژه با جدی تواند با وضعمصرف زغال سنگ نمی

خواهد  این محیط زیست( و هم نرخ رشد تقاضای نفت و گاز ـ به دالیلی که اشاره خواهد شد ـ بسیار بیش از

حتی ممکن است بیش از وضعیت   2030بود. بنابراین  سلطه نفت و گاز در منابع تامین انرژی جهان در سال 

 کنونی بشود.

بیایید دست به یک فرض افراطی بزنیم. فرض کنیم اصوال رشد تقاضای جهانی برای انرژیهای فسیلی  اکنون

در سطح همین تقاضای کنونی باقی بماند. بنابراین  2030سال متوقف شود و تقاضای جهانی برای این انرژیها تا 

 افزایش طبیعی تقاضای جهانی برای انرژی باید از طریق انرژیهای غیرفسیلی پاسخ داده شود. باز فرض کنیم

منابع انرژی غیرفسیلی هم بتوانند به طور کامل این افزایش تقاضا را جبران کنند و هم به  )فرضی غیر واقعی( که

تا  2005ز سال ااظ فنی قابلیت کامل برای جانشینی این منابع به جای منابع فسیلی وجود داشته باشد. آنگاه لح

                                                 
1.  IEA, (2004), World Energy Outlook 2004, IEA/OECD, Paris.  
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بتوانند  تا   دشده فعلی رشد کننبینیپیشبرابر رشد  1/3درصد یعنی  5سالیانه منابع انرژی غیر فسیلی باید  2030

ه منابع نرخ رشد مرجع برای عرض ز تحوالت بازار نفت ـ ـ تا پیش ا افزایش تقاضای جهانی را پاسخ گویند )فعالً 

سهم انرژیهای فسیلی از  اگر چنین تحولی امکان پذیر باشد،آنگاه .(درصد است 6/1انرژی غیرفسیلی، سالیانه 

نابراین چیزی تغییر نکرده است. ب خواهد رسید. 2030درصد در سال  55( به 2005درصد کنونی ) 80حدود 

یهای فسیلی در سبد مصرف انرژی جهان همچنان باقی خواهد ماند و یک شوک در بازارهای سلطه جهانی انرژ

انرژی فسیلی ـ عمدتا در بازار بی ثبات نفت ـ کافی است تا اقتصاد جهانی را به بحران فرو برد. پس با روندهای 

 بیی وابستگی غرموجود )روندهای دهه نخست قرن بیست یکم( هنوز چشم انداز روشن و جدی ای برای رها

 به انرژیهای فسیلی وجود ندارد. 

 

 نفت .  نگاهی به آینده عرضه۳-۳
 تقاضای شافزای که است این پرسش واقع در بود. خواهد چگونه آینده سالهای در نفت عرضه روند ببینیم اکنون

 بحث که آن رایب کند؟ مینتا است قرار کسی چه را یکم و بیست قرن نخست دهه سه در نفت برای شده بینی پیش

 فنی فاهیمم از برخی به افکنیممی نگاهی تنخس دریابیم، خوبی به را آینده هایدهه در نفت عرضه هایمحدودیت

  نفتی. مخازن به مربوط

 موم،ع تصور برخالف  ندارند. زمین روی مایع ماده یک ذخیره با شباهتی زمین اعماق در گاز یا نفت ذخایر

 برداشت هاینرخ با و ممکن مقدار هر به که نیست استخر در مایع ادهم یک ذخیره دمانن به زمین زیر در نفت ذخایر

 میکرنی() ریز بسیار هایحفره و هاشکاف درون در نفت .کرد برداری بهره آن از بتوان متوالی هایدوره در مختلف

 نامند.می  1«درجا نفت» را نفت این مقدار دارد. قرار زمین اعماق در زیاد فشار تحت و مخزن هایسنگ میان در

 نفت» یرذخا از بخشی آن است. استخراج قابل آن از بخشی فقط و نیست استخراج قابل  «درجا نفت» ذخایر همه

 که نفتی درصد به و نامندمی 2«شده اثبات ذخایر» را است استخراج قابل  عمالً موجود، فناوریهای با که «درجا

 ایران ی«درجا نفت» ذخایر مثالً شود.می گفته «بازیافت ضریب» کرد، راجاستخ «درجا نفت» ذخیره از انتومی

 آن از بشکه میلیارد 138 حدود تنها درصد 25 بازیافت ضریب با که است شده برآورد بشکه میلیارد 550 حدود

 ظرفیت بینیپیش و محاسبه در آنچه بنابراین .نیست برداشت قابل و ماندمی زمین زیر در بقیه و است تحصالاس قابل

 تولید رایب گذاریسرمایه محدودیت که این فرض )با است نفت شده اثبات ذخایر است، مهم آینده در نفت بالقوه

                                                 
1.  Oil in Place 

2.  Proven Reserves 
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 وضعیت تابع دخو بازیافت ضریب است. بهبود قابل فناوری رشد با بازیافت ضریب البته باشد(. نداشته وجود

 فشار هب بستگی نیز مخزن در نفت حرکت است. استخراج برای استفاده مورد فناوری و مخزن در نفت حرکت

 ود،شمی برداشت نفت مخزنی از که مچنانه بنابراین دارد. مخزن در موجود نفت نوع و مخزن سنگ نوع مخزن،

 و بازیافت بیضر مقدار بنابراین و کندمی تغییر مخزن طبیعی هایویژگی سایر و مخزن فشار نفت، درجای ذخیره

 در مخزن یک از نفت تولید ظرفیت اساس این بر کند.می تغییر مخزن هر در نفت شده باتاث ذخیره مقدار نتیجه در

 خزنم یک که نیست گونه این یعنی است. تغییر حال در دائما هستیم، آن از برداشت حال در که ای دوره طول

 بشکه میلیون یک روزانه تولید با و روز 300 در بتوان را ای بشکه ونمیلی 300 ،مثالً ،  شده اثبات ذخیره دارای نفتی

  کرد. تخلیه روز در

 واقع رد هستند. عمر منحنی یک دارای شود،می استخراج آنها از که نفتی ختلفم مخازن تجربه، اساس بر

 است. دوره ای حلهمر چهار دارای مخزن، ترک تا تولید و توسعه اکتشاف، زمان از نفت مخزن یک تولید منحنی

 مخزن ابعاد و هاویژگی تا شودمی مطالعاتی کار و گذاریسرمایه مخزن روی بر فقط گذاری()سرمایه اول دوره در

 تولید ظرفیت دریجت به خاصی زمان تا مخرن از تولید آغاز هنگام از شود.می آغاز تولید سپس شود. شناسایی

 )دوره رسدمی خود حداکثر به مخزن تولید زانمی برداشت، ای دوره از پس دوم(. )دوره یابدمی افزایش مخزن

 کلش ای زنگوله منحنی یک نفت استخراج یحنمن واقع در شود.می آغاز افول دوره سرانجام و ج(او دوره یا سوم

 نحوه، با چهارگانه، هایدوره این همه طول البته است. لیدتو پیک همان یا اوج دوره( )یا نقطه یک دارای که است

 نشان را نفتی مخازن عمر رگانهچها یاهدوره  (1-3) نمودار  است. تغییر قابل مخزن، از ما برداشت شدت و میزان

        دهد.می

 
 های چهارگانه عمر یک مخزن نفتی(: دوره۱-۳نمودار )

   

دوره سوم    دوره دوم        دوه               دوره چهارم           

 اول

 منحنی دوره عمر مخازن نفتی

 نزما

 توليد
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 شودمی چهارم( و سوم های)دوره خود عمر دوم نیمه وارد نفت مخزن وقتی شودمی مشاهده که همانطور

 ولیدت افت از جلوگیری آن عمر دوم نیمه در مخزن از برداربهره هدف و داردن وجود مخزن در تولید افزایش امکان

 یم طی را خود عمر چرخه از مختلفی هایدوره نفت فعال و موجود نشده، برداری بهره مخازن عمل در است. نفت

 قرار  ـ تنف تولید پیک دوره در یا بعد ،قبل ـ خود عمر مختلف هایدوره در مخازن از بسیاری درخ سطح در کنند.

 کالن نیمنح به  کنیم، جمع هم با را نفتی مخازن همه تولید منحنی جهان( یا کشور )یا منطقه یک در وقتی ارند.د

 زیر(. )شکل رسیممی منطقه آن در نفت استخراج

 منحنی کالن )تجمیع شده( استخراج نفت

 
 

 بود. خواهد دتولی پیک( )نقطه اوج دوره یک دارای نیز جهان نفت تولید شده( )تجمیع کالن منحنی بنابراین

 مانده باقی دهش اثبات ذخایر شده، استخراج نفت مقدار  متغیرهاست: این از تابعی جهان در نفت تولید پیک دوره

 . فناورانه تحوالت و  نفت، قیمت  ، ممکن و احتمالی ذخایر ،

 همراه اطمینان عدم با که است ای لهسأم واقع در است، اختالفی موضوعات از جهان نفت تولید اوج دوره

 معین  را هانج کل در نفت تولید اوج به رسیدن قطعی زمان تواننمی متعدد، عوامل گذار تاثیر علت به یعنی است.

 آن، رب گذاراثر عوامل ماهیت به توجه با آن عوقو دوره اما است حتمی نفت تولید پیک دوره وقوع واقع در کرد.

 یا نطقهم یک در تولید پیک دوره توانمی احتمالی مقادیر اساس بر و بود واهدخ احتمال توزیع تابع یک دارای

 و است خصمش اول عامل تنها آمد، باال در که تولید اوج نقطه بر گذار ثیرتأ عامل پنج از کرد. بینیپیش را جهان

  هستند. احتمالی ماهیتی دارای و نامشخص عوامل، بقیه مقدار

 قرن ربع از تینف بزرگ هایاکتشاف دوره که دهدمی نشان نفت ذخایر شده اثبات منابع اکتشاف روند مقایسه

 کشف نفتی بزرگ مخازن ابتدا م،ه نفت اکتشاف فنی هایویژگی لحاظ از .است پذیرفته پایان گذشته

  اننش خود زا ...( و فیزیکی ی،شناخت )زمین عالئمی نفتی عظیم مخازن که چرا  کوچکتر. مخازن سپس شوندمی 

 پایان نفتی زرگب اکتشافهای عصر گفت باید علت همین به هستند. شناسایی قابل راحتی به و سرعت به که دهندمی

 میلیارد 5 از باالتر )ذخایر نفتی عظیم فوق هایمیدان اکتشاف دوره که دهدمی نشان  (2-3) نمودار است. یافته
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 میدنهای عمدتا شده کشف میدانهای آن از پس و است میالدی 60 و 50 دهه به مربوط  شده( اثبات نفت بشکه

 شده امانج بینی پیش است(. سال همان در شده کشف ذخایر کل دهنده نشان میله )هر اند بوده کوچک و متوسط

 نیز سطتوم میدانهای کشف شاهد حتی دیگر جهان که دهدمی نشان نیز است( بینی پیش بعد هب 2000 سال )از

 هایدهه در هک بزرگی ذخایر رودمی انتظار بنابراین است. یافته ینزول سیر سرعت به ذخایر کشف و بود نخواهد

 کشف که جدیدی کوچک ذخایر راینبناب و ببرند سر به خود عمر نزولی دوره در اکنون است شده کشف گذشته

 جهان کلی ولیدت ظرفیت بر توانندنمی و کنند جبران را گذشته بزرگ ذخایر تولید افت توانندمی تنها شوند،می

 واندتنمی تولید قاعدتا است، افول به ور ذخایر کشف وقتی پیداست،  (2-3) نمودار  از که گونه همان بیفزایند.

 میلیارد 15 از کمتر شده( )اثبات جهان شده کشف ذخایر کل که حالی در  2005 سال در مثالً یابد. افرایش همچنان

 سرعت برابر دو تولید سرعت بنابراین  است. رسیده بشکه میلیارد 30 از فراتر به جهان نفت تولید است، بوده شکهب

 بر .سازدمی آشکار را جهان نفت قله منحنی زودی به وضعیت این است روشن است. بوده جدید ذخایر کشف

 رخ  2020 تا 2010 فاصله در جهان نفت لیدتو قله که است شده بینی پیش  زیر، منحنی  به توجه با اساس، همین

 داد. خواهد

 

 

 
 

 )میلیون بشکه در سال(  ۱۹50-۲050اکتشاف و تولید نفت:   :(۲-۳نمودار ) 
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 تنف شده اثبات )ذخایر است یافته افزایش درصد  20 تنها جهان شده اثبات نفتی  ذخایر گذشته سال بیست در

 .است( رسیده بشکه میلیارد 1200 به 2005 سال در که است بوده بشکه میلیارد 996 حدود 1988 سال در جهان

 عضو کشورهای میالدی هشتاد دهه در است. واقعی غیر زیادی حدود تا ذخایر شده اعالم کلی رقم حال درعین

 بود، دیدش تغییرات ینا که این به توجه با کردند. نظر تجدید دخو شدهاثبات ذخایر شده اعالم مقدار در اوپک،

 خود نفتی یرذخا سهم صوری افزایش کار، این برای اوپک عضو کشورهای  انگیزه باشد. واقعی تواندنمی طبیعتاً

  مشخص را خود تولید کلی سقف المعمو )اوپک بود اوپک در خود تولید سهم افزایش بنابراین و

  مقدار و زمان (،4-3) جدول کند(.می مشخص را آنها تولید سهمیه ضو،ع کشورهای ذخایر اساس بر بعد و کندمی

 دهد.می نشان را خود شده اثبات نفتی رذخای در اوپک عضو کشورهای بازنگری

برای برخی کشورهای اوپک )میلیارد  ذخایر مشکوکذخایر نفتی اعالم شده همراه با :  (4-3) جدول

 بشکه(

 کویت عراق ایران دبی ابوظبی سال
عربستان 

 صعودی
 مقادیر مشکوک ونزوئال

1980 00/28 40/1 00/58 00/31 40/65 35/163 87/17 0 

1981 00/29 40/1 50/57 00/30 90/65 00/165 95/17 0 

1982 60/30 27/1 00/57 70/29 48/64 60/164 30/20 0 

1983 51/30 44/1 31/55 00/۴۱  23/64 40/162 50/21 ۳/۱۱ 

1984 40/30 44/1 00/51 00/43 90/63 00/166 85/24 0 

1985 50/30 44/1 50/48 50/44 00/۹0  00/169 85/25 ۱/۲۶ 

1986 00/31 40/1 88/47 11/44 77/89 80/168 59/25 0 

1987 00/31 35/1 80/48 10/47 92/91 57/166 00/25 0 

1988 ۲۱/۹۲  00/۴  ۸5/۹۲  00/۱00  92/91 98/166 ۳0/5۶  ۱۱/۱۹۲ 

1989 21/92 00/4 85/92 00/100 92/91 97/169 08/58 0 

1990 00/92 00/4 00/93 00/100 00/95 00/۲5۸  00/59 ۳/۸۸ 

 54/317مقدار ذخاير مشکوک:     || میلیارد بشکه 701( : 1990کل ذخاير نفت اعالم شده توسط کشورهای باال )

 میلیارد بشکه
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 ذخایر در درصدی 38 )افزایش( بازنگری با عراق 1983 سال در دهد،می نشان (4-3) جدول که گونههمان

 1985 الس در آن از پس داد. انجام را اوپک اعضای  شده اعالم ذخایر در یکباره و عمده تغییر نخستین خود نفتی

 ایران افزایش(، درصد 196 ا)ب دبی افزایش(، درصد 197 )با ابوظبی ،1988 سال در افزایش(، درصد 41 )با کویت

 سال در نهایتاً  و افزایش(، درصد 125 )با ونزوئال و افزایش( درصد 112 )با عراق مجددا افزایش(، درصد 90 )با

 کل رد کردند. بازنگری خود شده( اثبات )ذخایر شده اعالم نفتی ذخایر در افزایش( درصد 52 )با عربستان 1990

 318 اند، آمده (4-3) جدول در که کشورهایی نفت شده اثبات ذخیره بشکه دمیلیار 701 مجموع از گفت باید

-هم که دارد احتمال واقع در اشند.ب واقعی غیر و «مشکوک» ذخایر احتماال درصد( 45 از )بیش آن بشکه میلیارد

-می شانن  (3-3دار)نمو باشد. واقعی غیر و صوری ذخایر جهان، شده اعالم نفت ذخایر چهارم یک حدود اکنون

 طی را دهشون هموار و آرام بسیار افزایشی روند یک اوپک غیر کشورهای نفتی ذخایر گذشته دهه سه در که دهد

 جهش از ناشی عمدتاً  هشتاد دهه در جهان نفتی ذخایر در جهش است. رسیده خود اوج نقطه به اکنون و است کرده

 نیز کاوپ عضو کشورهای نفتی ذخایر رشد وجود، این با است. بوده اوپک عضو کشورهای شده اعالم ذخایر در

 است. شدن افقی حال در و رسیده شونده هموار روند یک اکنون

 

 
 

 ایرذخ کلی مقدار بودن مطمئن غیر از حکایت جهان نفتی ذخایر مورد در موجود هایداده مجموعه بنابراین

 ه،شد اعالم ذخایر کلی سطح افزایش عدم نهایتا و جدید، شده کشف ذخایر بودنکوچک موجود، شده اعالم

 پس و برسد ودخ وجا نقطه به جهان نفت تولید دور چندان نه زمانی در که باشیم داشته انتظار باید اساس براین دارد.

 جهان

 خاورمیانه

 بقیه جهان

 (میلیارد بشکه)  روند تاریخی  ذخایر اثبات شده نفت به تفکیک مناطق   :(۳-۳)نمودار
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 یرغ و اوپک کشورهای سهم جهان، نفت تولید روند بینی پیش (4-3) نمودار کند. آغاز را خود نزولی روند آن از

 2020 دودح در جهان نفت یدتول ظرفیت اوج که است آشکار  دهد.می نشان را جهان نفت تولید اوج طهنق و اوپک

 ی ـ هابینیپیش سایر رسد(.می 2020 سال در روز در بشکه لیونمی 94 به حداکثر جهان نفت تولید )که رسدمی فرا

 103) اند کرده برآورد  2020 دهه میانی سالهای در را جهان نفت عرضه اوج  تفاوت اندکی با نیز ـ تر بینانه خوش

 چرا شودیم ستهبرج نفت بازار در دوباره اوپک نقش پس این از که است این دیگر مهم نکته اما (.2022 در میلیون

 بازار رد اوپک سهم بعد، به اکنون از کشورها سایر تولید کاهش با ـ پیداست (4-3) نمودار ز ا که گونههمان ـ که

 شود.می آغاز اوپک حاکمیت از جدیدی رهدو و یابدمی افزایش نفت

 
 آمد، قبلی بخش در که گونههمان رسد.می فرا 2020 حوالی در نفت تولید اوج (،4-3) نمودار اساس بر

متوسط سالیانه نرخ رشد  2030بینی کرده است که با وضعیت موجود، تا سال پیشسازمان بین المللی انرژی 

 سال در درصد 5/1  نرخ با نفت تقاضای گر. در همان بخش نشان دادیم که ادرصد خواهد بود 6/1نفت مصرف 

 اوج هب نفت تولید وقتی صورت نای در رسد.می روز در بشکه میلیون 104 به 2020 سال در نفت تقاضای کند، رشد

 نیست(، پذیر امکان خود، عمر دوم دوره به مخازن ورود علت به و عمال تولید ظرفیت افزایش وقتی )یعنی رسدمی

 بنگریم را رتبینانه خوش سناریوهای اگر حتی بود. خواهد آن عرضه از بیش روز در بشکه میلیون ده نفت تقاضای
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 اوپک

 اوپک

 وی سابقرشو

 بقیه جهان بقیه جهان

 روند تولید گذشته و پیش بینی آینده تولید نفت جهان:  (۴-۳)نمودار 
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 کی نفت تقاضای باز اند، کرده برآورد روز در بشکه یونمیل 103 تولید با و 2022 سال در را نفت عرضه اوج که

  است. عرضه از بیش بشکه میلیون

 یعنی (.2020 دهه سالهای )در است روز در بشکه میلیون ده تا یک بین تقاضایی مازاد از سخن که کنیم توجه

 عرضه کمبود با زمان آن در د،شومی واداشته تالطم به نفت، عرضه رد بشکه هزار صد چند تغییر با اکنون نفتی بازار

 بود. خواهد رو روبه روز در بشکه میلیون ده تا یک بین ای

 نمودار در هک گونه همان کنند. جبران باید کشورهایی چه عمدتاً را نفت تقاضای افزایش این ببینیم اکنون

 نقطه به اردد تنها نه نفت زاربا یعنی است. افزایش به رو دوباره نفت بازار در اوپک سهم پس این از دیدیم، (3-4)

 بیشتر که ندکن تولید اوپک کشورهای باید را نفت اعظم بخش نیز اوج دوره در بلکه شود،می نزدیک تولید اوج

 دارد نآ نااطمینانی هم و رسدمی خود حداکثر به دارد عرضه هم سپ دارند. قرار خاورمیانه ثبات بی منطقه در آنها

 دارد. رقرا خود اوج نقطه در اکنونهم سابق( شوروی کشورهای از )غیر اوپک غیر عرضه واقع در یابد.می افزایش

 نقطه از که است دهه( دو از بیش آمریکا )برای سالها غربی مهم کنندگان تولید از برخی توسط نفت عرضه حتی

 ترینمهم و و مناطق ترینمهم در نفت تولید تاریخی روند (7-3) تا (5-3) نمودارهای است. کرده عبور اوج

 در نفت یدتول مناطق ترینمهم است، آشکار که گونه همان هد.دمی نشان را نفت کنندهتولید نعتیص کشورهای

 اند. کرده عبور خود تولید اوج قطهن از که مدتهاست هم شمال(، دریای و )آمریکا غربی کشورهای

 

 

 
 
 

 

 (میلیون بشکه در روز)                نفت در آالسکا   روند تاریخی تولید  ( ۵-۳)نمودار 
 

 (بشکه در روز هزار)           نفت در دریای شمال        روند تاریخی تولید  :(۶-۳)نمودار        
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 است رحالید این و گیرد. ر قرا اوپک تسلط در دوباره پس این از نفت بازار که است این انتظار اساس این بر

 میلیون هد تا یک بین ای عرضه کسری با بازار رسد،می خود اوج نقطه به جهان نفت تولید که هنگام آن در که

 آن با و پذیردب را آن بتواند غرب که است آن از  ترنناام و ترکننده نگران فضایی چنین روست.روبه  روز در بشکه

 دست روی بر تدس بیفتد. ثبات بی و ناامن ایمنطقه دست به غرب حیات رگ که است آن معنی به این بیاید. کنار

 عنوان به ژی،انر عرضه منیتا واقع در شود.می تلقی خودکشی سیاسی نظر از آید پدید وضعیتی چنین تا گذاردن

 لحاظ به ند.ک برخورد مسامحه با آن با بتواند غرب که نیست ای لهمسأ فارس، خلیج در غرب سیاست ینترمحوری

 کاویم.می بیشتر ـ بعدی بخش در ـ را الهمس این موضوع، اهمیت

 

 .  امنیت عرضه انرژی۳-۴
هزینه نهایی رند: پذیثیر میأعامل مهم ت سه، و بنابراین قیمت منابع انرژی، از های پایان پذیر )مانند نفت(بازار انرژی

، هزینه نهایی نفتیهزینه تولید در گرانترین میدان  تولید، رنت کمیابی نسبی، ریسک اخالل در عرضه. معموالً

ن ترین راشود )یعنی قیمت نفت از هزینه تولید در گکف قیمت نفت بر اساس آن تعیین میشود و تولید تلقی می

اله انتظاری است. یک مسآید(. کمیابی منابع انرژی تجدید ناپذیر یک متغیر نسبی و تر نمیمیدان نفتی، پایین 

 (میلیون بشکه در روز)           نفت در آمریکا        روند تاریخی تولید  ( 7-۳)نمودار 
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، اما ـ مانند نفت ـ وجود داشته باشد تجدید ناپذیرممکن است به واقع در زیر زمین به اندازه کافی منابع انرژی 

 اطالعات جاری از منابع موجودبر اساس  ، در این صورت بازیگران بازار انرژی معموالًباشدهنوز کشف نشده 

کنند. نی میزیابی یک منبع انرژی گمانهارزیابی شان از آینده، درباره کمو میزان برداشت جاری از این منابع و نیز 

است.  «ریسک انتظاری»سخن گفت. همچنین ریسک عرضه یک منبع انرژی، « کمیابی انتظاری»پس باید از 

ی عرضه یک منبع انرژی را تهدید نکند، اما کافی است، بازیگران بازار، هیچ خطر «در واقع»یعنی ممکن است 

احساس کنند که خطری در راه است و ریسک انتظاری را باال ارزیابی کنند. البته ریسک به نوبه خود تابع عدم 

چون بیشتر منابع زغال سنگ در خود کشورهای غربی قرار  مثالًتقارن میان مراکز عرضه و مراکز تقاضاست. 

. اما در صفر است دارد، عدم تقارنی در عرضه و تقاضا وجود ندارد و بنابراین ریسک عرضه زغال سنگ تقریباً

مورد نفت چون منابع اصلی تولید آن در خاورمیانه است، و مراکز اصلی مصرف آن در غرب است، یک عدم 

شود. چرا که هرچه عدم تقارن بیشتر تقاضا وجود دارد که موجب ریسک میناطق عرضه و تقارن جدی میان م

د، عرضه آیکننده به وجود میهای مناطق عرضهباشد، احتمال این که تحوالت سیاسی و منطقه ای که در کشور

نسبی میابی ک لید،هزینه نهایی تو یابد.  هر چهابراین ریسک نیز افزایش میشود و بنرا مختل کند، بیشتر می

ز افزایش یمت آن منبع انرژی نیافزایش یابد، ق ناپذیردر مورد یک منبع انرژی تجدیدانتظاری و ریسک انتظاری 

   یابد.می

بنابراین گرچه قیمت نفت تابع سه عامل اصلی )هزینه نهایی تولید، کمیابی نسبی و ریسک اخالل در عرضه( 

تند که ها هست نسبی عرضه و تقاضا و نظایر اینتدریجی فناوری، تغییرااست اما دو مورد اول، تابع تحوالت 

بینی پذیر است. در این میان آنچه که رفتار آن پیش بینی پذیر نیست، کند و آرام و معموالً پیش تغییراتشان

ر ل اثر گذار باز جمله عوامریسک اخالل در عرضه )امنیت عرضه نفت( است که تابع عوامل متعددی است.  

ثباتی ا، بیههای سیاسی و نظامی بین دولتتوان به تحوالت سیاسی )از جمله جنگ، تنشامنیت عرضه نفت می

ته، ذخایر رهای توسعه یافپذیر کشوروریستی و ...(، حجم ذخایر رقابتکننده، حمالت تداخلی کشورهای تولید

 از قبیل کارگری و عوامل محیطیکشورهای مصرف کننده، حجم ذخایر مازاد اوپک، اعتصابات راهبردی 

ها اشاره کرد. بنابراین برای ثبات در رشد اقتصادی غرب، پایداری بازار نفت یک عامل طوفان، سیل و نظایر این

کلیدی است و برای پایداری بازار نفت نیز امنیت عرضه عامل تعیین کنند.  دو عامل اول )هزینه نهایی و کمیابی 

آرام خود امتواند آرذراند و بنابر این اقتصاد غرب میگها اثر میجی و آرام بر قیمتتدرینسبی( تنها به صورت 

ه هر چه های بزرگ شود. و البتباتیثتواند دست خوش بیزد. امنیت عرضه است که معموال میرا با آن منطبق سا

ناطق تقاضا یر و دور از معدم تقارن بین عرضه و تقاضای نفت بیشتر باشد )یعنی منابع عرضه نفت در جاهایی غ
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عرضه برای  یابند. نخست ببینیم چرا امنیتتری مینیت عرضه نفت، نقش برجستهمتمرکز باشد( عوامل موثر بر ام

 غرب مهم است.

درصد انرژی دنیا را مصرف  25درصد جمعیت جهان را داراست اما حدود  5/4که آمریکا تنها در حالی

 60درصد جمعیت جهان را دارند، اما  15حالی که تنها  (، درOECDصنعتی ) همچنین کشورهای پیشرفته کند.می

درصد گاز جهان  52درصد نفت و  60کنند. همچنین این کشورها حدود درصد کل انرژی جهان را مصرف می

درصد ذخایر گاز جهان در این کشورها  8/3شده نفت و درصد ذخایر اثبات 6/7، اما تنها کنندرا مصرف می

است، یعنی اگر قرار باشد کشورهای  13تا  11قرار دارد. نسبت ذخیر به تولید نفت و گاز در این کشورها بین 

 سال زمان  13تا  11کنند، بین  مینو گاز را تنها از منابع خودشان تأغربی کل مصرفشان از نفت 

ه شده نفت و گاز موجود در جهان بشود. در حالی که عمر ذخایر اثباتت و گازشان تمام برد تا کل منابع نفمی

ر دسال برآورد شده است. پس اگر امروز توزیع عرضه و تقاضای نفت و گاز نامتقارن است،  65و  40ترتیب 

بینی ها، پیشرشود و با روند موجود تولید و مصرف نفت و گاز در این کشوآینده این عدم تقارن بیشتر می

شود وابستگی کشورهای صنعتی به منابع نفت و گاز کشورهای غیرغربی ـ بویژه کشورهای عضو اوپک ـ می

ای را در مقایسه با سهم آنان از کل تقاض OECD( سهم ذخایر نفت و گاز کشورهای 5-3جدول ) بیشتر شود.

 دهد.جهانی برای نفت و گاز نشان می

 

 در ذخایر و تقاضای نفت و گاز  )درصد( OECDسهم کشورهای : (5-3جدول )
 طبیعی گاز نفت 

 3/8 7/6 سهم از کل ذخایر جهانی
 53 5/59 سهم از کل تقاضای جهانی

 38 60 سهم واردات در کل مصرف )وابستگی به واردات(
 

در ذخایر نفت و گاز جهان دارند و با سهم بزرگی که  OECDروشن است که با سهم اندکی که کشورهای 

در مصرف نفت و گاز دارند، عدم تقارن منابع عرضه و تقاضای نفت برای آنها بسیار باالست و بنابراین عواملی 

  گذارند.در این مورد بسیار پرقدرت اثر میکه بر امنیت عرضه انرژی موثرند، 

در حالی است که طرف عرضه بازارهای نفت و گاز دارای رفتارهای تصادفی است. یعنی  تقارنعدم این اما

ها، خرابی یا ند حوادث و بالهای طبیعی، اعتصابینی نشده )مانبای از حوادث پیشبه علت وجود مجموعه

، آشوبها، رژیی سازی منابع انهای تولید، انتقال و توزیع، بحرانها و تحوالت سیاسی،  ملکاری در شبکهخراب

ها و نظایر آنها( احتمال اخالل در عرضه منابع انرژی همواره وجود دارد. همچنین هرچه سهم مبادله جهانی جنگ
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درصد  60رود. تجارت بین المللی نفت معادل د، ریسک اخالل در آن نیز باال میدر یک منبع انرژی افزایش یاب

لقوه اخالل ر باشود و همین باال بودن سهم تجارت نفت، خطهان است که درصد باالیی محسوب میتولید نفت ج

برد. به عنوان نتیجه باید گفت هرچه مبادالت جهانی منبعی مثل نفت بیشتر باشد و هرچه میان در آن را باال می

شود. تر میاین منبع، دشوارمراکز عرضه و تقاضا عدم تقارن بیشتری وجود داشته باشد، مدیریت ریسک در بازار 

ای مانند نفت، بسیار سنگین تر از ارزش ساده آن ه ریسک اخالل در عرضه منبع انرژیاید دقت کرد که هزینب

به هزینه اما بگذارید مثال ساده دیگری بزنیم )البته برای محاس .منبع است. این نکته را پیشتر با مثالی نشان دادیم

 دراین جا ـ برای تقریب ذهن ـ تنها یک مثل ریسک اخالل در عرضه نفت، الگوهای پیچیده ای وجود دارد.

منبع  هرا در نظر بگیریم که روزانه یک میلیون بشکه نفت  )به عنوان یگان مدرنی شود(. اقتصادساده شده ارائه می

 18/25دالر برای هر بشکه، ارزش نفت مصرفی اش در سال  50کند. با قیمت اش( وارد و مصرف میانرژی

میلیارد دالر باشد  100اش در سال، برابر این اقتصاد،  تولید ناخالص داخلیبود. فرض کنیم میلیارد دالر خواهد 

ل ک )نسبت مصرف نفت به تولید تا حدودی از واقعیت اخذ شده است(. قطع کامل واردات نفت به این کشور،

 و بنابراین کل تولید ناخالص  کنداش را متوقف میاقتصادی و تولیدیهای فعالیت

-یرهها به صورت زنجکه در اقتصادهای مدرن همه فعالیت)توجه شود  بردرا از بین می میلیارد دالر( 100) اشملی

های باالدستی نکنند، چون فعالیتانرژی مصرف  ها مستقیماًبنابراین حتی اگر برخی از فعالیتوابسته اند، همای به

امل شود که هزینه ریسک قطع ک. مالحظه میشوند(میل شود، آنها نیز مختو پایین دستی بدون انرژی مختل می

 برابر( ارزش خود آن منبع خواهد بود. 5عرضه یک منبع انرژی، چند برابر )در این جا بیش از 

البته باید توجه داشت که میزان خسارت وارده به یک اقتصاد، در اثر اخالل در عرضه نفت، صعودی خواهد 

باشد، کاهش در عرضه به اندازه یک  Rکاهش عرضه نفت به اندازه یک بشکه، بود. یعنی اگر خسارت ناشی از 

زند و به همین ترتیب با کاهش بیشتر و بیشتر در عرضه نفت، به اقتصاد خسارت می Rبشکه دیگر، بیش از 

 است. از قانون بازدهی نزولیشود. این ناشی هر بشکه جدید، بیشتر و بیشتر می خسارت ناشی از کاهش عرضه

-هد، عدمدر از تزریق واحد قبلی، افزایش میگونه که تزریق هر واحد نفت جدید به اقتصاد تولید را کمتهمان

 ه را دهد. این نکتاز عدم تزریق واحد قبلی کاهش می تزریق هر واحد نفت به اقتصاد نیز تولید را بیشتر

 نیز نمایش داد.  ( 8-3)توان با نمودار می

بشکه نفت نیازمند است. تزریق اولین  1000ای فعالیت در حداکثر ظرفیت خود به فرض کنیم اقتصادی بر

آورد )پاداش ضمنی عرضه مطمئن اولین برای این اقتصاد منفعت به بار می oeبشکه نفت به این اقتصاد به اندازه 

تا جایی که تزریق  ،یابدقتصاد، منافع حاصله سیر نزولی میهای بعدی نفت به این اه نفت(. با تزریق بشکهبشک

خواهد داشت. تزریق بشکه هزارم به این اقتصاد،  1CCهشتصدمین بشکه نفت به این اقتصاد فرضی، منافعی برابر 
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بشکه  1000منفعت اضافی ای  نزدیک به صفر در بر خواهد داشت. بنابراین کل منافع حاصل از تزریق  عمالً

 ن روند را معکوسخواهد بود. اکنو oeaنفت به این اقتصاد فرضی برابر مساحت مثلث 

خود بشکه نفت در حداکثر ظرفیت  1000کنیم فعال این اقتصاد فرضی دارد با مصرف روزانه کنیم. فرض میمی 

قرار گیرد، کل  bکند. اکنون اگر عرضه نفت به اندازه صد بشکه کاهش یابد، یعنی اقتصاد در نقطه کار می

خواهد بود. اگر دوباره عرضه  1abbبشکه  در عرضه نفت، برابر مثلث  100منفعت از دست رفته برای کاهش 

آید و منفعت از دست رفته این صد بشکه دوم، برابر می  cبشکه دیگر کاهش یابد اقتصاد به نقطه  100نفت 

است(. به همین ترتیب با کاهش  1abbمثلث  خواهد بود )که آشکارا بزرگتر از 1b1bccمساحت  چهارگوش 

 ی از عرضه نامطمئن نفت( بیشتر هر صد بشکه دیگر در عرضه، منفعت از دست رفته )خسارت ناش

بنابراین در  در دوره اخالل نام نهاد.« منحنی زیان نهایی»را می توان به عنوان   eaشود. بر این اساس خط می

ان به اقتصاد  مصرف کنندگاخالل جدید در عرضه نفت، شدت خسارتی که  بازاری مانند نفت با ورود هر عامل

اخالل  ناسب با افزایشآید بیشتر خواهد شد. به عبارت دیگر خسارت ناشی از عرضه نامطمئن نفت متوارد می

ر و تیابد. در واقع هر چه عامل اخالل در  عرضه، بزرگخسارت با نرخ فزاینده افزایش می یابد بلکهافزایش نمی

الل بزرگ در بازار نفت رود.  به همین علت وجود عوامل اخاشد ضریب خسارت محتمل، باالتر میجدی تر ب

  ها قابل قبول نیست.برای غربی

 
(: خسارت ناشی از کاهش تزریق نفت به اقتصاد۸-۳نمودار )

  
 

 ار ازشود. یعنی بمی« شکست بازار نفت»ع نفتی موجب وجود رفتارهای تصادفی در طرف عرضه مناب

 ئن نفت در های اجتماعی ـ اقتصادی عرضه نامطمواقعی نفت را منعکس کند و هزینه تواند قیمتنمی

ن تواند سطح بهینه امنیت در عرضه انرژی را تعیی. به همین علت سازوکار بازار نمیشودهای آن متجلی نمیقیمت



 ۱۸۹             ندهینفت: گذشته و آ یاسیاقتصاد س                                                                                                  

 

 

-رف. به همین علت به تدریج بین مصبازار تعیین شودکند. پس امنیت عرضه نفت باید از بیرون از سازوکار 

رفته گ)برای حفظ امنیت عرضه انرژی( شکلیافته در این باره ده نفت در جهان نوعی همکاری نظامکنندگان عم

منیت امین اتأ است. بخش بزرگی از رفتارهای سیاسی آمریکا و اروپا در خاورمیانه در چارچوب همکاری برای

ده و شکل گرفته است )بخشی رسمی و اعالمحلیل است. این همکاریها که از چند دهه قبل شعرضه نفت قابل ت

ر های مشترک انرژی دای از سیاستحتی پنهان( موجب شکل گیری مجموعهبخشی به صورت غیررسمی یا 

نترل ز کها و اقدامات، غرب نه تنها هنوز ااما با وجود همه این سیاستکشورهای پیشرفته صنعتی شده است. 

ر روز توانایی غرب دین است که با روند موجود، روز بهقطعی بازار نفت ناتوان است بلکه شواهد حاکی از ا

 یابد.دادن یک شوک عظیم نفتی افزایش میکنترل بازار نفت کاهش و احتمال رخ 

ارن عرضه قکننده نفت در گذشته با مساله عدم تاست که ببینیم کشورهای عمده مصرفاکنون نوبت آن  

 اند و پس از این باید چه کنند. در این جا نخسته امنیت انرژی چگونه برخورد کردهو تقاضای نفت و مسال

تی و سپس با جمع بندی مجموعه تحوال های مختلفیاست انرژی کشورهای غربی در دورهافکنیم به سنگاهی می

-آن است که کشورهای غربی در سیاستدهیم که غرب اکنون زمان ر حوزه نفت در جریان است نشان میکه د

 های انرژی خود دست به یک بازنگری اساسی بزنند.

 

 نگاهی به سیاست انرژی کشورهای غربی.  ۳-5
هنگ با هم درمورد انرژی دنبال هایی که در هر دوره کشورهای غربی به طور منسجم و همامجموعه سیاست

  کنند: انرژی اهداف زیر را دنبال میهای اصوالً سیاستنامیم. می« نرژیهای ااستسی»کنند را می

 ،کاهش تبعات ناشی از کمیابی، توزیع نامتقارن، و ریسک عرضه منابع انرژیالف( 

 ب(  کاهش آثار منفی زیست محیطی مصرف انرژی

 پ( افزایش کارایی در مصرف انرژی

کنند و از این طریق توزیع منافع میان بازارهای انرژی را تعیین میی در ها در واقع شرایط بازاین سیاست

 کشورهای غربی هستند( را تنظیمنندگان )که عمدتا خود کنابع انرژی )صادرکنندگان( و مصرفصاحبان م

تند کنندگان اصلی انرژی جهان هسدر مورد کشورهای غربی ـ که مصرف نکته قابل توجه این است که کنند.می

ه های معطوف بع اصلی انرژی )نفت و گاز(، سیاستلت وجود اختالف میان حوزه تولید و مصرف منابـ به ع

بع اصلی انرژی )نفت و گاز(، منا« امنیت عرضه»هدف )الف( اهمیت ویژه )اقتصادی و سیاسی( دارند. در واقع 

 های انرژی در کشورهای غربی است.ترین هدف سیاستاصلی
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پس آمریکا در زمره ها و سن اوایل قرن بیستم، نخست اروپاییفت، از همابه طور مشخص در مورد ن

 ن دهی به ایلاز همان آغاز نوعی همکاری در شک کنندگان نفت قرار گرفتند. بنابراینبزرگترین وارد

ها عمدتا دو هدف کلی را دنبال ها در تمام دورهزه نفت وجودداشته است. این سیاستهای انرژی در حوسیاست

کرده است: هدف نخست، در حداقل ممکن نگه داشتن قیمت انرژی است. چرا که نفت نهاده ضروری یا یم

فتند. یاهای بزرگ اقتصادی را میمکان جهشعامل اساسی تولید بود و اقتصادهای غربی تنها از این طریق  ا

کنندگان غربی در برداشت و هم امکان کسب قیمت نفت هم رفاه مادی برای مصرفبودن ضمن این که پایین

 هایآورد. هدف دوم سیاستهای غربی فراهم میرا برای دولت باال از واردات نفت درآمدهای مالیاتی نسبتاً

 باتیثرهای غربی است. چرا که هرگونه بیانرژی نیز حفظ جریان پیوسته و باثبات عرضه نفت به سوی کشو

ی سومین این اهداف نوعی سیاست فرامنطقه ای هماهنگ از أشود. تمی های اقتصادی بزرگیموجب آسیب

انرژی )نفت و گاز( از « امنیت عرضه»مجموعه اهداف فوق، همان تعریف  طلبیده است. کشورهای غربی را می

 دید کشورهای غربی است.

ه سه رد نفت ـ بتوان سیاست انرژی کشورهای غربی را ـ به طور خاص در موبر این اساس به طور کلی می

 دوره تاریخی یا سه نسل سیاست انرژی تقسیم کرد. 

 شوک نفتی اول های انرژی، دروه حضور مستقیم است که از آغاز تا پیش ازدوره یا نسل اول سیاست 

های بزرگ نفتی )چند ملیتی( به طور دوره، کشورهای غربی از طریق شرکتگیرد. در این ( را دربر می1973)

کشورهای مهم صادر کننده نفت حضور یافتند و مدیریت تولید و صادرات نفت را در دست گرفتند مستقیم در 

و از این طریق خطر اخالل در امنیت عرضه انرژی را به حداقل رساندند. در این دوره به علت این که ظرفیت 

ه، قیمت رهمچنین در این دوها( بود. ت انحصاری در دست متقاضیان )غربیعرضه بسیار فراتر از تقاضا بود، قدر

 د.شهای نفتی غربی انجام میخود شرکتگذاری مستقیما توسط شد و قیمتنفت در بازار تعیین نمی

 21به  1960میلیارد بشکه در سال  11افزایش یافت )از  شدیداًاما در دهه شصت میالدی، تقاضای نفت 

، 1973تا  1960گرفت )در فاصله افزایش تقاضا، اوپک نیز قدرت می (. به موازات این1973میلیارد بشکه در سال 

های استقالل طلبانه درصد رسید(. در همین دوره جنبش 75درصد به  35سهم اوپک در صادرات نفت جهان از 

در چنین  د.برآمدنکننده نفت درصدد ملی کردن صنایع نفت خود ج گرفت و بسیاری از کشورهای صادرنیز او

آماده بود  چیز ز ناممکن و پرهزینه شده بود. همهخیشورهای نفتهای بزرگ نفتی در کضور شرکتشرایطی ح

رخ دهد و کشورهای مسلمان )عرب( صادر کننده نفت، که عضو  1973 اکتبر تا جنگ اسرائیل و اعراب در

ین شوک بزرگ نخستبزنند تا به کشورهای غربی حامی اسرائیل اوپک نیز بودند، دست به تحریم صادرات نفت 

و اقتصادهای غربی برای نخستین بار در  شودبرابر  5 بیش از نفتی شکل گیرد. قیمت نفت ظرف مدت کوتاهی
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اد هم ای که تا آن زمان برای علم اقتصرو شدند. پدیدهروبه« رکود تورمی»جدیدی به نام  تاریخ اقتصاد با پدیده

 . بودنشده  معرفیناشناخته بود و راه حلی برای آن 

و سپس آغاز  (1979غرب هنوز درگیر پیامدهای شوک اول نفتی بود که با وقوع انقالب اسالمی ایران )

ک به سه برابر ها نزدیضربه قبلی  این بار نیز قیمتو با تکمیل ، شوک دوم نفتی از راه رسید جنگ عراق با ایران

قاضای ترفت. چرا که در دهه قبل از آن، باال می ت نفت باید به طور طبیعیالبته در دهه هفتاد میالدی قیم شد.

های پایین یمتر منابع نفتی جدید بود و با قگذاری دگویی به این تقاضا مستلزم سرمایهنفت باال رفته بود و پاسخ

شد. در واقع جنگ اسرائیل و انقالب ایران، شرایط گذاریها فراهم نمیای این سرمایهنفت، منابع مالی الزم بر

تند که غربی دریاف الزم را برای این تحقق این ضرورت فراهم کرده بودند. در چنین شرایطی بود که کشورهای

ای تازه ی اتخاذ مجموعهکند و بنابراین به سومین نمیأها، اهداف پیش گفته را تهای انرژی آننسل اول سیاست

 شود. در این دوره بازار نفت کم کمار تلقی میهفتاد میالدی دوره گذ های انرژی رفتند. در واقع دههاز سیاست

ار های غربی خارج شد و به سازوکار بازیت نفت و کنترل قیمت از دست شرکتهویت تازه ای پیدا کرد، مدیر

  سپرده شد، اوپک قدرت گرفت و نهایتا ساختار بازار به سوی حاکمیت عرضه کننده پیش رفت.

دهد. در این ه هشتاد و نود میالدی را پوشش میکشورهای غربی، دههای انرژی دوره یا نسل دوم سیاست 

ها یغرب هایهمچنین در این دوره، سیاست های انرژی تا حدودی معطوف به کنترلهای داخلی شد.دوره سیاست

ن کوشیدند عالوه بر تالش برای تأمی آنانیعنی  رو به پیچیدگی نهاد. مین امنیت عرضه انرژیأهدف ت در مورد

ند: خود دنبال کنمدت عرضه انرژی )هدف سنتی و همیشگی(، دو هدف دیگر را نیز در درون جوامع نیت بلندام

ر واقع د وری در استفاده از انرژی )کارایی انرژی( و دیگری رعایت مالحظات زیست محیطی.یکی افزایش بهره

 .گذاشتبه اجرا  را همزمان دو دسته سیاست درونگرا و برونگراغرب در این دوره 

نان افزایش کارایی انرژی، آبرای  های درونگرا، آنان دو دسته اقدام را پی گرفتند. نخستدر مورد سیاست

ا ـ  هشدن قیمتحوزه انرژی را ـ به منظور واقعی های خصوصی سازی، آزاد سازی و افزایش رقابت درسیاست

کندکردن  امصرف انرژی را افزایش داد، بلکه بها نه تنها کارایی گرفتند. طبیعی است که این سیاست در پیش

های زیست محیطی نیز شد. اما در عین حال کشورهای غربی روند افزایش مصرف، موجب کندشدن روند آسیب

های مالیاتی شدیدی را نیز در مورد مصرف انرژی در پیش گرفتند. ای تحقق اهداف زیست محیطی، سیاستبر

ز یک سو کشورهای غربی از محل مالیات بر سوخت درآمدهای هنگفتی به این دو دسته سیاست باعث شد که ا

میلیارد  1300درآمد کشورهای صنعتی از محل مالیات بر سوخت  2000تا  1996در دوره  مثالًدست آورند. 

 850دالر بوده است، در حالی که در همین دوره درآمد کل کشورهای عضو اوپک از محل صادرات نفت 
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. و از سوی دیگر شدت مصرف 1وده است و این وضعیت البته در سه دهه گذشته تداوم داشته استمیلیارد دالر ب

های انرژی )یعنی مقدار انرژی مصرف شده برای تولید یک واحد از محصول ناخالص ملی( در فاصله سال

نعتی های صدرصد کاهش یافته است. این بدین مفهوم است که کارایی انرژی در کشور 57بیش از  2006-1970

توانند همان مقدار تولید که سی سال پیش داشتند را با کمتر از نصف باال رفته است که آنان اکنون می به حدی

، تغییرات شدت مصرف انرژی و شدت مصرف نفت در (9-3نمودار ) مصرف انرژی آن زمان، تولید کنند.

را بر اساس معادل بشکه نفت مصرف شده برای  OECDدر مجموعه کشورهای  1970-2006های فاصله سال

گونه که دهد. همانتولید هزار دالر محصول ناخالص ملی )تعدیل شده با برابری قدرت خرید( را نشان می

شده، کاهش بوده است )در طول دوره یاد شود در این دوره شدت مصرف نفت و انرژی همواره رو بهمالحظه می

درصد کاهش داشته است این در  57و شدت مصرف انرژی  50فت شدت مصرف ن OECDدر کشورهای 

  درصد رشد داشته است(. 126حالی است که در همین دوره، شدت مصرف نفت در کشورهای عضو اوپک 

 

OECD شدت مصرف انرژی و شدت مصرف نفت در کشورهای :  (۹-۳نمودار )

 
 (OPEC Review, 2007 ) :منبع

 
گذاری آنان دست به سرمایه ، مربوط به اقداماتی در طرف عرضه نفت بود.های درونگراسیاست دسته دوم

برداری از این  بهره زدند. ..(و .. ، آبهای عمیق ساحلی، حوزه دریای شمال تر )مانندپرهزینهدر ذخایر نفتی جدید 

                                                 
1. OPEC Annual Report, 2005 
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ریج تولید نفت تدصنعتی قرار داشتند(  باعث شد تا به ده منطقه در کشورهای صنعتی و غیرذخایر نفتی )که در 

از این  بشکه در روز، در اواخر دهه هشتاد میالدی، برسد. میلیون 17این مناطق از یک میلیون بشکه در روز به 

ورهای نفت به طور جدی در دستور کار کش برای مقابله با تحوالت بازارایجاد ذخایر استراتژیک نفت  گذشته

میلیون  700استراتژیک نفت را آغاز کرد و اکنون بیش از سازی ذخیره 1975گرفت. آمریکا از سال  غربی قرار

قطع کامل واردات نفت از خارج می شود که بااستراتژیک در آمریکا نگهداری می بشکه نفت به عنوان ذخایر

تواند تا مدت دو ماه فقدان واردات نفت برای آمریکا را جبران کند.  سایر کشورهای صنعتی مصرف کننده نفت 

 1/4اکنون هم ه تدریج به ذخیره سازی نفت ـ هم توسط دولت و هم توسط بخش خصوصی ـ روی آوردند.نیز ب

شود. در حال های مختلف مصرف کننده نگهداری میمیلیارد بشکه نفت به صورت ذخیره استراتژیک در کشور

ر تبه در نگهداری ذخایمیلیون بشکه ذخیره استراتژیک نفت دارای دومین ر 580از آمریکا، ژاپن با  حاضر پس

 استراتژیک نفت است.

ر این دوره دیگر ها چه کردند؟ دبرای حفظ امنیت عرضه انرژی، غربیهای برونگرا ا در مورد سیاستام

. تهای نفتی غربی در کشورهای صادر کننده نفت و کنترل مستقیم عرضه نفت وجود نداشامکان حضور شرکت

مستقیم در پیش گرفته شد. هدف اصلی چه بود؟  تضمین صادرات مداوم نفت بنابراین نوعی سیاست حضور غیر

ایی از هف اصلی، بستهاهدامدت این گی به منابع نفت. برای تحقق بلندوابست شدتکاهش و  به سوی غرب

ها بودند: کرد. اهداف فرعی اینیک یا چند هدف فرعی را دنبال می ها به کار گرفته شد که هر کدامسیاست

صیل بدون آن که وارد تف دفاع در برابر بحرانهای احتمالی در حوزه انرژی. گیری، مدیریت، مهار، و نهایتاًپیش

 کنیم. ، میه برای تامین این اهداف اتخاذ شدهایی کسیاست اشاره کوتاهی به بندی شویم،این دسته

 سیستأ 1970المللی انرژی در سالبین المللی در حوزه انرژی. آژانس بین سیس و تقویت نهادهای أنخست ت

 .کند ظارتن  امنیت انرژی، مدیریت جریان انرژی برای توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست شود تا برمی

 غرب به راحتی  به همین ترتیب اوپک نیز به نوعی از سوی غرب حمایت و تقویت شد.

د. د یا موجب فروپاشی آن شود، اما چنین نکرتوانست با فشار بر متحدانش در اوپک، آن را بی خاصیت کنمی

مات خود یایجاد ثبات در بازار نفت. درست است که اوپک گاهی با تصم چرا که اوپک ابزاری بود قوی برای

شود، اما اوپک تاکنون هیچگاه تصمیمی نگرفته است که به بازار نفت شوک وارد موجب تغییر قیمت نفت می
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اوپک با بازی با . 2تصمیماتش در جهت کنترل و کاهش شوکهای بازار بوده استبلکه بر عکس همواره . 1کند

ش برای غرب افزای کرد. همان گونه که آمد،ات قیمت نفت را محدود و کنترل میسقف تولید، دامنه تغییر

تدریجی قیمت نفت مشکلی نیست و حتی برای ایجاد انگیزه در جهت رشد و تحول فناوری، الزم است. آنچه 

در  نشده است. اوپک در سه دهه گذشته نقش بسیار مثبت و فعالیبینیبل تحمل نیست، شوکهای شدید و پیشقا

ای غرب در هتوانست بقیه سیاستدر دوره ای که کاهش قیمت نفت می زمینه کنترل شوکها داشته است. بویژه

ر واقع د نفت بازی کرد. متقیحوزه انرژی را به شکست بکشاند، اوپک نقش فعالی برای ممانعت از کاهش 

 تر شود، الزم نخست نوع دومبرای این که این نقش اوپک روشن  اوپک عامل ایجاد ثبات در بازار نفت بود.

 های غرب را در این زمینه معرفی کنیم. سیاست

مین امنیت عرضه انرژی بود. أهای غرب برای تانرژی، نوع دیگری )دوم( از سیاستسازی منابع متنوع

و دیگری روی  )در همه نقاط جهان( کردن منابع عرضه نفتدهد. یکی متنوعمیسازی از دو طریق رخ متنوع

ل، پاک مثل هیدروژن، اتانوهای نو و ن نفت )انرژیهای غیرفسیلی، انرژیآوری به دیگر منابع انرژی جایگزی

ود به ب باال رفتن تدریجی قیمت نفت (. در هر دو مورد موفقیت غرب مستلزم انرژی خورشیدی، انرژی باد و ...

-رمایهستنوع بخشی به منابع  عرضه نفت(، اول )شرطی که این افزایش در بلند مدت دوام آورد. در مورد روش 

زیک و آبهای عمیق خلیج مکآالسکا  ،)مثل ذخایر نفت دریای شمال اما پر هزینه   گذاری در ذخایر نفتی موجود

یا  ماندیپایین م ت. اگر قیمت نفتسهیل شد و گسترش یافت آفریقا، چین، برزیل و ...(، و ذخایر نفتی در آمریکا

تی از این آن های نفکرد و بنابراین شرکتین ذخایر توجیه اقتصادی پیدا نمیگذاری در ا، سرمایهثبات بودبی

)به  دالر 2تا  1حدود  هر بشکه نفت در خلیج فارس تولیدهزینه میالدی   70در دهه ))کردند. استقبال نمی

دالر رسیده است.  8تا  5( به 2007های دالر و اکنون )به قیمت 4ه ب  80، که در دهه بود (1975های قیمت

( بود که در 1975های دالر )به قیمت 9تا  7ریای شمال، هزینه تولید هر بشکه نفت در د 70درحالی که در دهه 

ای طقهبرای آن که در هر من ( رسیده است.2007های دالر )به قیمت 30تا  25اکنون به دالر و  12به   80دهه 

 گذاری در تولید نفت اقتصادی باشد باید قیمت نفت، حداقل از هزینه نهایی تولید آن منطقه باالتر باشد(. سرمایه

لبانه، ط)خواه داو در همین دوره بود که اوپک نقش اساسی خود را برای ممانعت از کاهش قیمت نفت بازی کرد

                                                 
هنگامی که نیروهایی غیر از تحوالت طبیعی عرضه و تقاضای نفت و به صورت سریع و پیش بینی نشده، قیمت های بازار نفت را   .1

پیش بینی شده ای که  ع اماتغییر دهند، می گوییم به بازار شوک وارد شده است. ولی تغییرات پیش بینی نشده اما آهسته یا نسبتا سری

 حاصل نیروهای طبیعی عرضه و تقاضا باشد را شوک نمی دانیم. 
برای بررسی تفصیلی نقش اوپک در ثبات بازار نفت بنگرید به: اوپک و منافع ملی، مسعود درخشان، مجله مجلس و پژوهش،   .2

 .1381، تابستان 34شماره 
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د که ها بوهمین سیاست در نتیجه  . خواه به علت فشار کشورهای غربی بر کشورهای دوست خود در اوپک(

همچنین کل  ( رسید.1988میلیون ) 20به ( 1972)میلیون بشکه در روز  14از   OECD نفت در کشورهای تولید

 .افزایش پیدا کرد بشکه میلیون 28به  18از تولید غیر اوپک 

ـ و احتماال کنار سایر نهادهای بین المللی بنابراین اوپک هم در ـ در موفقیه ناخواستنقش فعال  -ت سیاستای 

لبته ا های بازار(.ش قیمت نفت و مقابله به بی ثباتی)از طرق ممانعت از کاه های انرژی غرب بازی کرده است

ه هر رب با اعضای اوپک نیست. طبیعی است کبه معنی سرسپردگی اعضای اوپک به غرب یا تبانی غ این الزاماً

-فع خود را در افزایش قیمت نفت میگمان اعضای اوپک منااند. بید را دنبال کردهکدام از طرفین منافع خو

اند. بلکه این به معنی هوشیاری غرب در بازی گرفتن از رقیب است. مهم کردهاند و بر این اساس عمل میدیده

ت. یعنی ه برده اسخوبی از تحوالت بازار و رفتار رقیب به سود منافع بلند مدت خود بهراین است که غرب به 

د، زنفت، تحوالت بازار نفت را رقم میای که اوپک به عنوان بزرگترین کارتل در طرف عرضه در همان دوره

  د.بیشترین بهره را ببرای تنظیم کرد که از این شرایط های خود را به گونهغرب هم سیاست

مینه نفت بود. در این ز منابع انرژی جایگزین گسترش جهانیسازی منابع انرژی، اما روش دوم برای متنوع

ها، و به گونه انرژیق، توسعه و تولید اینهای سنگین تحقیاما به علت هزینه ای دنبال شد.های جدیهم سیاست

گذار ی در این انرژیها توجیه اقتصادی میالدی، سرمایه 90و  80های دهه ماندن قیمت نفت درپایین علت نسبتاً

-فزایشهای نفت باید بسیار فراتر اها توجیه بیابد قیمتگذاری در این انرژیکه سرمایهای آننداشت. در واقع بر

شد و ن یافت. بنابراین در قرن بیستم موفقیتی در این زمینه کسبدو دهه آخر قرن بیستم  افزایش میهای ناچیز 

 یکم عملی شود.ها ماند تا اکنون در قرن بیست ودر واقع این بخش از سیاست

 ها را برای تضمین تداوم عرضه نفتغرب مجموعه متنوع دیگری از سیاستهای یاد شده، عالوه بر سیاست

  منابع، به موقع اجرا گذاشت.و مدیریت موثر این حوزه، در راستای کاهش خطر وابستگی به این 

قاتی برای های تحقیزه انرژی، تشویق و کمک به برنامهی نظیر اتخاذ سیاست خارجی مشترک در حوهایسیاست

 پذیری در انرژیهای جایگزین، افزایش انعطافکشف انرژیهای نو یا معرفی روشهای ارزان تولید 

 هایتمالیاتی و سیاساده از ابزارهای استف)در هر سه حوزه باال، پایین و میان دستی انرژی(.  های انرژیسیستم

فناوریهای  ودگذرای برای بهبتشویق سرمایه ،تقاضا( جویی در مصرف انرژی )مدیریتتشویق صرفهقیمتی برای 

نندگان بزرگ کمانهای یک یا چند جانبه با تولیدها(، عقد پیکاهش هزینه برداری نفت )به منظوراکتشاف و بهره 

نسل دوم( برای تامین  یهاهای انرژی غرب )سیاستجمله دیگر سیاستتوان از ها را میو اقداماتی نظیر این

فت ن قیمتمدت مصرف و گرا(، روند بلندگرا و درونها )برونانرژی دانست. این مجموعه سیاست امنیت عرضه

 دگرگون ساخت. را در دو دهه گذشته کامالًًَ
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 هغرب شاهد بود که در آغاز قرن بیست و یکم از نظر وابستگی ب با وجود همه این تالشها، جمع بندی کنم:

بودن این منابع همچنان در همان نقطه قبلی است و تحول اساسی در این زمینه انرژیهای فسیلی و از نظر ریسکی

 هبه وجود نیامده است؛ بویژه آن که تحوالتی در راه بود که پیام خوشی برای غرب نداشت. تحوالتی که با توسع

سریع سایر کشورها و گسترش تقاضای نفت، و نزدیک شدن مخازن نفتی دنیا به دوره اوج تولید خود، خطر 

که ودب آشکار شده یکمدر آغاز قرن بیست و کنند.تر میید را برای غرب هر روز جدیتکرار شوک نفتی جد

رحی نو پس باید طب باشند. توانند تضمین کننده منافع بلند مدت غرهای نسل دوم انرژی دیگر نمییاستس

 درانداخت. 

 

 .  چشم انداز آینده۳-۶
ای همعتقدیم سیاستآنچه آمد نشان داد که در بازار نفت تحوالتی در حال  رخ دادن است که بر اساس آنها 

ای باید چاره غرب این کهبرای غرب نیستند و  نفتمدت کننده امنیت عرضه بلند نسل دوم انرژی دیگر تضمین

 قابل خالصه سازی است:در چند محور  این تحوالت بیندیشد.دیگر 

 

 تاس کاهشتسلط غرب در مدیریت تقاضای نفت رو به . ۳-۶-۱
ز برخی نی اند ونرخهای رشد باالیی را تجربه کردهحال توسعه طی دو دهه اخیر تعداد زیادی از کشورهای در

کنون شود. اسال نیز بر تعداد آنها افزوده میسال به شده اند.  ـ و حتی جهش اقتصادی ـ وارد مرحله رشد سریع 

 12ا نرخ ، ببزرگترین نرخهای رشد اقتصادی متعلق به این کشورها است. چین به عنوان شاخص این کشورها

و بسیاری از  ، برزیل، آرژانتینشرقی، کشورهای آسیای جنوبدرصدی( 10)با نرخ  و سپس هند درصدی رشد

 100حدود به بعد همواره  2004 از سال  ) اخیر رشدهای شدیدی را تجربه کرده اند دیگر کشورها در سالهای

نزدیک به صد   2007. در سال درصد در سال بود ه اند 5باالتر از  اسمی کشور دارای نرخهای رشد اقتصادی

ش تعداد این کشورها و تداوم . افزایدرصد بوده اند( 5کشور دارای نرخ رشد اقتصادی حقیقی سالیانه باالی 

ر د آن است که تقاضای آنها برای انرژی به سرعت رو به افزایش است. نرخهای رشد باال برای آنها به معنی 

متوسط  ،تقریبا متوقف شده استدر آمریکا  )سالیانه( رشد مصرف سرانه انرژی در ده سال گذشته حالی که

برای مثال مصرف نفت . درصد بوده است 2/1حدود  برای هند نیزدرصد  3حدود  چین سالیانه  همین نرخ برای

ینی مصرف انرژی دنیا را  تا سال ب( پیش10-3ودار )دو برابر شده است. نم 1995چین در دوره ده ساله پس از 

 گونه که از نمودار پیداست، اندهد. همسایر کشورها نشان میو   OECD، به تفکیک کشورهای  2030
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 با سایر کشورهای دنیا برابر است و از این پس سهم  OECDکل مصرف انرژی در کشورهای اکنون هم

OECD  2030شود تا در سال ذارد و این روند همچنان تشدید میگدر کل مصرف انرژی، رو به کاهش می 

 درصد برسد. 41به حدود  OECDسهم 

 

 
 ـسایر کشورها و  OECDکشورهای  : پیش بینی مصرف دنیا از انرژی به تفکیک(۱0-۳نمودار )

 1(Btu)کوادریلیون 

 
Source: EIA,International Energy Outlook2008 

 
 

افزایش تقاضای درصد از  65بینی شده است که حدود با روند کنونی، پیشبه طور خاص در مورد نفت نیز 

رت سهم اشد. در این صونفت در دو دهه آینده مربوط به افزایش تقاضای نفت توسط کشورهای درحال توسعه ب
                                                 

( یک واحد شمارش برای مقایسه انرژی حاصل از انواع منابع انرژی  of oil equivalentThe barrel)« معادل حرارتی بشکه نفت»  .1

) × 5.8اندازه گیری می شود. حرارتی که  از سوختن یک بشکه نفت خام به دست می آید معادل  BTUاست که بر اساس  مقدار 

)BTU 610 مارش یکسان وجود دارد، است.  از آن جا که برای مقایسه انواع انرژیها نیاز به یک واحد شBTU  به عنوان واحد

( 10 × 151( نیز برابر هزار تریلیون )quadrillionشمارش مشترک و ابزار تجمیع مقدار انواع انرژی به کار می رود.  کوادریلیون )
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حدود  2002 درصد و در سال 24حدود  1987 حال توسعه در تقاضای جهانی نفت، که در سالکشورهای در

بدین معنی است که در آینده،  هااین درصد خواهد رسید. 43به بیش از  2025درصد بوده است، در سال  32

هد ا نخوار به طور خاص نفتانرژی به طور عام و تقاضای غرب دیگر توانایی کنترل و مدیریت تقاضای جهانی 

های نسل دوم که غرب برای کنترل تقاضای نفت به کار برده بود، کارایی داشت و دیگر آن دسته از سیاست

وشش غرب برای مهار افزایش تقاضای نفت در کشورهای توسعه یافته، نخواهند داشت. چرا که همزمان با ک

یون )تصور کنید که اگر صدها میل تقاضای کشورهای درحال توسعه برای نفت به سرعت در حال افزایش است

 چه حجمی بر تقاضایهای خود را به موتورسیکلت تبدیل کنند و چینی دوچرخه سوار، فقط دوچرخه هندی

ای خود در هآید که غرب در سیاست. بدین ترتیب الزم میها تقاضاهای خفته نفتند(شود. ایننفت افزوده می

 حوزه انرژی تجدید نظر کند.

 

 است کاهشتسلط غرب در مدیریت عرضه نفت رو به . ۶-۲- ۳
 خود تیذخایر نفظرفیت تولید اکنون به نقطه اوج  )و غیر آسیایی( کشورهای غیر اوپک گونه که آمد،همان 

شده موجود، آنها اکنون در نقطه حداکثر توان تولیدی خود قرار دارند. این بدین یعنی با ذخایر شناخته اند.رسیده

معنی است که توان تولیدی کشورهای غیر اوپک از این پس نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه رو به کاهش 

های نسل دوم انرژی غرب ـ که اوپک نیز در یکی از سیاستگونه که آمد،  ، هماندر واقع .خواهد گذاشت

-است با این هدف اعمال شد که شرکترا یاری داد ـ ممانعت از کاهش قیمت نفت بود. این سیانجام آن غرب 

 گذاری در منابع نفتی در کشورهای غربی )درهای پرهزینه سرمایهفتی غربی ترغیب شوند تا در پروژههای ن

گذاری کنند و بنابراین منابع عرضه نفت، متنوع شود و سرمایه و....( آالسکا مال،آمریکا، دریای ش آبهای عمیق

خود  نقطه اوج توان تولیدی ریسک عرضه نفت کاهش یابد. اما اکنون که ذخایر نفتی در کشورهای غربی به

ت و در شاهد داسیاست کارایی نخو اند و از این پس ظرفیت تولید آنها کاهش خواهد یافت، دیگر اینرسیده

 سازی منابع عرضه نفت، برای  غرب وجود نخواهد داشت.آینده امکان متنوع

د که قیمت شرهای غربی با این توجیه انجام میهای باالتر نفت در کشواز سوی دیگر معموال پذیرش قیمت

ه نفت در افزایش عرض شود و بنابراین باگذاری در استخراج ذخایر نفتی میباالتر امروز، موجب افزایش سرمایه

ها دوباره تعدیل خواهند شد. یعنی قیمت باالی امروز تاوانی برای قیمت مناسب فردا خواهد بود. آینده، قیمت

ص خاتوان گفت کشورهای غیر اوپک و به طور م اندازی وجود ندارد. در واقع میاما اکنون دیگر چنین چش

ونی خود را توانند سطح تولید کنهای سنگین، تنها میگذاریتی، در بهترین وضعیت و با سرمایهکشورهای صنع

سال برآورد شده است  13تا  10حفظ کنند. اما با توجه به نسبت ذخایر به تولید در کشورهای صنعتی که بین 
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سال دیگر  13ا تحداکثر  تقسیم کنیم،از این ذخایر کنونی  برداشت)یعنی اگر کل ذخایر نفت و گاز آنها را به 

(، باید گفت غرب با سرعتی باورنکردنی سهم خود را در تولید جهانی  نفت و گاز از 1شودشان تمام میذخایر

 مناطق برای غرب به شدت در حال افزایش دست خواهد داد. این یعنی خطر وابستگی به منابع نفت و گاز سایر

    است.

 عضو اوپک ـ که طریق کشورهایدر این صورت افزایش تقاضای جهانی نفت در آینده باید عمدتا از 

مین شود. این به معنی افزایش شدید ریسک عرضه نفت در آینده خواهد أفارس قرار دارند ـ تبیشترشان در خلیج

ارس، فبود که برای غرب قابل قبول نیست. بویژه این که با روند کنونی تولید نفت و گاز توسط کشورهای خلیج 

به قدرت اول انرژی فسیلی ممکن است   2020 دههساز برای غرب ـ  در  و دردسر سر سختایران ـ این کشور 

که ایران چگونه ممکن است به قدرت اول انرژی فسیلی جهان )استدالل این شود تبدیل  منطقه)نفت و گاز( 

طبیعی است که چنین وضعیتی برای غرب، غیر قابل قبول و به معنی  تبدیل شود،  در فصل ششم آمده است(.

 عربی دوست غرب  رگ خواهد بود. حتی اگر حکومت ایران ماهیتی مانند کشورهایبازی م

بینید(. ب« عبور تمدنها»در بخش  در فصل پنجم نبود )استدالل آن راداشت، چنین وضعیتی به صالح آنان می

ر پیش دهای تازه تری را در حوزه انرژی دیگر بیندیشد و سیاستب را گریزی نیست که چاره ای بنابراین غر

  گیرد.

 

 یابدگسترش میتقارن بین مناطق عرضه و تقاضای نفت عدم. ۳-۶-۳
ژی بازار انر تقارن میان مراکز عرضه و مراکز تقاضای انرژی، به معنی وجود ریسک در، عدمآمدگونه که همان

اسطه و آمد، حاکی از این بود که از یک سو تقاضای جهانی نفت به این فصل قبلی هایبخش است. نکاتی که در

درصدی رشد تقاضای نفت  5/1)با نرخ  حال توسعه، به شدت رو به صعود داردافزایش تقاضای کشورهای در

 میلیون بشکه خواهد بود(، 120بالغ بر  2030میلیون و در سال   104بیش از  2020در سال، تقاضای نفت در سال 

ود و وارد دامنه نزولی خصنعتی به نقطه اوج خود رسیده  سوی دیگر عرضه نفت و گاز توسط کشورهایو از 

 2007سیون اروپا تا سال رین سند تاریخ کمیتاروپا در مورد انرژی ـ که جامع گزارش کمیسیون شده است.

                                                 
ما  ری استخراج، و نحوه برداشتتوجه کنیم که مخازن انرژی ماهیتی پویا دارند و مقدار برداشت از آنها تابع ماهیت مخازن، فناو .1

از منابع است. بنابراین تمام شدن یک مفهوم نسبی دارد. در این جا منظور این است که با روش برداشت، فناوری موجود و اطالعات 

 سال بازدهی قابل اتکا هستند. 13تا  10موجود از ماهیت منابع، ذخایر انرژی غرب 
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ـ پیشمحسوب می سوخت  ، وارداتندهد مصرف انرژی رخ کنونی اگر تغییری در روندکه بینی کرده است شود 

   رسید. خواهد  2030درصد در سال  65درصد کنونی به  50متعارف اروپا از 

سو عرضه نفت توسط آنان کاهش و از سوی دیگر تقاضای آنان برای نفت افزایش خواهد پس از یک

ه سرعت در ب خواهد شد. در حالی که تقاضای سایر کشورها برای نفت نیزیافت که منجر به افزایش وارداتشان 

تقارن در بازار انرژی برای کشورهای غربی خواهد بود. در نتیجه یش است. این به منزله افزایش عدمحال افزا

به شدت در حال افزایش است. اگر تولید نفت جهان را به دو بخش باید گفت ریسک بازار نفت برای غرب 

توان تولید نفت  گوید حداکثرای که میخوشبینانهوردهای گر برآتولید اوپک و تولید غیراوپک تقسیم کنیم و ا

گفت بپذیریم، آنگاه باید رخ خواهد داد را  2013تا  2010بین سالهای در  هنوز رخ نداده است بلکهاوپک غیر

شکاف عدم تقارن منابع عرضه و تقاضای نفت برای کشورهای غربی رو به افزایش خواهد تنها از چند سال دیگر 

 زمان کوتاهیان است که دوره بلندی از تالطمات بازار نفت آغاز خواهد شد. بنابراین غرب زم آن نهاد و از

فتادن به دام بنابراین در ا فرصت دارد که پیش از رسیدن به نقطه آغازین گسترش شدید عدم تقارن بازار نفت و

ته باید توجه الب) خود بیندیشدر نفت، چاره ای برای بینی در بازاپیشثباتی و شوکهای غیرقابل ای از بیدوره

نفت  شود. برای نمونه تقاضایمی هایک سو موجب کاهش تقاضای نفت غربیداشت که افزایش قیمت نفت از 

 اوپکشورهای غیرک و از سوی دیگر موجب افزایش توان تولید شد.  2006کمتر از سال  2007آمریکا در سال 

در این صورت فرصت غرب برای  عرضه و تقاضا است. شود که نتیجه آن کند شدن روند شکاف میانمی

 اندیشی، بیشتر خواهد شد(.چاره

( کمک گرفت. 6-3توان از جدول )تر نشان دهیم، میتقارن را روشن له عدمبرای آن که اهمیت مسأ

ها بینییشدرصد بوده است آنها طبق پ 40حدود  1990حالی که وابستگی به نفت کشورهای صنعتی در سال در

مریکا در این دوره گونه آصدی از این وابستگی بکاهند. همینواحد در 2تنها  2020خواهند توانست تا سال 

تا  1985وابستگی خود را تنها یک واحد درصدی کاهش دهد. این درحالی است که از سال خواهد توانست 

ا سهم ت های انجام شده اینیطبق پیش بین سهم خلیج فارس در تولید کل نفت جهان دو برابر شده است و 2001

یابد. به عبارت دیگر، از یک سو وابستگی کشورهای صنعتی به نفت همچنان نیز همچنان افزایش می 2025سال 

ثبات ـ در حال بازیابی اهمیت خویش در بازار نفت است. ی دیگر خلیج فارس ـ این منطقه بیباال است و از سو

 ه با افزایش عدم امنیت عرضه نفت است.این به معنی افزایش عدم تقارن، همرا
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 (: شدت وابستگی کشورهای صنعتی به نفت۶-۳جدول )

 

  

 
 

 

 

 
 شودآینده به دوره اوج خود نزدیک می دهه دو عرضه جهانی نفت در.  ۳-۶-۴

ن، آنظر ساختار توزیع منابع عرضه نفت و تغییرات سهم غرب در تولید و مصرف صرف ها ودر کنار همه این

 شدن به نقطه اوججهانی نفت به سرعت در حال نزدیک یک حادثه عمومی در راه است و آن این که کل ذخایر

تولید است و پس از آن دوران افول تولید آغاز خواهد شد. در این که این حادثه رخ خواهد داد شکی نیست. 

و آغاز دوره کاهش تولید جهانی نفت،  اختالف تنها در برآورد زمان تحقق آن است. در مورد دوره اوج تولید

و زمین شناسان نفت معتقدند که آمارهای کنونی از ذخایر نفت متعارف،  انگاه برجسته وجود دارد. مهندسددیدو 

ذشته و توجه به روند گغیر واقعی است. آنان معتقدند بخش عمده نفت دنیا کشف و بهربرداری شده است و با 

میلیون بشکه در روز( عبور  95 تا 90از نقطه اوج خود )با  2020تا  2010فاصله  حال استخراج، تولید نفت در

-تآن اقتصاددانان انرژی و نیز شرکگیرد. دیدگاه دوم که حامیان دامنه نزولی منحنی تولید قرار میکند و در می

یابد و از سوی یم دسو ضریب بازیافت نفت بهبوبه علت پیشرفت در فناوری، از یک های نفتی هستند، معتقدند

به وجود  (، یا آفریقاآالسکا ،شمال دریایبرداری از ذخایر پرهزینه و غیرمتعارف )مانند ذخایر دیگر امکان بهره

میلیون بشکه در  120تا  115از نقطه اوج )با تولید  2030تا  2020 آید و بنابراین تولید جهانی نفت در فاصلهمی

 روز( عبور خواهد کرد. 

را گویند ذخایر کنونی غیر واقعی است؛ چنظر مهندسان نفت درست است که می سوکنیم که از یکجه تو

کشورهای عضو اوپک در چند دوره ذخایر خود را به طور صوری باال برده اند گونه که نشان دادیم ـ ـ همانکه 

 بیراه نیست که  اقتصاددانان پراز سوی دیگر نیز نظر . تا سهمیه بیشتری در اوپک به دست آورند
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. در این بردی از منابع غیرمتعارف را باال میگویند تحوالت فناوری ضریب بازیافت و امکان بهره بردارمی

توانیم برآیند نظر دو گروه را بپذیریم. یعنی با تلفیق دو دیدگاه، باید بپذیریم که باالخره در دوره صورت می

و  لنزولی خود خواهد شد. فرض کنیم میانه آن، یعنی سالهای حو تولید جهانی نفت وارد دامنه 2030تا  2010

میلیون بشکه در روز، میانگین نظر دو گروه(.  105بینی است )با حداکثر تولید ، زمان تحقق این پیش2020حوش 

 2020در این صورت اگر روندهای تولید و مصرف کنونی ادامه یابد باید انتظار داشته باشیم که از حدود سال 

، عرضه رسدمیلیون بشکه در روز می 104د( به درص 5/1)با نرخ رشد سالیانه  در حالی که تقاضای جهانی نفت

 برخی خود را آغاز کند. این در حالی است که میلیون بشکه( روند نزولی 105جهانی نفت )با حداکثر تولید 

)یعنی زودتر  از  یابدد افزایش میدرص 50رف انرژی جهان مص 2020که تا اواسط دهه ها معتقدند بینیپیش

فت را در ن.  طبیعی است که چنین وضعیتی آینده بازار رسد(میلیون بشکه در روز می 120لی به های قببینیپیش

ضعیتی یابد. در چنین ومدیریت افزایش می لرژی غیر قابدادن بحرانهای ان برد و امکان رخابهام و تالطم شدید می

ر امکان کنندگی بازار را ندارد. بنابراین دیگتولید شده است و دیگر توان تثبیتاوپک نیز خود وارد دوره افول 

 مدیریت قیمت نفت )و به تبع آن گاز و سایر منابع انرژی( برای غرب وجود نخواهد داشت.

 

 جمع بندی
رسش ـ مرور کردیم، این پ ه نفت را ـ البته به طور مختصراکنون که تحوالت گذشته و روندهای محتمل آیند

ای که نفت در سبد انرژی جهان یافته است و با چنین رشد کندی که تولید سایر با چنین برتری آید:پدید می

رف ی مصالگو درزغال سنگ  کاهش نقشمنابع انرژی وجود داشته است و با توجه ضرورت زیست محیطی 

تن به سلطه بی منازع  ره امضا شده است، آیا غرب همچنانهای جهانی که در این بانامه انرژی جهان و موافقت

 دهد؟ شده و دارای بازاری بی ثبات ـ مینفت ـ این کاالی سیاسی 

  بینی خود آمریکاییان در آغاز هزاره سوم، چنین بوده است:پیش

وجود دارد همچنان از نظر اقتصــادی و در های فســیلی و مناطقی که ذخایر این نوع ســوخت در آنها ســوخت»

اه حلی مبتنی بر جایگزینی که ر های اصــلی جهان اهمیت خواهند داشــت، مگر آنســیاســی قدرت محاســبات

ترش ، همپای گسهای فسیلیسازد. بدون شک، تقاضا برای سوخت ی انرژی را دگرگون، صنعت جهاناتانول

سیا و صاد قاره آ سعههای دیگر جهان در بخش اقت ستگی آمریکا حال تو ، افزایش خواهد یافت. همچنان بر واب

   1«به منابع خارجی سوخت فسیلی در بخش اعظم ربع قرن آینده افزوده خواهد شد.
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ای هگزین، به علت محدودیت منابع سوختاز سوی دیگر مسلم است که در صورت نبود انرژی جای»

پیش خواهد آمد. ... قدر مسـلم یک  2025نون تا سـال فسـیلی، یک افزایش شـدید دیگر بهای نفت، از هم اک

تکان نفتی دیگر، کل جهان یا بخش اعظم آن را دوباره در بحران فرو خواهد برد و کشورهای غیر نفتی منطقه 

  1«را دچار مصایب شدیدی خواهد ساخت.

این که  ده، احتمالچه الگوهای توزیع و مصرف انرژی تغییر خواهند کرد، اما در بیست و پنج سال آیناگر»

شاهد تغییراتی اساسی در فناوری انرژی به مقیاس جهانی باشیم، وجود ندارد. با رشد اقتصادهای مهم توسعه یافته، 

بویژه در آسیا، تقاضای سوخت فسیلی افزایش خواهد یافت. همچنین، در دو دهه آینده وابستگی آمریکا به منابع 

ر از رویدادهایی که به میزان فراوان بر بهای نفت تاثیر دارند، ثبات خارجی انرژی بیشتر خواهد شد. صرف نظ

ت فسیلی فارس وابسته و محل ذخایر مهم سوخفاده پیگیر و پیوسته از نفت خلیجبازار جهانی نفت همچنان به است

 2«همچنان از نظر جغرافیایی مهم تلقی خواهد شد.

د داشت؟ آیا غرب به خود اجازه مصرف انرژی را خواهآیا اقتصاد جهان تحمل چنین ساختاری از الگوی 

اورمیانه( ای قرار دارد )خاش در منطقهوابسته شود که بیشتر منابع عرضه دهد بیش از پیش به منبع انرژی ایمی

ه لحاظ مردمساالر، بهای غیرثبات و دارای حکومتتوسعه نیافته، به  لحاظ سیاسی بیکه به لحاظ اقتصادی 

رایی است؟ گری و بنیادگاجتماعی منبع تولید افراطیتمدنی، رقیب یا دشمنی برای غرب، و به لحاظ فرهنگی و 

دهد شاهرگ حیاتش بیش از این از سرزمینهای رقیب بگذرد؟ معقول و حسابگر به خود اجازه می آیا یک تمدن

  های خودکامه و وابسته سپری شده است؟نگه داشتن رژیمو برپا  ،آن هم در زمانی که دیگر عصر حمایت از

ان تی تغییر یک رژیم مثل عربستدقت کنیم که اقتصاد غرب آن اندازه به تحوالت انرژی حساس است که ح

روی کار آمدن یک رژیم ضد آمریکایی در عربستان سعودی که »تواند ضربه سختی به آن وارد کند: می

رسد، اما اگر چنین شود و این رژیم دوام بیاورد، ضربه دان محتمل به نظر نمیچن صادرات نفت را قطع کند،

  3«سختی است بر اقتصاد آزاد که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمده است

ای نسل هه این نتیجه رسانده است که سیاستغرب را ب آنچه در باب آینده نفت آمد دالیلی است که ظاهراً

دیگر  که اصوالًتداوم نیست بل نیستند و نه تنها مدیریت او بر عرضه و تقاضای نفت قابلدوم انرژی دیگر کارساز 

ابستگی آید که  هر چه وین نتیجه از این تحلیل به دست میتوان تا زمان درازی به انرژی نفت وابسته بود. انمی
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رعرضه نیز د های ناشی ازاخاللت )و البته گاز( باال رود، هزینهکشورهای مصرف کننده غربی به منابع انرژی نف

.  این های بیشتری صرف پوشش ریسک کنندجبور خواهند بود هزینهیابد، بنابراین آنان  مبرای آنها افزایش می

ی به های پوشش ریسک را تحمل کنند، بستگا چه حد حاضر باشند افزایش هزینهکه کشورهای غربی تا کی و ت

بینی آنها از آینده ریسک و نیز آستانه تحمل اقتصادهای آنها. تصمیم ه مولفه دارد: گستردگی ریسک، پیشس

غربیان برای تداوم حضور در بازار یک انرژی و تداوم وابستگی شان به آن انرژی، بستگی به این سه مولفه دارد. 

 چنین نیست که آنها تا هرجا که ریسک گسترده شود و افزایش یابد )افزایش افقی و عمودی ریسک( حاضر

یسک در ربینی آنها براین باشد که در آینده هزینه پوشش ک انرژی باقی بمانند. پس اگر پیشباشند در بازار ی

-پیش»ین های سنگیح خواهند داد به جای تحمل هزینهتحملی باال خواهد رفت، ترجبازار نفت تا آستانه غیرقابل

ر تا وابستگی خود را به آن منبع انرژی پایان دهند. دشده هزینه کنند در آینده، امروز به طور کنترل« هنشدبینی

 نکته ای کلیدی است.این تحلیل رفتار سیاسی امروز غرب در خاورمیانه، 

وان به تمی برای دنیای غرب در نظر آوریم که ابعاد خسارت ناشی از یک شوک نفتی بزرگ رابرای آن

در اقتصاد کشورهای ( GDPناخالص داخلی ) ( مجموع ارزش تولید1973شوک نفتی اول )یاد آورد که در 

. این در حالی است 1( بوده است2000هزار میلیارد )به قیمت  ثابت  7/11( حدود OECDیافته صنعتی )توسعه

نیز  2025هزار میلیارد و در سال  44بالغ بر  2020بینی شده است حجم کل تولید این کشورها در سال که پیش

نعتی، کشورهای ص ( برسد. بنابراین به علت رشد عظیمهای ثابتدالر باشد )به قیمتارد هزار میلی 50حدود 

اهمیت خطر نیز از آن جاست که گیرد. ن نفتی هم ابعاد عظیمی به خود میخسارت محتمل ناشی از یک بحرا

دیل تبم به سرعت به یک سونامی کنند و هآیند، هم موج ایجاد میرانهای اقتصادی هم سریع بوجود میبح

 کنند. بحرانهای اقتصادی وقتیها نیز سرایت میگیرند و  به همه عرصهشوند و سراسر اقتصاد جهان را میمی

ندگار است مدت و ماهم آثار آنها بلند  -نزای مرغی شکل گرفتند، مانند بحرانهای بهداشتی هستند ـ مثل آنفوال

یک بحران نفتی همواره زند. و یستم را به هم میکارکرد روزانه سو هم قابلیت مدیریت آنها اندک است و 

  مستعد آن است که به سرعت به یک بحران اقتصادی بینجامد.

 فتنبدین ترتیب غرب نه تنها در اواخر قرن بیستم نتوانست به ترتیبات پایداری دست یابد که بتواند بازار  

ای موثر مدیریت کند، بلکه اکنون دریافته است که به طور قطع در ربع اول قرن بیست و یکم جهان به را به گونه

های نفت حرکت خواهد کرد. بر این اساس و با توجه قیمتسوی یک بحران بزرگ انرژی و شوک عظیم در 

و پیشگیرانه  ام اساسیبه تجارب گذشته اکنون غرب انگیزه کافی یافته است تا در این زمینه دست به یک اقد
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 ها را این دسته سیاستهای انرژی خود را تغییر داده است. زند. و با همین انگیزه نیز سیاستب

رسی ها را در فصل ششم، به تفصیل برهای انرژی معرفی کرد )این سیاستسیاست« نسل سوم»توان به عنوان می

 خواهیم کرد(.

نفت،  رما با این پرسش مقدر روبه رو بودیم که:  با توجه فرایندها و تحوالت محتمل در بازا بدین ترتیب

بینی است و فقط در مورد زمان دقیق تحقق تا بحرانی که از امروز قابل پیش دهدآیا یک غرب عاقل اجازه می

ذیریم باید این را نیز بپ پس دهیم،می« نه»یابد؟ اگر به راحتی پاسخ آن اختالف وجود دارد، فرصت رخ دادن ب

 شودای که بحران نزدیک میلهای آیندهتوان به همان ساگیری از چنین بحران بزرگی را نمیکه پیش

گذاریهایی باید انجام شوند و عادات مصرفی و الگوهای ند و سرمایهواگذارکرد. ساختارهایی باید تحول یاب

ر واقع هر د پدیدار شوند تا آن بحران بزرگ در زمان مقرر رخ ندهد. تولیدی باید تغییر کنند  و فناوریهایی باید

حاضر  کشوریکه کمتر های قابل توجهی نیز دارد، هزینهها و الگوهای مصرف انرژیسیاستچرخش عظیمی در 

است به تنهایی بر عهده بگیرد. پس اجرای هر طرحی در این زمینه نیازمند همکاری مشترک کشورهای صنعتی 

 ها را به گونه مشترک پوشش دهد.ترتیباتی جمعی است که این هزینه درانداختنو 

ز به که نیانآها باید از امروز دست به کار شده باشند و طرحی در افکنده باشند که بدون غربی پس قاعدتاً 

حوالت تهای انرژی باشد، و بدون آن که دولت یا کشور خاصی مسئول برخی هماهنگی شدید در مورد سیاست

ی کنندگان متوجه شوند و یا اعتراضات و مقاومتهایبدون آن که تولید کنندگان و مصرفپرهزینه قلمداد شود، و 

 کنترل، الگوی جهانی مصرف وشده و قابلای مدیریتونهاطمینان و به گوی آنان رخ نماید، به آرامی و بااز س

یابد. در واقع باید گفت سالیانی است که طرح غرب دانند سوق سویی که مصلحت میانرژی به سمت وتولید 

ریم. بقال به شرایط جدید به سر میتگذار یا انغاز شده است و ما اکنون در دورانبرای مدیریت آینده انرژی آ

ریکا رسد غرب به رهبری آمنظر میحضور آمریکا در خلیج فارس و مناقشه اتمی با ایران در همین راستاست. به 

های یش از موعد آشکار نشود. اما جنبهحال نعل وارونه زدن است تا چشم انداز کلی طرح اش، پدر  شدیداً

مدران ما اندکی از هیاهویی که در اطراف خویش در حال آشکار شدن است. اگر سیاستمختلف آن به تدریج 

نزد عارفان ما مذمت شده برپا کرده اند را فرونشانند و اندکی از رفتارهای جهریه خود ـ که هم در شرع  و هم 

در  های بسیاریشنیدن و اندیشیدن بدهند، واقعیت است ـ فروکاهند و به خود فرصت حقیقی برای دیدن،

 .اند توجهاطرافشان وجود دارد که شایسته 

یم، ها و الگوهای انرژی سخن بگویبعاد طرح غرب برای تحول در سیاستکه بیش از این درباره ااز آن پیش 

د ـ سازو چرا میچون را برای غرب بی له دیگر را ـ که ضرورت این تحوالت یاد شده در باالدو مسأالزم است 

 برای غرب  آن و خسارت وضعیت محیط زیست زمین است که خطردو، یکی نیز بازکاویم. و آن 
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غرب  «کهولت سیستمی»له ، و دیگری مسأاست وک نفتیاز یک ش بیش به مراتب ـ و البته برای همه جهان ـ

 بعاد اینااندازد. یکم به مخاطره میدر قرن بیست و است که در صورت تداوم، اقتدار اقتصادی و سیاسی غرب را

ای یندهاگر غرب در آ پردازیم کهله میل پنجم به این مسأگاه در فصآن کاویم.بازمی فصل چهارمرا در له دو مسأ

د جهانی( اانرژی در نظام کنونی اقتص نوع مسلط چندان دور با این همه مشکل برای مدیریت نفت )به عنواننه 

 ،تواند در اندازد تا همه این مشکالت را دور بزند و همه بحرانهای محتمل را از سریرو به روست، چه طرحی م

 باز کند.

 



 

 

 

 فصل چهارم:

 

 میراثهای شوم قرن بیستم برای غرب
 

 

 

 مقدمه 
م را با خود همراه داشت. نخست مسأله گرم عارضه یا میراث شوغرب به قرن بیست ویکم پا نهاد در حالی که دو 

له کهولت سیستمی  غرب. در این ای در جو زمین، و دیگری مسأنمودن پدیده گلخانهشدن کره زمین و رخ

رای پرهیز کنیم که تحول در الگوی انرژی نه تنها بدو عارضه، به این نکته اشاره می فصل، با بررسی تفصیلی این

 ی غرب از وابستگی انرژی منطقه ز تکرار یک شوک عظیم نفتی و نه تنها برای رهایی همیشگغرب ا

 ثبات خاورمیانه الزم است بلکه برای درمان این دو عارضه نیز ضروری است.بی

 

 .  جهان در محاصره لشگر آلودگی۴-۱
رغم همه مواهب لیود. قرن بیستم عم قرن بیستم نباما وابستگی اقتصاد غرب به انرژیهای فسیلی، یگانه میراث شو

برای جهان به طور عام و غرب به طور خاص داشت، یک میراث نامیمون نیز ـ این بار برای هایی که و زایندگی

یع ای. روند سرین ناشی از انتشار گازهای گلخانههای جوی و گرم شدن زمبر جای گذاشت: آلودگی جهانیان ـ

کننده لودهآ بویژه در نیمه دوم این قرن ـ موجب ورود سالیانه میلیاردها تن گازهایصنعتی شدن در قرن بیستم ـ 

رفت. مصرف گ های فسیلی انجامبا تکیه بر سوخت به جو زمین شده است. رشد صنعتی در قرن بیستم عمدتاً

ان ـ در جو تکربن و مای ـ از جمله دی اکسیدفسیلی باعث افزایش گازهای گلخانههای پیوسته و انبوه سوخت

ها و ا، نیروگاهعى آمریکتحقیقات شوراى منابع طبی زمین و بنابراین باعث افزایش دمای زمین شده است. برپایه

الیانه بیش س کننداستفاده مىهایى که از زغال سنگ است. نیروگاه انتشار این گازهاعامل بزرگ در دو ها اتومبیل
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ى ها به عنوان دومین تولیدکننده عمده داتومبیلهمچنین . کنندمىکربن تولید میلیارد تن دى اکسید 2/3از 

اعث ن گازها در جو زمین بانتشار ای کربن تولید مى کنند.میلیارد تن دى اکسید 1/1ساالنه در جهان کربن اکسید

شدن  یاشود که به پدیده گلخانهشدن زمین می تررشید در جو و بنابراین موجب گرمافتادن گرمای خوبه دام

 جو معروف است.

شود و یهای قطبی آب مگرم شدن زمین، یخشدن زمین چه تبعاتی دارد. از یک سو با نخست ببینیم گرم 

وسط بطور مت شدن یخهاانوسها در قرن بیستم به دلیل ذوبآب اقیآید. ها و دریاها باال میسطح آب اقیانوس

 9در  یعیطب خچالی 30 یرو ی بردانشمندان در مطالعات 2006در سال  .سانتیمتر باال آمده است 17نزدیک به 

 یسابقه ا ی، به سطح ب2006ذوب شدن آنها در سال  زانیکه م نددیرس جهینت نیرشته کوه در سطح جهان به ا

متر از  3/0 سالیانه به طور متوسط 1999تا  1980 یسالها داد که گرچه در مشاهدات آنها نشان می است. دهیرس

 .ستها ذوب شده اخچالی نیمتر از ا 5/1 ییبه تنها 2006اما در سال  ست آب شده ا یعیطب یهاخچالیقطر 

 . 1ر شده استتمتر نازک  1/3در نروژ بوده که  یخچالیبه  مربوط رییتغ نیشتریب

ه شدن زمین شدت گرفتله آلودگی جوی و گرما در چند دهه اخیر قرن بیستم، مسأاما توجه شود که تنه 

های اخیر است. از سوی دیگر با حاصل گرم شدن زمین در دهه افزایش سطح آب اقیانوسها عمدتاًاست و 

ریق شید از طاکنون بخشی از نور خور شود، چرا که همشدن زمین تسریع میقطبی روند گرمهای شدن یخآب

ش ها آب شوند، بخیخ گردد.اما وقتی اینی، دوباره به خارج جو زمین بازمیهای قطبانعکاس آن بوسیله یخ

 ر ادامه یابد، از جایی به بعدشدن زمین اگشود. پس پدیده گرمری از نور خورشید در زمین جذب میبیشت

قادر به  ای به بعد دیگر انسانصورت غفلت از آن، از نقطه تواند به یک پدیده خودافزا تبدیل شود. یعنی درمی 

 کنترل آن نخواهد بود.

ه زمین شدن کراند که گرمکردهدانشمندان اعالم هاست. اخیرا برخی زمین بیش از اینشدن اما تبعات گرم

 ای درونیهفعالیتافزایش شدن کره زمین به از نظر آنان گرم آتشفشان گردد. زلزله، سونامی و باعثتواند می

ـ هند درا تشکیل میش بزرگی از کره زمین انجامد. در واقع سطوح یخبندان و کوههای یخی ـ که بخزمین می

ها های زیرین آنوند، الیهشها آب میشود و این یخوقتی زمین گرم می آورند.های زیرین خود فشار میبر الیه

رین ها را که در پایان آخشود. نمونه ای از این تغییر شکلمیشود و تغییر شکل و حرکت آنها آغاز سبک می

از  های  قطور یخنشینی الیهتوان در آمریکای شمالی دید. عقباکنون میاند، همصر یخبندان به وجود آمدهع

ست شدن زمین ممکن ارمشمال آمریکا و کانادا باعث شده است که سطح زمین در این نواحی باال بیاید. با گ
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ر، خطوط گسل و شوند، تغییر فشاها آب میهایی از زمین که یخبخشچنین تحوالتی دوباره رخ دهد. در 

ستند و شدن ههای یخ در حال آبدر مناطقی مانند ایسلند که الیه گذارد. دانشمندان معتقدندفشانها اثر میتشآ

ه فعال توانند منجر بها میدلیل ذوب شدن یخفشانهای زیادی قرار دارند اثر کاهش بار زمین به ها آتشدر زیر یخ

ت به رانش ممکن اسها نیز دچار بی ثباتی شوند و گسل ،در الیه زمینفشار با تغییر فشانها گردند. شدن آتش

 . های مهیب بینجامدزمین و زلزله

ید. آشود و سطح اقیانوسها باال میها آب میشود، یخشود. وقتی زمین گرم میجا ختم نمیاما داستان این

با باال کند. یاشغال م و جای بیشتریشود کند و حجم آب بیشتر مید گرما نیز آب را بیشتر منبسط میاما خو

ا شدن ت سواحل نیز موجبنگینی شود. سر میهای زمین در سواحل نیز بیشتمدن سطح اقیانوسها، فشار بر الیهآ

 این فشارها باعث تحریک آتش .گرددها میها و تراکم در ته الیهاالی الیهالیه سطح زمین و کشیدگی در ب

    . شوندیهای ساحلی مهای محدودهو یا گسلفشانها 

 (IPCC) یجو راتییمبارزه با تغ یسازمان ملل متحد برا یدولت نیب یهایهمکار ئتیهمطابق گزارشهای 

ح آب آمدن سط، موج گرما و باالهای عظیمتوفان ل،یس ،یاز جمله خشکسال ،یجو عواقب سخت دیشد شیگرما

ت داده بشدن زمین نسسالهای اخیر به عامل گرمانها در و قدرت توف افزایش تعداد، وسعت بر دارد. ردرا  اهایدر

در  دیگزارش جد کشود. همچنین یتر میدرجه گرم 15زمین  2025سال گوید تا ها میبینیشده است. پیش

 عدمت دهد که در صورینشان ماست شده  هیته ایتانیدولت بر یکه برا نیزم ییآب و هوا تیوضع رییمورد تغ

ل واجه خواهد شد و تا سام یبزرگ یمشکل، جهان با بحران اقتصاد نیدر مقابله با ا های از سوی دولتجد ماقدا

 نیگرم شدن کره زمحتی گفته شده است که  .1شدقابل سکونت خواهد  ریغ ایاز دن یبزرگ یهابخش 2050

 یمنف ریجهان تأث تیدر صد جمع 40حداکثر  یبرا یکشاورز ازیو مورد ن یدنیآشام یآبها ریبر ذخا تواندیم

 یعیطب یهایشگفتاز  یاریبس ،یجوّ  راتییتغنیز اعالم کرده است که  "وحش اتیح یصندوق جهان"بگذارد. 

کمترین نتیجه گرم شدن زمین، افزایش سیل  و کویرزایی است ـ که از هم کند. یم دیتهد یجهان را به نابود

 اکنون در بسیاری از مناطق جهان آغاز شده است.

برای ینند. ببنادر و مناطق اقتصادی ساحلی  میتر از همه، آسیبی است که شهرها، غرب، مهماما برای اقتصاد 

هر شکردند یک جمله بر روی یکی از دیوارهای از شهر سانفرانسیسکو دیدن می 2007هایی که سال توریست
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های فقط از طریق فعالیت 2006در سال  چرا؟ چون ایالت کالیفرنیا«. اقیانوس از تو متشکریم»کرد: جلب توجه می

  1یلیارد دالر درآمد کسب کرده است.هتل داری ساحلی، دهها م

، پس از آن که 2000، معاون سابق بیل کلینتون و  رقیب بوش در انتخابات ریاست جمهوری سال 2ال گور

 یل به بعداش از دوران تحصم همت خود را مصروف دغدغه همیشگیدر انتخابات شکست خورد، تما

بر تحوالت دمای ، 3ساخت« حقیقتی ناگوار»شدن زمین ـ کرد. او در فیلم مستندی که با عنوان ـ یعنی مسأله گرم 

درصد تمام گازهای  70) سال گذشته است متمرکز شد 650000های قطب جنوب طی در یخ CO2هوا و سطح 

 اشی صخره اصلی یخ در گرینلنداو نشان داد که فروپ دهد(.، تشکیل میCO2کربن، اکسیدای را دیگلخانه

های ساحلی موجب آوارگی و بهای جهان را افزایش دهد و سیالبمتر( سطح آ 6فوت ) 20تواند حدودا می

 که اروپای یهایجریانتواند ه گرینلند به دلیل شوری کمتر، میهای ذوب شد. یخمیلیون نفر شود 100پناهندگی 

نها اساس روایت فیلم، جهان تدارد، متوقف کند و به سرعت موجب سردی منطقه شود. برمی شمالی را گرم نگه

شت آغاز بازگصورت سلسله حوادثی بی کنونی گرم شدن را متوقف کند. درغیر این ده سال وقت دارد تا روند

ترین سال گذشته چگونه زمین گرم 14که در  دهدتصاویر و اطالعات واقعی نشان می این فیلم بر پایه خواهد شد.

چگونه هزاران نفر تنها در اروپا بر اثر موج گرما  2003های خود را در قرن اخیر تجربه کرده و تنها در سال سال

                                                 
میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی به تنهایی جزء هشت اقتصاد بزرگ دنیا ـ با  1727با  2006ایالت کالیفرنیای آمریکا در سال    .1

میلیون گردشگر خارجی داشته   7/56کل ایاالت متحده بیش از  2006در سال رتبه ای بعد از ایتالیا و قبل کانادا و اسپانیا ـ بوده است. 

 میلیون آنها از  مسیر دریا وارد این ایالت شده اند(. 6/4میلیون گردشگر خارجی داشته است که  14است. در همان سال کالیفرنیا 
2. Al Gore 

یک فیلم مستند   (Davis Guggenheim)، ساخته دیویس گوگن هایم (An Inconvenient Truth) «حقیقتی ناگوار»فیلم   .3

است که بر اساس کتاب ال گور و در مورد خطرات گرم شدن کره زمین ساخته شده و خود ال گور نیز در آن بازی کرده است. 

گرچه در این فیلم برخی اهداف سیاسی ـ انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا نیز دنبال می شود، اما فیلمی است که از یک چهره 

یک واقعیت تلخ جهانی به خوبی بهره برده است. فیلم که بر خالف پیش بینی های اولیه، از فروش بی نظیری  سیاسی برای جا انداختن

 ال گور درصد و 5تهیه کننده فیلم نیز جایزه بهترین فیلم مستند را از آن خود کرد.  2007برخوردار شد، در  جشنواره فیلم اسکار 

اگر فرضیه نهفته در این گزارش  .کرده اند ادیه حمایت از آب وهوا اهدافیلم را به اتح نمایش ازحاصل تمامی درآمد 

آمریکا، یک هدف را دنبال می کنند اما از دو مسیر متفاوت.  2000درست باشد، به معنی این است که هر دو رقیب انتخاباتی سال 

زمین از محاصره لشکر آلودگی از طریق بوش ـ همان گونه که در فصل های بعدی این گزارش نشان می دهیم ـ در پی رها کردن 

تحول در الگوی انرژی جهان است و این کار را از طریق وارد کردن شوک به بازار نفت دنبال می کند، و ال گور نیز همین کار را 

 از طریق سخنرانی، نوشتن کتاب، ساختن و فیلم و ایجاد حساسیت در اذهان عمومی نسبت به مساله  گرم شدن زمین.
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 یی از گذشته و حال رشته کوههاهایعکسبا نمایش  گوید وهای قطبی میآب شدن یخ فیلم از اند.جان باخته

 های اخیر از حجمکه در دههدهد نشان میهای آند و سایر نقاط دنیا پاتاگونیا در کوه و  جارو کلیمان ،هیمالیا

دن گسترده و همه فهمی از روند گرم ش نسبتاًبه شدت کاسته شده است. فیلم تحقیق  هاهای آنها و یخچالبرف

 انتشار شدن زمین ورت تداوم گرمکه در صو گویدای میاز فاجعه زمین و آثار آن را بر زندگی بشر است. فیلم

های مهم شهرها و بندرگاه نخستین قربانیان این فرایند،، در راه است. های قطبیشدن یخای و آبگلخانه گازهای

از کشور هلند،  یبزرگ شبخ، کلکته ،آمستردام شانگهای، فرانسیسکو،و پرجمعیت جهان نظیر نیویورک، سان

آب  ریز خواهند بود که به آرام انوسیپراکنده در اق ریهمه جزا و هند، پاکستان ن،یاز کشور چ یبخش بزرگ

خواهد در واقع الگور در این فیلم میبته پیام پنهان فیلم نیز مهم است. برخی مفسرین معقدند )و ال .رفت دخواه

ده است ی بوهای بزرگبات ریاست جمهوری، مخالفت کمپانینشان دهد علت به شکست کشاندن او در انتخا

زیست  محیطگور ـ که سیاست پاکیزگی و پیروزی ال که محصوالت آنها باعث آلودگی جو زمین شده است

  (. ها بوده استکرد ـ مخالف منافع این کمپانیرا دنبال می

ند گونه ادامه یابد، در چشدن زمین همیناگر روند گرمدر هر صورت، فیلم ال گور واقعیت باشد یا تخیل، 

آینده هزاران شهر، بندر، منطقه صنعتی، کارخانه و میلیونها هکتار اراضی مرغوب کشاورزی یا به زیر آب  دهه

درصد جمعیت در حاشیه صد  50در برخی کشورها تا خواهند رفت یا از پیشروی آب آسیب خواهند دید )

 ورها نیز در از ثروت این کشتوان گفت نیمیحل ساکن هستند و به همین قیاس میکیلومتری سوا

اشت ت که بخش بزرگی از انب. باال آمدن آب در این مناطق به این معنی اسهای ساحلی انباشته شده است(حاشیه

پس از انتشار گزارش دولت  2006ای که غرب از قرن بیستم با خود آورده است نابود شود. در اکتبر سرمایه

ییرات آب و غونی بلر، نخست وزیر وقت بریتانیا، عواقب تبریتانیا در مورد تغییر وضعیت آب و هوایی زمین،  ت

 یهاسبب خواهد شد که فعالیت یتغییرات جو»بازگشت خواند و گفت بار و غیرقابلهوایی زمین را فاجعه

چار د وقفهو رکود عظیم اقتصاد در آمریکا، به  یجهان یهابه عظمت جنگ یدر مقیاس یو اقتصاد یاجتماع

زمین  یگرم شدن کره» گفته بود: 2004او در سپتامبر بلر پیشتر نیز اظهاراتی از این دست داشته است.  .1«شوند

یافتن راه  المللی و تالش برایی بینالعمل سریع جامعهبزرگترین مشکل زیست محیطی است که نیازمند عکس

ینده به شدت احساس خواهد شد، های آثیر تغییرات آب و هوایی بر روی نسلأت. حل فوری این بحران است
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که  هاییشرایط آب و هوایی عجیب مثل طوفان...  بر روی زمین روی دهد «سبز صنعتی انقالب»مگر اینکه 

 1«.ای رسیده استه سطح هشدار دهندهی زمین برا قانع کرده که گرم شدن کرهمرا ، است امسال رخ داده

ببرد؟  را آبهایش گذراد تا به همین سادگی سرمایهمیام پویا و حاسبگر دست روی دست و مگر یک نظ 

 عظیمی، هم نیاز به اجماعفکری بکند. و حل چنین معضل ها باید برای این معضل همپس غرب به همین زودی

ست که در چند سال و همکاری جدی جهانی دارد و هم نیاز به یک انقالب و جهش در فناوری. بی جهت نی

اجالس  های سران کشورهای صنعتی بوده است. درشدن زمین دستور ثابت بیشتر نشست له گرماخیر، بررسی مسأ

( خانم آنجال مرکل، صدر اعظم آلمان تالش داشت تا کشورهای 2007کشور صنعتی در آلمان )ژوئن  8سران 

ن خواهان به نصف کاهش دهند. او همچنی 2050صنعتی جهان را قانع کند تا تصاعد گازهای گلخانه ای را تا سال 

درجه تا  2درصد و نیز محدود کردن افزایش دمای زمین به میزان حداکثر  20افزایش بازدهی سوخت به میزان 

کاهش  یبرا یکشور عمده صنعت 8و موافقت  تیدر کسب حما یسازش چگونهیهمرکل گفت  آن زمان شد.

 نخواهد کرد. شود،یمحسوب م نیشدن کره زمکه از عوامل گرم یاگلخانه یگازها دیتول

از قول دانشمندان  2008ژوئن  ترین خبر، در سالیان اخیر، خبری بود که روزنامه ایندیپندنت دراما شاید مهم

دن شحال آب های قطب شمال دررده اند که با سرعتی که امسال یخشناس اعالم کرد. دانشمندان اعالم کقطب

 یه یخی نازکشود یا با یک القطور قطب شمال آب می ال الیه یخیدرصد، تابستان امس 50هستند با احتمال 

شود. بنابراین برای نخستین بار در تاریخ بشر، قطب شمال در حال سر برآوردن از زیر ساله، جایگزین مییک

های یخاز نوع دریای قطب شمال  یهادرصد یخ 70الیه یخ است. آنان بر اساس تصاویر ماهواره ای گفته اند که 

ن امسال آب شود و به اینازک در تابستان  که ممکن است همه یا بخش اعظم این الیه ساله هستندنازک یک

 .2ترتیب برای نخستین بار بشر بتواند امسال با قایق به قطب شمال سفر کند

 بررسی تغییرات آب و»کوفی عنان ـ دبیر کل سابق سازمان ملل ـ در سخنانی که در اجالس سه روزه   

کشور جهان ایراد کرد، اهمیت مساله را به خوبی بازنموده  189در حضور نمایندگان  2006وامبر در ن« هوایی

و باال آمدن آب دریا در مناطق  یطوالن یهایمانند خشکسال یهایو بروز پدیده ییتغییرات آب و هوا است. او

 یاد فضاو ایج یت کشاورززدن به امکانالطمهبار توصیف کرد و گفت که این تغییرات با را فاجعه یساحل

 در این مناطق  یو زیست یادمانند ماالریا باعث وخامت شرایط اقتص یهاییشیوع بیمار یمناسب برا

                                                 
 ..25/6/83خبرگزاری ایسنا،   .1

 اطالعات اصل خبر: .2
Scientists warn that there may be no ice at North Pole this summer, By Steve Connor, The 

Independent, Friday, 27 June 2008. 
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تواند به رقابت و بروز یریزش باران مالگوهای مانند تغییر در  یهشدار داد که تحوالت . او همچنینشودیم

که در حال  ـ از جهان را یبه منابع آب منجر شود و به این ترتیب، صلح و امنیت مناطق یبر سر دسترس یدرگیر

. آنچه در سخنان او شایان توجه است، دو نکته است. تهدید کندـ  برخوردار نیستند یحاضر نیز از ثبات کاف

به  یار جمعکشت یتهدید گسترش جنگ افزارهاهمانند زمین را باید  یتغییر در آب و هواگفت  نخست این که

 در مقابله با پدیده خطرناک گرم یکننده رهبرفقدان نگرانو دیگر این که او  مورد توجه قرار داد. یطور جد

سخن کوفی عنان در واقع هم این  .1در این زمینه شد یاقدام فور واستاربه شدت سرزنش کرد و خرا زمین  شدن

 . و روشن است که خطاب او به انی استدهنده عمق بحران و هم بیانگر یک نیاز جهانعکاس

( با انتشار گزارش جدید توسعه انسانی 2007سازمان ملل جدیدا نیز )در نوامبر  های بزرگ بوده است.قدرت

 یاشدن زمین چارهگرم یبرا تا جهان کمتر از یک دهه فرصت دارد ( اعالم کرد2008-2007خود )گزارش 

برگشت، را لغیر قاب ی، و یک فاجعه زیست محیطبزرگ یو انسان یضایعات اقتصاد یبیاندیشد تا بتوان جلو

 در کنفرانس سازمان ملل)شرکت کننده یش از دویست دانشمند سرشناس جهان نیز ب 2007در دسامبر گرفت. 

ه تا فقط د یگلخانه ا یموثر در گازها یکاهش یراکه ب ندهشدار داد ، در بالی(یمتحد راجع به تغییرات جوّ

  است. یپانزده سال وقت باق

 شدن زمین همکاریهایی را شکل داده اند که نهایتاً از سالها قبل برای توقف روند گرمالبته کشورهای جهان 

ای باید تولید گازهای گلخانه 2012ل به یک تعهد بین المللی انجامید. طبق این پیمان تا سا 2در شکل پیمان کیوتو

( ولی البته درصد کاهش تولید این گازها 1990کاهش یافته باشد )در مقایسه با سال درصد  5به طور متوسط 

اید روند باالیی است چون بیشتر کشورها نه تنها ب برای همه کشورها یکسان نیست. البته این هدف گذاری نسبتاً

ت تحقق حال حتی در صوررو به رشد تولید این گازها را متوقف کنند بلکه باید آن را کاهش نیز بدهند. با این 

شدن زمین، تحوالتی بسیار فراتر از این الزم یابد. برای توقف گرمشدن زمین ادامه میباز روند گرم این هدف،

                                                 
  . 2006نوامبر  BBC، 61خبرگزاری   .1
ملل متحد در  سازمانطی سومین کنفرانس  1997دسامبر  11عنوان عمومی پیمانی است که  در ( Kyoto Protocol) پیمان کیوتو . 2

فوریه  16( در کیوتو تنظیم شد و در United Nations Framework Convention on Climate Change) مورد تغییر آب و هوا

کشور توسعه یافته، به اضافه اتحادیه  36ور آن را مورد تصویب قرار دادند که شامل کش 182،  2008اجرایی شد. در ژوئن  2005

اروپا به عنوان یک عضو، بود و خواهان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سطوح تعیین شده برای هر یک از آن ها )کشورهای 

پروتکل را تصویب کردند اما بدون هیچ تعهدی  هند کشور در حال توسعه شامل برزیل، چین و 137توسعه یافته( در پیمان شدند. 

( 2007ر هنوز )تا دسامبو گزارش انتشار گازهای گلخانه ای. ایاالت متحده و قزاقستان تنها کشورهایی هستند که  در مورد کنترل

  .پایان می یابد 2012پیمان را مورد تصویب قرار نداند. اولین دوره تعهد پروتکل کیوتو در سال 
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شورهای )مثل بیشتر ک است. اما همین هدف کنونی را هم تاکنون نه بسیاری از کشورها توانسته اند تحقق دهند

کشور در حال توسعه شامل برزیل،  137)مثل  یرفته اند که انجام دهندنه اصوال برخی از کشورها پذ غربی(، و

 داده اند(، ای نهدی در مورد کنترل گازهای گلخانهاند اما هیچ تعو دیگران که پیمان را تصویب کردهچین و هند 

 صوالًند ادیدیا ناخوشایند میچون تحقق اهداف پیمان را برای خودشان ناممکن  و برخی کشورها هم که اصوالً

 قزاقستان(. و وارد پیمان نشدند )مثل آمریکا

مان و نپیوسته است،  اما برای پیوستن به این پی به پیمان زیست محیطی کیوتو گرچه آمریکا هنوز رسماً

ای، به شدت زیر فشار جهانی ـ بویژه اروپاییان ـ  همکاری در تالشهای بین المللی برای کاهش گازهای گلخانه

یک عنی آمریکا به . یمشکلش با زمان است بلکه آمریکا مشکلش با ورود به پیمان کیوتو نیستالبته  قرار دارد.

نیازمند است تا بتواند صنایع و فناوریهای خود را با شرایط جدید منطبق  سال 15تا  10گذار یا انتقالی بین دوره 

 اکنون . در هر صورتضرب االجل دارد پیمان کیوتو درحالی کهمنتقل کند. و اقتصاد خود را به وضعیت جدید 

پس از انتشار گزارش دولت  2006اروپا در تالش است تا در این زمینه ابتکار عمل را به دست گیرد. در اکتبر 

داری بریتانیا نیز وعده داد که کشورش رهبری عیت آب و هوایی زمین، وزیر خزانهبریتانیا در مورد تغییر وض

ا انتشار یک سند جامع پانصد بکمیسیون اروپا  2007.  در ژانویه 1ا بر عهده گیرداقدام جهانی دراین مورد ر

ا اساس آن کشورهای عضو اتحادیه اروپپیشنهاد کرد که بر به کشورهای عضو را ای، استراتژی جدیدیصفحه

ن اروپا  ورئیس کمیسیدهند. میمیزان تولید گازهای گلخانه ای خود را حداقل بیست درصد کاهش  2020تا سال 

در سالهای اخیر اتحادیه اروپا بزرگترین قدرت  .یک انقالب صنعتی استهمانند گفت این استراتژی جدید 

. اکنون 2( بوده است2012سیاسی برای تمدید مبارزه با گازهای گلخانه ای پس از انقضای پیمان کیوتو )در 

له ( مسأ2007تا  2006یک سال )از  مدتموضوع چنان به سرعت در حال اهمیت یافتن است که تنها ظرف 

تغییرات آب وهوایی و گرم شدن زمین و تمهیداتی که باید اندیشیده شود، از سطح یک موضوع مورد بحث 

 مرکل ـ الصعود کرده است. زمانی که خانم آنجمسئول در کشورها،  به سطح دستور کار اتحادیه اروپا مقامات 

صنعتی در آلمان بود، پیش از بزرگ کشور  8زبان کنفرانس سران می 2007صدر اعظم آلمان ـ که در ژوئن 

 یگازها دیکاهش تول یبرا یکشور عمده صنعت 8و موافقت  تیکسب حما کنفرانس اعالم کرد که برای

                                                 
 .  2006اکتبر  BBC، 30خبرگزاری   .1
 .2007ژانویه  BBC  ،10خبرگزاری   .2
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های اخیر اتحادیه اروپا بزرگترین قدرت سیاسی در سال .1ی به تالشی بدون سازش دست خواهد زداگلخانه

   .بوده است 2012با گازهای گلخانه ای پس از انقضای پیمان کیوتو در سال برای تمدید مبارزه 

تبدیل  جهانی هایسیاست محلی بهگذاری سیاستهای زیست محیطی از سیاستاکنون نتیجه این که  

له أه مسدر مورد این ک رقابت آمیز قدرتهای بزرگ در آینده خواهد بود.های و این عرصه یکی حوزه شده است

ود، شاسبات بین قدرتهای بزرگ تبدیل میرات آب و هوایی دارد به مساله اول در مناسبات جهانی و بویژه منتغیی

های تهوایی، دستور کار ثابت همه نشس له تغییرات آب وویا است که در چند ساله گذشته مسأهمین یک قلم گ

در آلمان  و نشست  2007های اخیر ـ بویژه  نشست ژوئن ر صنعتی بوده است و در تمام نشستسران هشت کشو

در ژاپن ـ میزبانان کوشیده اند تا مساله گرمایش زمین به مساله اول کنفرانس سران تبدیل کنند و  2008جوالی 

ست ژاپن بوش گفته ادر همه آنها نیز با مقاومت و مخالفت آمریکا روبه رو شده است. در همین نشست اخیر در 

ه راه حلی در این زمینه ب، دانندخود را متعهد نمی مورد نظر، اهداف دو کشور چین و هند نسبت به ی که تا زمان

آید. و فرانسه نیز ـ به منظور مؤثر شدن توافقات و اقدامات در زمینه گرمایش زمین ـ پیشنهاد داده است دست نمی

د، برزیل، آفریقای جنوبی و مکزیک نیز قدرتهای در حال رشدی چون چین، هنگسترش یابد و  گروه هشتتا 

 . 2به جمع آنان بپیوندند

 یکا و سایر قدرتهای بزرگ شکلروشن است که یک حرکت جهانی موثر در این زمینه بدون همکاری آمر

وتو کند. اما باید دید چرا آمریکا هنوز رسماً به پیمان کی تواند مقاومتنمیاین آمریکا هم بیش از یرد. البته گنمی

نپیوسته است؟  روشن است اگر آمریکا رسما به پیمان کیوتو بپیوندد عواقب اقتصادی فراوانی را باید متحمل 

های جو است و چرخش عظیمی در صنایع خود نیاز دارد تا بتواند یکا یکی از بزرگترین آلوده کنندهشود. آمر

ای سنگین هعت و کارخانه باید با تحمل هزینهاد پیمان کیوتو پایبند بماند. برای این چرخش، هزاران صنبه مف

تغییر  های سنگین چنینوده کننده سوق دهند. تحمیل هزینهفعالیت خود را به سوی روشهای تولیدی کمتر آل

وند د را از دست بدهند و مجبور شای، ممکن است موجب شود تا بسیاری از این صنایع مزیت رقابتی خوگسترده

از بازار خارج شوند. بنابراین بحث مرگ و زندگی انبوهی از صنایع و منافع میلیونها سهامدار مطرح است. طبیعی 

یرد. اگر پیام پیوستن به پیمان کیوتو بگالحظه منافع این صنایع، تصمیم بهاست که دولت آمریکا نتواند بدون م

غولهای  عدهد که بازی با منافاندکی از حقیقت هم باشد، نشان میواجد  یقتی ناگوار(ال گور )حق فیلمپنهان 

اسی و تواند سرنوشت احزاب سینابودی زمین هم در میان باشد، میگیری از صنعتی دنیا، حتی اگر مسأله پیش

                                                 
 .2007 ژوئن VOA  ،5.  سایت خبری 1

 .8200 جوالی  VOA  ،8سایت خبری  . 2
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توانند در مورد مسائل مدارن خیلی هم ساده نمیپس سیاست کاندیداهای ریاست جمهوری را دگرگون کند.

وط پرهیزد و او را در برابر فشارهای مرببوش از آن میاساسی، تصمیم بگیرند و این همان واقعیت مهمی است که 

ته همواره با ل گذشساهفت  درتمامیدارد. پرزیدنت بوش به پیمان کیوتو به مقاومت وا می به پیوستن آمریکا

مخالفت کرده است و مخالفت با پیوستن به پیمان ور برای صنایع الزام آ زیست محیطی هایاجرای محدودیت

ند. کوری را بر فعالیت صنایع تحمیل میهای الزام آو بوده است که این پیمان محدودیتکیوتو نیز از این ر

کند و توسعه انرژیهای نو و پاک را در دستور کار های زیست محیطی حمایت میفعالیت گرچه آقای بوش از

ار داده است اما اعالم کرده است که چرخش در فعالیت صنایع و حرکت آنها به سوی رعایت الزامات خود قر

زیست محیطی باید داوطلبانه باشد. و همین روش آقای بوش بوده است که مورد انتقاد طرفداران محیط زیست 

با  مستقل از دولت مرکزی با تصویب قوانین ویژه ایسعی دارند های آمریکا از ایالت بوده است. حتی برخی

تا  را تصویب کرد هاییکه محدودیتی بود ای مقابله کنند. ایالت کالیفرنیا نخستین ایالتتولید گازهای گلخانه

کاهش ده در همین ایالت  درصد کاهش دهد. 25به میزان  2020ای را تا سال میزان تولید گازهای گلخانه

ایالت  چندینریزی شده است. همچنین برنامه  2013ال های کربنی خودروها تا سدرصدی مصرف سوخت

 اعمال کرده اند و ایبر تولید گازهای گلخانه را هاییمحدودیت ،مشترکبه صورت همکاری دیگر آمریکا 

لت وداین در حالی است که  نظام خرید و فروش مازاد سهیمه تولید این گازها را میان خود به اجرا گذاشته اند.

 . مخالف است اجرای چنین نظامیجورج بوش با 

عمومی  کاربنابراین دولت جرج بوش در عین حال که از سوی طرفداران محیط زیست و کم کم از سوی اف

ها یتای به اجرا گذارد، با محدودا برای کاهش تولید گازهای گلخانهتری رهای قاطعتحت فشار است تا سیاست

مدار ع بزرگ و میلیونها سهاروست که مهم ترین آنها منافع صاحبان صنای ای نیز در این مورد رو به و موانع جدی

 له اشتغال و حفظ مزیت رقابتی صنایع موجود برای تداوم صادرات آمریکا، از سوی دیگر است.  سأسو و ماز یک

ن به قروم گرفتن رهبری در این  حوزه توسط آمریکا، الزاماًکه به دستبه این نکته نیز باید توجه داشت 

در  2007سوـ مطابق بیانیه همایش بین المللی تغییرات آب و هوا که در ماه می پیروزی نیست. یعنی از یک

و  کنوناز ا را یاگلخانه یگازها دیکاهش تول یاعالم شده برا یهااستیاگر کشورها سبانکوک برگزار شد ـ 

سوی دیگر، . اما از 1خواهد شدمتوقف  2030تا سال  نیزم شیگرما یروند صعود ، آنگاهبه اجرا درآورند فوراً

های ضد تولید گازهای گلخانه ای سیاستنه تنها اکنون هیچ امکان عملی برای همراهی جهان درحال توسعه با 

کشور در حال توسعه عضو پیمان رسما هیچ تعهدی نداده اند و کشورهای رشد یابنده بزرگی  137نیست، بلکه 
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مه . تازه  در کنار هیابی به اهداف آن برای آنها ناممکن استاعالم کرده اند که دست احتاًنظیر چین،  هند صر

 نییتع معتقدند که سقف شیاز پ شیامروزه ب محیط زیست دانشمندانها، باید دانست که بخش بزرگی از این

 تیه بتواند وضعاز آن است ک شتریبه مراتب ب زانیم نیا و باالست اریانتشار کربن بس یبرا وتویک مانیشده در پ

های آن ه میزان تولید سرانه آالیندهسترالیا از کشورهایی است کا .1کند گرگونیآب و هوا را د رییتغ میوخ

 پیوستن به پیمان کیوتو برایبود  معتقد سال در تسط محافظه کاران بود 12که  استرالیا سابق باالست. دولت

 سابق حتی دولت . 2زغال سنگ وابسته است، بسیارآسیبناک است اقتصاد این کشور که به شدت به سوخت

هم برای این )سال پایان پیمان کیوتو(  2012که عمل به تعهدات پیمان کیوتو تا سال  بوداعالم کرده  استرالیا

، 2007سرانجام با تغییر دولت استرالیا و بر سرکار آمدن حزب کارگر، در دسامبر  .3امکان پذیر نیست کشور

در شرایط کنون آنها  .تر استو هند در این زمینه بسیار پیچیدهمساله چین  دولت استرالیا به پیمان کیوتو پیوست.

 ای بپیوندند و نه به صالح پایداری و پویایی اقتصاد جهانیجریان کاهش تولید گازهای گلخانه توانند بهنه می

-نوبچین و کل آسیا بویژه آسیای ج ند. ثبات در داخلاست که در این زمینه این دو کشور تحت فشار قرار گیر

رخورد بداوم رشد اقتصادی کنونی چین است )مالحظاتی که غرب در شرقی و نیز پویایی اقتصاد جهانی مستلزم ت

نیز چین با پیشی  2006در عین حال در سال  ایم(.دهد را در فصل ششم بحث کردهبا چین مورد توجه قرار می

 2650به حدود  2006نیا به چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شد )تولید ناخالص چین در سال گرفتن از بریتا

میلیارد دالر متوقف شد(.  2400ستان در حدود لمیلیارد دالر رسید، در حالی که در همین سال تولید ناخالص انگ

میلیارد تن  بیش از دو 2005متکی بر سوخت زغال سنگ بوده است. در سال  اما این رشد عظیم ومداوم عمدتاً

. در سال 4زغال سنگ )معادل یک سوم کل زغال سنگ تولیدی جهان( در نیروگاههای چین مصرف شده است

گیگا وات به ظرفیت تولید  80نیز هر هفته یک نیروگاه زغالی در چین وارد مدار شده است. در همین سال  2006

. با این حال هنوز این اندازه توسعه 5لید شده در بریتانیا استبرق چین افزوده شده است که برابر با کل برق تو

نیروگاهها پاسخ گوی نیاز فزاینده اقتصاد چین نیست. بنابراین تداوم رشد کنونی چین ـ که غرب در مورد لزوم  

ا ب آن به اجماع رسیده است ـ مستلزم چنین حجم عظیمی از تولید آلودگی است. هند نیز وضعیتی نظیر چین ـ اما

 ابعادی کوچکتر ـ دارد. 
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ارد ا درسد بویژه آن که اروپاع میداند که بی گمان دنیا در این حوزه دارد به اجمدر عین حال آمریکا می

کنندگان در نشست حدی در حال جدی شدن است که شرکت له تاگیرد. مسأرهبری موضوع را به دست می

درحال توسعه )برزیل، چین، هند، مکزیک و آفریقای گذاران هشت کشور صنعتی و کشورهای مشترک قانون

در واشنگتن برگزار شد، در بیانیه پایانی کنفرانس خواستار سهمیه بندی تولید گازهای  2007جنوبی( که در فوریه 

ه جو را کشورهایی کها شدند )یعنی زاری برای خرید و فروش این سهمیهگلخانه ای برای کشورها و تشکیل با

های رقابتی، متکنند، بر اساس قیرهایی که آلودگی بیشتری تولید میکنند سهمیه خود را به کشومیکمتر آلوده 

وان تصور تی جامه عمل بپوشد، در آن صورت میبفروشند(. فرض کنیم واقعا روزی قرار باشد چنین پیشنهاد

 کنند. کرد که صنایع آمریکا سالیانه باید چه بودجه عظیمی را صرف خرید سهمیه آلودگی

ه موضع تواند بی کنترل آلودگی برود، آمریکا نمیاگر جهان به همین سرعت کنونی به سوی اجماع برا 

مرجع تحوالت  خنثای کنونی خود )یعنی نه رهبری نه پیروی( ادامه دهد. اما به عنوان یک قدرت بزرگ و

ساله ای ی اگر اروپا، رهبری جهانی متواند به سادگی دست روی دست بگذارد تا دیگران، حتالمللی نیز نمیبین

له ای چنین چالش یرند. اما برای رهبری مسأرا ـ که درحال تبدیل شدن به مساله اول جهان است ـ  در دست گ

مریکایی هندگان آدگذاران و حتی رأیآمریکایی، قانون های بزرگیز آمریکا نیازمند همراهی کمپانیبرانگیز ن

 .ندای باشارکت جدی در چنین فرایند پرهزینهاقتصاد و مردم آمریکا آماده مشرسد هنوز است. به نظر نمی

به عنوان نمونه کم آن است که برای رهبری در این حوزه آمریکا باید یک اجماع داخلی ایجاد کند. دست

های اروپایی، سوخت مصرف ومبیلدرصد بیش از متوسط مصرف ات 30های آمریکایی به طور متوسط اتومبیل

ها و فضای اداری و کاری آمریکایی نیز حاکم است. یعنی هر گونه نند. یک چنین نسبتی در مورد خانهکمی

ها و اختر سهای محیط زیست جهانی، مستلزم تحول بنیادین در زیلی در نقش آمریکا در رهبری سیاستتحو

درصد انرژی  65معا حدود باشد ـ بویژه در بخش ساختمان و بخش حمل و نقل که جالگوی مصرف انرژی می

کنند. )علت این که آمریکا در این هنوز حوزه نتوانسته است  نقش رهبری را بر عهده آمریکا را مصرف می

و تغییر  تبگیرد، این است که جامعه آمریکا الگوی مصرف و تولید خود را بر اساس انرژی ارزان سامان داده اس

سهم مالیات نفت در قیمت بنزین، در آمریکا حدود  2006در سال  )مثالً بر استبر و زماناین الگو بسیار هزینه 

 (. درصد بوده است 85درصد بوده است، در حالی که همین سهم در اروپا نزدیک به  15

له برای آمریکا از این جدی تر است. فشارهای جهانی ـ بویژه اروپاییان ـ برای اعمال استانداردهای اما مسأ

ایع خود، انگیزه کافی برای صنایع آنها به وجود آورده است تا با یک جهش بزرگ در زیست محیطی در صن

ای هید انرژی و سرمایه گذاری در سوختفناوری )به طور خاص در حوزه تولید انرژی، تحول در روشهای تول

ف روی سوخت خود را به سوی مصفسیلی، و در حوزه مصرف انرژی،  تحول در فناوری حمل و نقل( الگغیر
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ای هن یکی از این تالشهاست که انگیزه. گسترش سریع بازار معامالت کربهای پاک دگرگون کنندسوخت

 آورد.ول در الگوی سوخت خود را پدید میها برای تحها و کارخانهالزم برای  شرکت

بازارها و  ایع آمریکا همبخش بزرگی از صن اقدامات رقبای آمریکا به همین ترتیب کنونی ادامه یابد،اگر 

قتصادی خود را های رقابتی خود را از دست خواهند داد. پس آمریکا اگر بخواهد اقتدار صنعتی واهم مزیت

. اما پیونددای ندارد که به سرعت ـ حداقل در میان مدت ـ به جریان جهانی کنترل آلودگی بحفظ کند چاره

بنگاه اقتصادی و منافع میلیونها سهامدار در  له مرگ و زندگی هزاران صنعت وگونه که آمد مسأله، مسأهمان

درواقع اگر دولت آمریکا بخواهد در این زمینه دست به هر اقدامی بزند )قانون جدی ای در زمینه  .میان است

کنترل آلودگی تصویب کند یا عضو پیمانهای جهانی زیست محیطی مانند کیوتو شود( به مثابه این است که دارد  

درصد اقتصاد جهان  28 بیش ازهم اقتصاد آمریکا سکند )دگرگون می تصاد دنیا را کامالً اق سرنوشت یک سوم

دولتی برآید. اما در عین رسد چنین کار عظیمی ـ بدون یک اجماع داخلی ـ از عهده هیچ به نظر نمی ( و است

همین ند. یین تکلیف کشود آمریکا دست روی دست بگذارد تا دنیا راه خود را برود و برای آمریکا تعحال نمی

در نطق رادیویی هفتگی خود  2007فشارها بود که سرانجام باعث شد سرانجام پرزیدنت بوش در هفته اول ژوئن 

فع تشکیل دهنده گروه هشت در ر یصنعت یسود آمریکاست که به کشورهاه ب »برای مردم آمریکا اعالم کند 

 .1«کمک کند یاز تغییرات جوّ یمشکالت ناش

ی رسد اکنون آمریکا در برابر یک نقطه عطف تاریخترتیب به نظر میبدین: کنمبندی جمعاین بخش را 

با قدرت رهبری جهانی؟ بی گمان هیچ ملتی ـ هر   ی«دولت ـ ملت»قرار گرفته است: ماندن یا نماندن به عنوان 

 باید کاری کرد. و یافتن راه حلیچند پرهزینه ـ تمایل ندارد از جایگاه رهبری جهانی خود دست بشوید. پس 

ا هایی است که این نظام چندین دهه باتژیستسریع، کم هزینه و مؤثر، بر عهده نظام علمی و کارشناسی و استر

و به ند های علمی آنان تکیه کدست و دلبازی تمام آنان را تغذیه کرده است تا در بزنگاههای تاریخی به استوانه

-ظام سیاستافته اند؟ به گمان من نهای فروبسته بگشاید. اما آیا آنان به راه حلی دست یسرپنجه تدبیر آنان، گره

ر، و در عین تتر، کارآمدتر، سریعرود ـ یک راه سادهگونه که از آن انتظار میـ همان گذاری کاتالیک آمریکایی

و  تهه است و آنان نیز آن را پذیرفمدارانش نهادپای سیاست ساز، را در پیشال انقالبی  و برای آینده سرنوشتح

اموش اند! اما فرهای داخلی و خارجی خود را در جهت تحقق آن سازمان دادهبا چراغهای خاموش تمامی سیاست

حلی را که برگزینند ـ برای تثبیت رهبری جهانی خود در این زمینه ـ الزم است نکنیم که آمریکائیان هر راه

حوزه )اروپا از یک سو و کشورهای بزرگ توسعه یابنده نظیر روسیه، چین، هند و اقتضائات سایر بازیگران این 
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برزیل، از سوی دیگر( را در نظر داشته باشند. به گمان این قلم همه شواهد موجود از رفتار آمریکائیان حاکی از 

ع اول قرن در رب زرگ انرژیله  محافظت از خود در برابر یک بحران باست که آنان تصمیم گرفته اند مسأ این

له دیگر، که أا چند مسـ البته همراه بی بحران آلودگی و گرم شدن زمین یکم را با مساله چاره اندیشی برابیست و

 درباره اش خواهیم گفت ـ در یک سناریو، به طور همزمان و برای همیشه حل کنند.

 

 .  غرب و کهولت سیستمی۴-۲
غرب پیر شده است، اما پیری پرتجربه، عاقل و دوراندیش ـ بگو هم خواهم بگویم خیلی ساده، در این بخش می

 ـ هرچند ثروتمند ـ  مکار، هم معجزه گر. پیری، عوارضی دارد که اگر درمان نشود، هر سیستمی را

های بیولوژیک ـ مانند بدن انسان ـ فعال هنوز دانش تا پایه ای پیشرفت نکرده است کند. در سیستمگیر میزمین 

ست. درمان ا های اجتماعی ـ پیری قابلتر ـ مثل سیستمهای پیشرفتهن کند. اما در سیستمواند پیری را درماکه بت

های فراوانی نشانگر آن است که غرب در اواخر قرن بیستم شاخص خواهیم نشان دهیم که اوالً در این فصل می

های دیگری نیز حاکی از آن است که غرب هرا بروز داده است و ثانیاً نشانسیستمی خود عالئم جدی از کهولت 

 بندین بحث نهایتاً به این جمعاین کهولت را دیده است و به جد در پی درمان آن است. از نتیجه ای

ا جدرمان خودش را یک ختْسکوشد فقط یک بار هزینه جراحی بدهد و همه بیماریهای رسیم که غرب میمی 

شدن مم قرن پیشین )گربا مشکل میراث شو شد مشکل پیری را همزمانبا هم درمان کند. پس الجرم باید بکو

 . شوک انرژی شکننده، با هم حل کند له تهدید بالقوه یکزمین( و مسأ

 

 ها.  چرخه عمر سیستم۴-۲-۱
ای از عناصر یا اجزای دارای ارتباط  و هماهنگی که با همدیگر یک هویت عبارت است از مجموعه 1سیستم

کنند. با این ر جهت هدف یا اهداف مشخصی عمل مید آورند و مجموعاً متمایز از اجزا را پدید میپارچه یک

تعریف، یک اتم، یک ملکول، یک سلول، یک خازن، یک کامپیوتر، یک اتومبیل، یک کارخانه، یک شرکت، 

ک خانواده، یدرخت، یک حیوان، یک انسان، یک یک اقتصاد، یک کشور، یک سیاره، یک منظومه، ،یک 

های مادی و نمادی دیگر که در اطراف ما ، یک دین، یک علم و بی شمار هویتشهر، یک جامعه، یک زبان

توان گفت هر مجموعه ای از چیزها، یا توده وار است )مثل یک شوند. در واقع میتم محسوب میهستند، سیس

                                                 
در زبان فارسی معادلهایی نظیر نظام، سازمان، منظومه، سامانه، دستگاه، شیوه، مجموعه و سیستم به کار برده   systemبرای واژه  .1
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های یک ی با دوام است )مثل مجموعه قطعهمخروار پرتغال در گوشه انبار( یا دارای روابط میان اجزا و نظ

کنند، سیستم محسوب  چیزیهای دارای نظم و ارتباط، هدف معینی را برآورد ای ازساعت(. همین که مجموعه

  شوند.می

در واقع اگر دقیق به جهان نگاه کنیم، بیشتر آنچه اطراف ماست، سیستم است و آنچه سیستم نیست هم،   

 مثالً وند. شود، و به تنهایی، سیستم محسوب میزا یا عناصری است که آنها در رتبه خخود متشکل از انبوه اج

ک تک پرتغالهای برای خودشان یانبار، سیستم نیست، اما تکدرست است که یک خروار پرتغال در گوشه 

اما همه این  ت(.افزایش اس سیستم هستند )البته سیستمی که بی نظمی درونی ـ یا آنتروپی ـ آن به سرعت در حال

رد جهای سادگی و پیچیدگی، پویایی و پایایی، باز و بسته بودن، زنده یا غیر زنده بودن، مها از نظر ویژگیسیستم

 پذیری،پذیری، انعطافدن، و از نظر سطح هوشیاری، کنترلبودن، مادی یا نمادی بویا مجسم

از نظر نوع ارتباطهای اجزا، نوع رفتار سیستم، پذیری، سرعت و گردش اطالعات، و نیز پذیری، انطباقاصالح 

 . 1سطح نیروی حیات بخش درونی و نوع قوانین حاکم بر رفتار سیستم، با هم متفاوتند

بنابراین هر نظام سیاسی نیز یک سیستم است. چرا که مجموعه ای از اشیا، افراد، و نهادها  در کنار هم و با 

متمایز از انفرادها را به وجود آورده است که اهدافی مانند، ایجاد  هماهنگی و همکاری با هم یک هویت جدید

هایی امهای سیاسی از نظر ویژگیکند. اما نظجامعه دنبال میامنیت، رفاه، پیشرفت، عدالت و ... را برای کل افراد 

 . 2که در باال برشمردیم متفاوتند وبه همین لحظاط عملکرد آنها نیز متمایز است

دارای دوره عمر مشخصی هستند. یک سیستم ساده، مانند یک ویروس، ممکن است طول  هاهمه سیستم

یک  رسد، وک انسان طول عمرش به دهها سال میتر، مانند بدن یند روز باشد اما یک سیستم پیچیدهعمرش چ

ل عمرش وسیستم نه خیلی پیچیده اما بسیار منظم )با آنتروپی بسیار اندک( مانند منظومه شمسی ممکن است ط

                                                 
برای اطالع بیشتر از مفهوم، ویژگی ها و انواع سیستم  ها به این کتاب بنگرید: نگرش سیستمی، تالیف مهدی فرشاد، انتشارات   .1

 .1362امیرکبیر، 
.  یکی از کاستی های نظریه اقتصاد در مورد نظامهای اقتصادی این است که نظامهای اقتصادی را از منظر ایدئولوژیک تقسیم بندی 2

ها و  سوسیال دموکرات و ... . این گونه تقسیم بندی بخش بزرگی از موفقیتمی کند ـ مثل نظامهای سوسیالیستی یا متمرکز، لیبرال، 

به عناصر محدودی ـ مثل بازار، مالکیت، دولت و.... ـ اسناد می دهد. این باعث می شود که در تحلیل نهایی، شکست های نظام ها را 

ی های ویژگ مشکالت نظامهای اقتصادی به بسته های ارزشی جوامع ربط داده شود. در حالی که تقسیم بندی نظامها از دیدگاه

جوامع، مشکالت  آنها را از منظر ناتوانی های سیستمی بررسی کند. چرا که سیستمی آنها می تواند در عین حفظ بسته های ارزشی 

تنها بخشی ـ احتماال کوچک ـ از ناتوانی های عملکرد نظامهای سیاسی جوامع ناشی از بسته های ارزشی آنهاست، و بخش بزرگتری 

 ناشی از مشکالت چیدمان، روابط و ویژگی های رفتاری سیستم های سیاسی است. 
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چند میلیارد سال باشد. طول عمر دقیقا بستگی به انرژی نهفته در سیستم،  سطح آنتروپی، اخاللهای تحمیل شده 

از بیرون، سازوکارهای بازخورد اطالعات، اصالح )در موارد انحراف از اهداف( و انطباق )در موارد تحوالت 

 ها دارد. های سیستمویژگیبیرون از سیستم( و سایر 

-ها  از سیستمی سیستمبندهای مختلفی دارند. رتبهبندیظر سطح پیشرفتگی و پیچیدگی، رتبهها، از نستمسی

ی ماشینی اهشود و سپس به سیستمتمی، مثل یک مولکول نمک( شروع میهای ساده ایستا )فاقد حرکت سیس

ه )مثل های باز سادسیستممثل کامپیوتر=آغاز کنترل(، های ماشینی پیچیده )ساده )مثل ساعت(، سیستم

های ارگانیک پیچیده )حیوانات=آغاز ای ارگانیک ساده )گیاهان(، سیستمهسلولها=آغاز حیات(، سیستم

ز های اجتماعی )مثل خانواده یا جامعه =آغای انسانی )آغاز خودآگاهی(، سیستمهاوشیاری(، سیستمه

ها نیز ستمبندی سیهر کدام از این رتبه اما یابد.ارتقا می نمادین )مثل زبان( یهانمادسازی(، و سرانجام به سیستم

ما  توان گفت در دنیای اطرافدر واقع میخود دارای سطوح مختلفی از سادگی و پیشرفتگی هستند. در درون 

دارای ای هها، تنها سیستمد. در میان این طیف گسترده سیستمشمار رتبه وجود دارشمار سیستم با بیبی

توانند در مسیر زندگی، هویت و ظامهای سیاسی و ...( هستند که میها، جوامع، ن)مثل افراد، شرکت خودآگاهی

ای که به یک سیستم سطح باالتر تبدیل شوند و از این طریق طول عمر خود به گونهماهیت خود را ارتقا بخشند 

 را نیز افزایش دهند. 

رفتار  ه. پس خیلی ساده همان گونه کخاص خود هستند قوانینهای خلقت تابع ها هم مثل همه پدیدهسیستم

ینی کرد، بآن بررسی، تحلیل و پیشو عالئم حیاتی  هاویژگیتوان از روی ساختار، بدن یک موجود زنده را می

بینی است. پیشها هم تابع اصول و قواعد و قوانین خاص خود است و قابل تحلیل و رفتار عمومی و کلی سیستم

ا را ـ به هی حاکم بر زندگی و رفتارها سیستمها در واقع دانشی است که همین قوانین کلعمومی سیستم نظریه

 کند.صادیق آنها ـ تحلیل میصورت مجرد و بدون توجه به م

 شورها ای از کتم زنده خودآگاه است بلکه مجموعهبنابراین نه تنها نظام سیاسی یک کشور، یک سیس

که در چارچوبهای تعریف شده ای با هم همکاری و تعامل دارند و اهداف کالن مشترکی را دنبال و برای  ـ

مجموعه  ثالًمتوانیم بگوییم تم هستند. بر این اساس میکنند ـ نیز سیسدسترسی به آن اهداف انرژی صرف می

 نهافع مشترک اعضا در زمیدهند که هدف آن حفظ مناوپک با هم یک سیستم را تشکیل میکشورهای عضو 

و هستند امروز عضو نات مثالًای از کشورها که توان اتحادیه اروپا یا مجموعهصدور نفت است. به همین ترتیب می

مجموعه کشورهای صنعتی غربی را )شامل کشورهای صنعتی اروپای غربی،  کتابرا نیز سیستم نامید. ما در این 

اه ک سیستم زنده و خودآگنامیم و یمی« کشورهای  غربی»یا « غرب»را  (آمریکای شمالی، استرالیا ونیوزلند

  کنیم که هدف آن حفظ منافع مشترک اعضا و حفظ برتری خود در نظام جهانی است.محسوب می
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 یک نظام مانند هاییسیستم تأسیسی.و ابداعی  اند یاتکاملی و پدیدار خو ها از دید نحوه پیدایش، یاسیستم

، بورس رهایی خودپدیدار و تکاملی هستند، همچنین است انواع بازارها. دربرابیا منظومه شمسی، سیستمای قبیله

یسی به طور سهای تأها. سیستمهمه انواع بنگاهها و شرکت سیسی هستند و نیزهای تأتهران یا یک خودرو سیستم

 شوند.بر اساس یک طرح اولیه پدیدار می آگاهانه و

و بنابراین  ندگیرشکل میدر طول دوره بلندی از تاریخ  به تدریج و پدیدار معموالًو خود تکاملی هایسیستم

 تجربه ها فاقداست اما آن و پویا های تکامل یافتهها تابع اصول وقواعد سازمانآن حیاتگرچه پویایی و تداوم 

 هاییستم( هستند. برعکس، سجوانیو تولد، کودکی دوران اولیه زندگی )مربوط به  شدهشده و تفکیکشناخته

گیرند و در دوران اولیه تأسیس تا تکامل، تجارب جدی، ارزشمند و گاه تأسیسی در دوران کوتاهی شکل می

ها معموال دارای یک منحنی عمر هستند. یعنی در یک سیر این گونه سیستم گذرانند.ای را از سر میپرهزینه

اه چندین گو فاصله این تولد تا مرگ گاه چند روز  کنند. اماطی میمختلفی را از تولد تا مرگ  طبیعی، مراحل

 انجامد.قرن به طول می

اهی، نیز دارای انواع تکاملی و نظامهای سیاسی، به عنوان نوعی سیستم اجتماعی زنده و دارای خودآگ

ک مسیر در ی .اند. نظام سیاسی انگلستان یک نظام تکاملی است نقطه تولدی برای آن وجود نداردتأسیسی

آرام پدیدار شده و به شکل امروزی درآمده است. برای درک مفهوم عمیق تکاملی بودن تدریجی تاریخی آرام

فرایندها  ست. مجموعه ای ازتوجه کنیم که نظام کشور انگلستان فاقد یک قانون اساسی مدون مکتوب مصوب ا

وای حکومتی آن نظام حاکم است. در مقابل، نظام های  کامال جاافتاده و پذیرفته، بر مناسبات میان قو سنت

ی انه، در زمان خاصی و با طرح اولیهجمهوری اسالمی ایران یک نظام سیاسی تاسیسی است که به گونه آگاها

 تاسیس شده است.

رسند، می کاملکنند، به تیابند، رشد میمیدر یک نگاه کلی، تولد سیسی نیز، سازمانها و نظامهای سیاسی تأ

مانند و برخی چند ساله به ها صدها سال در دوران جوانی میها و نظامبرخی سازمان میرند.شوند و میر میپی

 باشد، در ه اندازهچ آنهاو زمان الزم برای طی هر مرحله عمر  ی سیاسیانظامهرسند. این که طول عمر پیری می

انسجام، سازگاری و پویایی اهداف، اجزا، فرایندها و مناسبات  ، بستگی دارد بهسیسیتأ های سیاسیمورد نظام

طراحی شده در سیستم. اما در مورد نظامهای سیاسی تکاملی طول عمر آنها بستگی دارد به سازگاری و پویایی 

اند تواثر نیروهای بیرون از نظام نیز می ، در هر دو گونه نظام،همچنین گذشته.ساختارهای تاریخی به جامانده از 

  ثر بگذارد.عملکرد و طول عمر سیستم ا بر طول

یب توان به ده مرحله تقسیم کرد. این مراحل، به ترتعمر یک نظام سیاسی تأسیسی را می به طور کلی مراحل

، راسی بدخیمخیم،  بوروکخوش سیس، کودکی، رشد، بلوغ، تکامل، تعادل، اشرافیت، بوروکراسی: تأعبارتند از
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سیس تا بلوغ، نمایش داده شده است. از تأ (1-4نمودار ) به صورت یک منحنی پیوسته در و مرگ. این مراحل

 شود. تفاوت دو نوع نظام سیاسییت تا مرگ، مراحل کهولت محسوب میاشراف از مراحل جوانی یک سیستم، و

مر )از ولیه عتکاملی و تاسیسی تنها در تفاوت مراحل عمر آنهاست. در نظامهای تکاملی شاید نتوان مراحل ا

تاسیس تا تکامل( را شناسایی و از هم تفکیک کرد. اما در نظامهای تاسیسی این مراحل به خوبی از هم قابل 

 تفکیک هستند.

با توجه به شکل، در دوره جوانی یک نظام، ظرفیت درونی یعنی همان انرژی حیاتی سیستم با سرعت در  

شود تا در دوره تعادل سیستم، به میحال افزایش است. پس از طی دوره جوانی روند افزایش این انرژی کند 

ذارد گحیاتی سیستم رو به کاهش میانرژی در منحنی پیوسته(. از آن پس به تدریج  eحداکثر خود برسد )نقطه 

یستم در نقطه س رود تا نهایتاًرود این انرژیها بیشتر از دست میو هر چه نظام در مراحل کهولت خود بیشتر پیش ب

وانایی های درونی، تسیس تا مرحله تعادل، دائماً ظرفیتای متوقف شود. بنابراین یک نظام سیاسی از آغاز تا

د ن دوره، سیستم، خودمولدهد. در ایزایش میو درکل قدرت پایداری و پویایی خود افاصالح، تونایی انطباق 

در آن باال  تفاوتهای منظم(شود و توانایی تولید آنتروپی منفی )یعنی قدرت تولید نظم یا تولید محسوب می

تحولی ییا ب یابد که ناشی از  تخریبهای درونی سیستم کاهش میود. برعکس در دوران کهولت، ظرفیترمی

  دهد.رت بازسازی و بازتولید خود را میسازوکارهایی است که به سیستم  قد

 (۱-۴)نمودار 
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تواند دریافت: کلی آن می را از دو ویژگی قرارعمر خود  همرحل کدامدر  نظامکه یک ایندر هر زمان، 

د، اما کنترل باالیی دارن ، انعطافدر دوران کودکی هانظامدقیقا مانند بدن انسان، پذیری. قابلیت انعطاف و کنترل

وانند تکردن زانوان میر است که بدون خمپذیانعطاف)بدن کودکان آن اندازه  ها بسیار پایین استپذیری آن

ن دهند و زمیخیلی زود کنترل خود را از دست میانگشت پای خود را بمکند. در عین حال در حالت ایستاده 

در حالی که د. روپذیری باال میشود و کنترل، قابلیت انعطاف کم مینظامبه تدریج با رشد و تکامل  خورند(.می

حداکثر  پس از رسیدن به نقطه آنکنترل پذیری انعطاف پذیری تا پایان عمر نظام پیوسته در حال کاهش است، 

 .یابدکاهش می کهولت، در مراحل ،دوباره خود

و  اه غیر عقالنی ـ اتخاد، تصمیماتی سریع ـ و گبرآمده از انقالب ظامهای سیاسین ابتدای عمرِ در معموالً

ر سرعت د»هاست. ذیری مربوط به دوران جوانی سیستمهمین ویژگی انعطاف پیک از علل آن شود، اجرا می

ند کُ  ه وگیری را پیچیدتصمیماست که معموال  نهادهای مستقر و رسمی فقدان نشانگر« گیری و اقدامتصمیم

ای سألههر مدر این گونه نظامهای نونهال، عمل کنند.  نظام کنند و به صورت مانعی در برابر تحرک و انعطافمی

شود. گاه، تصمیمات بزرگی در زمان گیری و اقدام میتصمیم در مورد آن آید به سرعتدر هر سطحی پدید می

باعث  این وضعیت شود.یک تکه کاغذ ابالغ میبر روی به صورت دست نویس  مثالً بسیار کوتاهی اتخاذ و

ود و این اتخاذ ش «احساسی همراه با عقالنیت پایین -آرمانی» یتصمیماتدر این گونه نظامها  شود که معموالًیم

ر حوزه خود د نظامهر یک از اجزای  در واقع .یایدبسیار پایین ب نظامپذیری رفتار شود که کنترلموجب مینیز 

ود باشد. دهد بدون آن که پاسخگوی رفتار خگیرد که بقیه اعضا و اجزا را تحت تأثیر قرار میاتی میرأساً تصمیم

 افتد.این پدیده در بدو تأسیس هر نظام سیاسی تأسیسی هر روز و به کرات اتفاق می

 ور رخهای دیس، کودکی و جوانی آنها در گذشتهبرعکس، در نظامهای سیاسی تکاملی ـ چون مراحل تاس

-ترلحله کهولت  نرسیده باشند ـ کنپذیری خیلی باال نیست ولی در مقابل ـ اگر هنوز به مرداده است ـ انعطاف

های سیاسی مراحل مختلفی را از سر ها و نظامدر فاصله تولد و مرگ، سازمان پذیری آنها خیلی باالست.

واند تنمی نظامیگردد. اما هیچ بارها و بارها به مراحل قبل باز می نظامیک  گذرانند. گاه در طول عمر خود،می

تم سیسمگر آن که در طول زندگی خود به نوع جدیدی از  خود را برای همیشه از چنگال مرگ رهایی بخشد،

یستم در در این صورت س تحول یابد واین تحول همواره تکرار شود. )سطح باالتری از پیشترفتگی و پویایی(

تنها  کند. چنین تحولیمنتقل می شود و خود را به منحنی عمر باالتریاز منحنی عمر کنونی خود خارج می عواق

 پذیر است. به دیگر سخن سیستم خود را از یک سطحبنیادی یا یک جهش سیستمی امکان از طریق یک تحول

ده است که گونه ای متحول شکند. در این صورت سیستم به ه سیستمی( به سطح دیگری منتقل می)از یک رتب

ود شوارد مراحل رکود و کهولت خود می گویی به طور کامل تجدید سازمان شده باشد. بنابراین سیستمی که
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تواند به نقطه ای در گذشته ـ یعنی به یکی  مراحل پیشین عمر خود ـ باز گردد. البته تنها و تنها با یک جهش می

 ار سیستم تحمیل شود یا سیستم، خود از درون چنین تحولی را انجام دهد. تنهتحول هر سیستمی یا باید از بیرون ب

توانند از درون خود را متحول کنند. از آن جا که یک نظام سیاسی نیز یک می« خودآگاهی»های دارای سیستم

ن دست به تواند از دروسیستم دارای پویایی الزم باشد میسیستم زنده و خودآگاه است، در صورتی که ساختار 

تحول و ارتقاء خویش بزند.  با توجه به شکل، چنین تحولی مانند این است سیستم از منحنی کنونی عمر خود 

( نقل مکان کرده باشد. در این صورت چنین سیستمی f )منحنی پیوسته( به منحنی باالتر )منحنی خط چین با رأس

کند و بدین روش مسیر رشد تازه ای را آغاز میاره کند و دوبنیروی حیات بخشی در خود احساس میاز نو 

ند، ر کدهد. تا زمانی که سیستم بتواند به طور ادواری این گونه تحول را تکرامیعمر خود را افزایش طول 

افزاید. یعنی ممکن است سیستمی در درون خود آن اندازه سازوکارهای پویایی همچنان بر طول عمر خود می

 ائماً اند تدریجی و پی درپی منحنی عمر خود را به باال منتقل کند. بنابراین چنین سیستمی دتعبیه کرده باشد که بتو

سیستمی که در چنین مسیری حرکت و ....(.  e، f ،g هایکند )نقطههای متعدد عمر حرکت میهای منحنیدر قله

 کند. این بدین معنی است که سرعت تحوالتخود حرکت می« مسیر توسعه سیستمی»کند در واقع بر روی  می

در سیستم بیش از سرعت رشد آنتروپی در سیستم است. در واقع چنین سیستمی به مسیر « نظم آفرین»درونی 

رسیده است. اگر سیستمی به چنین وضعیتی برسد، در واقع به وضعیت ثبات آنتروپی « پایدار پویای بلند مدت»

 نرمال( و دیگر هیچگاه تحوالت بزرگ و شکننده را تجربه نخواهد کرد. در حد نرمال رسیده است )آشوب 

د که نشان کندهیم( تالش میتاریخ )که در فصل بعدی توضیح می در واقع نظریه فوکویاما در مورد پایان

خواهیم دید که  (4-9در فصل نهم )بخش  خود رسیده است. « پایدار پویای تاریخی»دهد تمدن غرب به مسیر 

ی مغرب بتواند از طریق بحرانهای خلیج فارس به سپهر دانایی محور جهش کند، آنگاه به مسیر توسعه سیستاگر 

 در مورد غرب محقق شده است. توان گفت نظریه پایان تاریخ فوکویاما وارد شده است و دراین صورت می

 ز به عنوان یکی ا« گذارتله بنیان»در فصل اول به چالش : با توجه به این که یک توضیح اضافی)

ر روی ا بگذار رنیان، موقعیت تله ببسیار گذرادر این جا، ، شدهای مهم نظامی سیاسی کنونی ایران اشاره چالش

له گذار در فاصله بین مرحودار چرخه عمر سازمان، تله بنیاندهیم. با توجه به نممنحنی عمر نظامها توضیح می

یستم به س اجزای که هد. یعنی عبور سیستم از مرحله رشد به این معنی استدبلوغ سیستم رخ میرشد و مرحله 

و ویایی پایداری، پبه اندازه کافی سیستم نیروهای موثر درونی به عنوان اجزا  این  و اندازه کافی رشد کرده اند

هد مستقل از اخوبدنه سیستم می در این وضعیت، بنابراین که برای خود هدف گذاری کنند.اند یافتهاستقالل

 نان گذاران همچیانحرکت کند ولی بن اولیه بنیان گذاران، و به اقتضای نیاز امروزی سیستمهدف گذاری 
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 ن تقابلی میان بدنه و رأس اند. بنابرایکردهتعریف  در آغاز خواهند سیستم به راهی برود که آنانمی

 له ربد، سیستم وارد مرحله ترأس بر بدنه بچگیرد که اگر در این تقابل، نیروی گذاران( شکل می)بنیان

آن  زدهد اگر نظام نتواند به سرعت ابنیان گذار رخ می وقتی تله (.aشود )منحنی خط چین با رأس گذار میبنیان

ماند که منابع مازاد کافی برای تزریق به سیستم وجود داشته باشد )مثل پس انداز خارج شود، در صورتی زنده می

فروش منابع طبیعی برای نظامهای سیاسی( در غیر این صورت سیستم به  حاصل از سازمانها یا درآمدکافی برای 

 .1گذارد(ظام به سرعت رو به افول مییعنی منحنی عمر ن ،شودزودرس دچار میمرگ 

 های کهولت سیستمی غرب .  نشانه۴-۲-۲
)اروپای غربی، آمریکای شمالی،  صنعتیای ای از کشورهه آمد ما غرب را به عنوان مجموعهگونه کهمان

رچوب اکه حول یک هدف واحد )حفظ برتری و گسترش لیبرال دموکراسی در چ معرفی کردیم استرالیا(

 سی غرب در اواخر قرن بیستم اند. اکنون سخن در این است که نظام سیاهم آمدهفرهنگ مسیحیت( گرد

ها این است که اگر غرب به طور جدی است. پیام این نشانه د بروز دادههای جدی دال بر کهولت را از خونشانه

تر ش سختآن شدیدتر و بنابراین درمانبرای ارتقای کیفیت سیستم خود فکری نکند، با گذشت زمان، کهولت 

 های جدی به این تمدن وارد آید.اریخی نیز وارد بحران شود و آسیبخواهد شد و ممکن است در یک بزنگاه ت

 ،خود رین کتابتتازه نیوزویک در آمریکایی  نویسنده آمریکایی هندی تبار و سردبیر نشریهفرید زکریا، 

بحرانهای سیاسی و  ها و، با بررسی چالش2( منتشر شده است2008که در ماه می امسال ) ،«پس از آمریکاجهان »

 ست. او ا "پس از آمریکا"کنونی، معتقد است که جهان در حال ورود به دوره  اقتصادی جهان

 سخن  کند، از تقسیم قدرت صنعتی میان سایر کشورهامطرح می«  3انخیزش دیگر» ای را با عنوان نظریه

 زرگترینبی جهان متعلق به آمریکاییان بود )« هابزرگترین»که اگر روزگاری بیشتر  دهدگوید و نشان میمی

ا، بزرگترین هبزرگترین مراکز خرید، بزرگترین ساختمانها، بزرگترین شرکت ها،بزرگترین پاالیشگاه ها،هواپیما

ول را اها، بزرگترین دانشگاهها و ....( امروز در بسیاری از آن موارد، آمریکا دیگر رتبه شهرها، بزرگترین پل

از  راآشکا زکریا هایی نه در شان آمریکا )نهم و دهم( تنزل کرده است.ها به رتبهندارد و حتی در برخی حوزه

ار این کشور قر اقتدار جهانی گوید و از موانعی که بر سر راهمی سخن های بزرگ آمریکا در جهان امروزلشچا

                                                 
 برای توضیح مفصل تر بنگرید به مقاله زیر: . 1

 .1385پاییز  ،19، شماره مجله فرهنگ اندیشه، محسن رنانی، «گذار از گذار سوم :پیش شرط توسعه در ایران امروز» 
2.  Fareed Zakaria (2008), The Post-American World, W.W. Norton & Company 

3.  Rise of the Rest 



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            ۲۲۸ 

 

 

های جدی همراه آمدیبا ناکار امروز در جهان همتا نداشت روزی نویسد اقتصاد پویای آمریکا کهمی اودارد. 

 . شده است

شرفت آمریکا ند و بویژه بر پیکها اشاره مییکاییآمرهای بالقوه البته در ادامه کتابش به تواناییزکریا،  

های ریزفناوری )نانو تکنولوژی( و زیست فناوری )بایوتکنولوژی( و برخورداری از بهترین دانشگاهها در حوزه

ش تواند با تکیه بر آنها اقتدار گذشته و نقهای آمریکا که میزرگترین سرمایهو مراکز تحقیقی به عنوان ب

 گذارد.ظ و بازسازی کند، انگشت تأکید میمروز خود را حفانحصاری ا

یافته غربی نیز وجود دارد. رشد سریع برخی م و بیش برای سایر کشورهای توسعهاین وضعیت، ک 

اقتصادهای در حال توسعه، بویژه در آسیا، همه کشورهای غربی را به نفس انداخته است. اما راستی چرا نََفس 

شورهای الی و اقتصادی، اکنون در رقابت با کهای علمی، فنشناختی، ما آن همه تواناییغربی بکشورهای پیشرفته 

. ردغرب جست و جو ک« کهولت سیستمی»ای مانند چین به شماره افتاده است؟ پاسخ آن را باید در پیشرونده

 ل عبور شد سریع و تکامل و تعادهایی است که از یک دوره رکهولتی که در انتظار همه سیستم

 تواند در بلند مدت به مرگ سیستمی نیز بینجامد.ند. این کهولت اگر ادامه یابد میکنمی

اگر این فرضیه که غرب اکنون وارد مراحل کهولت سیستمی شده است درست باشد، آنگاه یک چنین  

رگ، با زباز، با بی شمار عضو و بازیگر کوچک و ب تمدن یا نظام گسترده، متنوع، با مرزهای سیستمی کامالً

کنترل، بدون داشتن یک مرکز فرماندهی واحد )شاید حتی آمریکا را هم نتوانیم مرکز سازوکارهای گاه غیر قابل

ـ سیستمی با نظم خودانگدهی غرب محسوب کنیم و این خود میفرمان یخته تواند نشانه پیشرفتگی این سیستم باشد 

بدون امکان تحمیل یک سیاست یا دستور مشترک به همه اعضا )حتی در صورت ابالغ چنین  درون جوش(،

تواند خود را از طریق یک جهش بزرگ و میدستوری، امکان نظارت بر اجرای آن وجود ندارد( و .... چگونه 

ید ایش دهد؟ فرض کنرا افز فراگیر ارتقا دهد و  منحنی عمر خود را به باال منتقل کند و در واقع طول عمر خود

غربی چه  ل کرده باشند، مقاماتهای غربی دریافته باشند و آن را به مقامات غربی منتقاین مسأله را استراتژیست

 توانند بکنند؟ هیچ. می

بگذارید مثالی بزنم. از چند سال پیش مقامات بهداشتی انگلستان دریافتند که وزن کودکان انگلیسی در 

ت آن را هم مصرف غذاهای چرب و پر انرژی همراه با عدم تحرک دانستند. مقامات حال افزایش است و عل

ای انگلیسی هین فرایند ـ یعنی افزایش وزن بچههای تشویقی متوسل شده اند تا اانگلستان تا کنون به انواع سیاست

وانان نوجکودکان و غذایی  هایی در مورد رژیمتوصیهها وفق نشده اند. درآغاز به خانوادهـ را متوقف کنند اما م

ا در این ای و آموزشی رهای تغذیهها و دستورالعملگرفتند. سپس به مدارس برخی توصیهای نکردند، اما نتیجه

( مقامات انگلستان با توجه به محبوبیت 2008مورد ابالغ کردند، باز نتیجه نگرفتند. تا این که اخیرا )در آوریل  
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االتر های ببه کاهش وزن خود، االغ سواری بچهها ان، و برای ترغیب بچهل انگلستدر سواح« االغ سورای»ورزش 

ن افزایش وز داری بر روندیروشن است که این سیاست نیز تاثیر معن .1کیلوگرم وزن را ممنوع کرده اند 50از 

شناخته  های سیستمی حتی وقتیدهد که برخی سازوکارها و روندگذارد. این نمونه نشان میکودکان بریتانیا نمی

شوند هم به راحتی و به سرعت قابل توقف نیستند. خوب اگر مقامات یک کشور در یک مورد خیلی ساده ـ 

توانند حرکت سیستم را متوقف کنند چگونه انتظار داشته باشیم که اگر کل نمییعنی افزایش وزن کودکان ـ 

ها بتوانند در همه سطوح آن را متحول وعوامل پیری را دولت پیر شدن است، دولتی یا همه سیستم غرب در حال

همه  دولتی ـ حتی با مشارکت از سیستم بزدایند؟ انجام چنین تحولی از طریق سیاست گذاری و نظارت آمرانه

ها نیز همراه ها و خسارتها و تنشو تازه ممکن است با برخی مقاومت های غربی ـ تقریبا محال است.دولت

 یخودانگیخته پنهانِ مکانیزمِ»س باید فکر جدی دیگری کرد. ایجاد چنین جهشی تنها و تنها از طریق یک باشد. پ

)واژها همه دقیقند و معنی فنی خود را دارند( که هیچ یک از « خودکنترل، خود اصالح گر و تکاملی خودکارِ

عناصر یا بازیگران بیرون از سیستم  اعضا و اجزای خود تمدن غرب هم نتوانند در آن اخالل کنند وهیچ یک از

غرب هم نتوانند آن را متوقف کنند، امکان پذیر است. و من معتقدم غرب با ورود به خلیج فارس و بویژه با راه 

وتور روشن ه که این مآنگاکند تا موتور چنین مکانیزمی را روشن کند و مناقشه اتمی با ایران تالش میانداختن 

 تواند آن را متوقف کند. )در اینآمریکا ـ نمییچ کشوری ـ حتی روسای جمهور آینده کس یا هشد دیگر هیچ

به تفصیل سخن خواهیم  ،4-9 باره ـ یعنی درباره روشن شدن موتور تحول خود انگیخته ـ در فصل نهم، بخش

 توان بر کهولت سیستمی غرب اقامه کرد. ببینیم چه دالیل و شواهدی را می گفت(. اکنون

های کهولت سیستمی غرب، بهترین استداللها را خود متفکرین غربی آورده اند. در سالهای مورد نشانهدر 

های فراوانی درباب افول قدرت تمدن غرب ـ بویژه قدرت آمریکا ـ دهه هشتاد و سپس دهه نود، نظریه پایانی

ب در حال ه است که تمدن غرگرفتنظریه نبرد تمدنهای هانتینگتون نیز تماما بر همین اساس شکل  .2ارائه شد

دادن برتری و اقتدار خود نسبت به سایر تمدنها است و برای حفظ این برتری به ناچار باید از نبرد یا از دست

ای موجود هگفته اند، توانایی تمدنی پیروز برآید. عمده متفکرینی که در باب افول تمدن غرب سخن ینبردها

و ... ـ  با تمدنهای رقیب مقایسه کرده اند و علمی نظامی،  اقتصادی، اجتماعی،های این تمدن را ـ  در حوزه

                                                 
االغ سواری در ساحل دریا یکی از تفریحات بسیار قدیمی در انگلستان محسوب می شود و اکنون نیز در میان کودکان انگلیسی   .1

 بسیار پرطرفدار است.
فهرست طوالنی ای از این مطالعات وجود دارد. جمع بندی و منابع مهم ترین این نظریه ها را می توان در متن و منابع مقاله    .2

شماره پیاپی  1379نامه مفید بهار در  « نقش قدرت، فرهنگ و بومى سازى سایر جوامع در افول قدرت غرب »هانتینگتون با عنوان 
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ون به خود هانتینگت مثالًافول است.  ها نسبت به گذشته در حاله اند که سهم غرب در این توانایینشان داد

دنها مدهد که موازنه قدرت جدیدى بین تتحوالت بعد از جنگ سرد جهانى نشان مى»صراحت گفته است که 

شکل گرفته است. در این روند، قدرت غرب، در مقایسه با سایر تمدنها کاهش یافته است. موازنه جدید 

غربى گردیده است. این امر داراى ویژگیهاى ذیل ایش اعتماد به نفس بین جوامع غیرقدرت، منجر به افز

روند کاهش  -2ذیرفته است. شدت انجام پلوبیت و برترى غرب در فرآیندى کمروند سقوط مط -1باشد: مى

علت  -3باشد. قاعده مىاین روند به شدت نامنظم و بى ،رودقدرت غرب در مسیر مستقیمى به پیش نمى

 داد. براساس اطالعات ارائه شده، قرار مشخصه افول غرب را باید در کاهش منابع قدرت آن، مورد جستجو

ع قدرت اقتصادى، نظامى، نهادى، جمعیتى، سیاسى، سهم قدرت غرب در نظام جهانى کاهش یافته است. مناب

و در مقایسه  1980اجتماعى و تکنولوژیک آمریکا در اوایل قرن بیستم افزایش یافته بود. اما این روند از دهه 

  .1«...با سایر تمدنها کاهش یافته است. 

صویر در مورد ت دیدگاه یاکنیم، دو مربوط به تمدن غرب که مراجعه می گوید به مطالعاتهانتینگتون می

تصویر اول حکایت از کوبندگى، پیروزى و تقریبا تسلط کامل غرب بر جهان »کنیم: غرب را مالحظه می

و قواعد جهان غرب را به همراه  ;دارد. فروپاشى اتحاد شوروى، تنها چالش جدى غرب را بر طرف نمود

تمدن غرب در سراشیب سقوط قرار » اس تصویر دوم؛ اما بر اس«منافع، اولویتها و اهداف آن را تحقق بخشید

 ؛سهم غرب از قدرت نظامى، اقتصادى، سیاسى جهان در مقایسه با سایر تمدنها در حال افول است ؛گرفته است

پیروزى غرب در جنگ سرد، موفقیتى را براى آن به ارمغان نیاورد، بلکه منجر به فرسودگى غرب گردیده 

ن موجود با مشکالتى از جمله کاهش رشد اقتصادى، کاهش جمعیت انسانى، کشورهاى غربى در دورا ؛است

دهاى در بسیارى از واح ؛باشدبیکارى، کسر بودجه عظیم، سقوط اخالق کارى و حجم پایین ذخایر مواجه مى

ادى توان اقتص ؛غربى از جمله امریکا جنایت، اعتیاد و از هم پاشیدگى اجتماعى موجب نگرانى شده است

او آنگاه در پاسخ به این پرسش که کدام یک از این دو تصویر، «. آسیاى شرقى رو به کاهش است غرب در

هر دو تصویر ارایه شده از غرب، مصداق و »گوید: دهند میرست تری از تمدن غرب را ارائه میتوصیف د

ت در قرن بیسست قدرت و نفوذ آن واقعیت دارد. غرب هم اکنون بطور چشمگیرى بر نظام جهانى حاکم ا

که تحوالت تدریجى و محتوم در موازنه قوا بین تمدنها در در حالى ؛یکم در جایگاه اول قرار خواهد داشتو

حال تحقق است. در این روند، قدرت غرب در مقایسه با سایر تمدنها همچنان کاهش خواهد یافت. به موازات 
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هاى یابد. توانمندیو قابلیتهاى آن کاهش مى گذارد، قسمت اعظم توانآن که تفوق غرب رو به نابودى مى

. 1«دگرداى نیز میان چندین تمدن اساسى و دولتهاى مرکزى در هر منطقه پراکنده مىغرب در سطح منطقه

ق فوری و تهای تمدنی، بر سایر تمدنها برتن، گرچه امروز غرب در بیشتر حوزهبنابراین، بر اساس نظر هانتینگتو

  با نرخهای متغیری در حال کاهش است. برتری دارد اما این 

ین تغییرات را از زاویه دیگری بر همین بخش از تغییرات متمرکز است، اما ا جا دقیقاًسخن ما در این

های مختلف ناشی از تحوالت یا روندهای یجی برتری غرب در حوزهتدربینیم. یعنی معتقدیم کاهش می

دیگر،  دهد. به عبارترا به سوی کهولت سیستمی سوق می یدرون سیستمی است که مجموعه کشورهای غرب

برآمدن  غرب، معلول قدرت گرفتن و برتریبر عکس نظریه هانتینگتون و دیگران، الزاما این کاهش تدریجی 

. به تواند ناشی از کهولت سیستمی غرب باشدنظیر چین و هند ـ نیست، بلکه می سایر کشورهای غیر غربی ـ

ن یا هند فرصت یافته اند تا در بازی جهانی جایگاه ویژه ای کسب کنند، عالوه بر تالش دیگر سخن، اگر چی

هایی بوده است که کهولت سیستمی غرب دراختیار آنها قرار داده آنها، تا حدودی نیز ناشی از فرصتخود 

وان ها تهنظام غرب در برخی حوز که آن است به علتاست. اگر چین در حال تسخیر بازارهای غربی است، 

ه یگر واگذار کرده است. و البترقابت خود را از دست داده است و پی در پی عرصه را به چین یا کشورهای د

بخشی  گمانم کار جدید جهانی است، اما بیها، ناشی از تقسیریم که بخشی از این واگذاری فرصتپذیمی

د. یکی ی شوروی وجود داردرمورد فروپاشاز آن نیز نتیجه کهولت سیستمی غرب است )شبیه این مساله نیز 

این است که سقوط شوروی و فروپاشی بلوک هایی که گاهی خود غربیان را نیز فریفته است، از سفسطه

کمونیستی را نشانه ای از توانمندی نظام غرب دانسته اند. همان گونه که در فصل دوم آمد، فروپاشی شوروی 

دت م ناشی از ماندن بلند و زودرس ـ احتماالً یستمی و پیری مفرطاضمحالل درون سو بلوک شرق، ناشی از 

، یعنی تمدن بگذار ـ خود نظام شوروی بود و این فروپاشی الزماً دلیلی بر توانمندی سیستمی رقیدر تله بنیان

 شود(.غرب، محسوب نمی

نظام جهانی از ها در تمدن سهم خود را در برخی از حوزهدر واقع سخن ما این است: ممکن است یک 

 دست بدهد اما درعین حال بتواند جوانی و پویایی و نیروی حیاتی درون سیستمی خود را افزایش دهد. دقیقاً 

نبارها را کند، افضای فیزیکی کارخانه را کوچک می دهد،می مثل بنگاهی که نیروی انسانی خود را کاهش

از این طریق انعطاف دهد، اما را در بازار کاهش میت و سهم خود دهد و در یک کالم، مقیاس فعالیتقلیل می

ر ممکن است سهم یک تمدن د دهد. در مقابل نیزو قدرت رقابتی خود را افزایش می پذیریپذیری، کنترل

                                                 
 همان منبع. .1
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های مادی و معنوی جهان کاهش نیافته باشد اما نیروی حیاتی درون سیستمی آن در حال کاهش باشد. دارایی

های نظامی، اقتصادی، تجاری، ند، کاهش سهم  تمدن غرب در زمینهران نشان داده اآنچه هانتینگتون و دیگ

 گوییم عالوه بر آن که سهمت. اما سخن ما چیز دیگری است. میفناوری، جمعیتی و سرزمینی در جهان  اس

نیروی حیات بخش درونی »های مختلف کاهش یافته است، اصوال یا مقدار مطلق قدرت غرب در حوزه

غرب ـ که پویایی و پایایی سیستم به آن بستگی دارد ـ نیز در حال کاهش است. در واقع باید گفت « مسیست

 است،  های مختلف در حال کاهشم و مقدار مطلق قدرت غرب در حوزهاگر سه

ه کهولت ب ستم، الزاماًهای یک سیها و تواناییکهولت سیستمی باشد. کاهش دارایی تواند ناشی از همینمی

برعکس،  شد. اماانجامد ـ به شرط آن که سیستم سازوکارها و فرایندها درونی خود را بهبود بخستمی نمیسی

انجامد )رابطه این دو، عموم و خصوص های سیستم میها و تواناییکهولت سیستمی حتماً به کاهش دارایی

شی بریم و آن را ناه پس میفول قدرت غرب را یک گام بمطلق است(. به دیگر سخن، در این جا ما تحلیل ا

ای کهولت هر این جا به برخی موارد که نشانهدانیم. دتمدن غرب به سوی مرحله کهولت می از حرکت

های دقیق دیگری برای نشان دادن کهولت سیستمی وجود دارد صکنیم )البته شاخسیستمی هستند، اشاره می

 تهیه اطالعات آنها برای نگارنده مقدور نبوده است(. که فعالً

 

 کهولت سنی جمعیت الف:. ۴-۲-۲
ا سخن درت غرب با سایر تمدنهظرانی که در مورد مقایسه قنوی انسانی آغاز کنیم. اغلب صاحببگذارید با نیر 

اند جه گرفتهاند و نتیار دادهبا جمعیت سایر تمدنها قر اند ـ از جمله هانتینگتون ـ جمعیت غرب را در مقایسهگفته

خن ک سکه با کاهش سهم جمعیتی غرب در دنیا، قدرت آن نیز رو به کاهش است. اما مقدار مطلق جمعیت ی

های کیفیت جمعیت نیز دانست ـ سخن دیگری توان آن را یکی از شاخصاست و کهولت جمعیت ـ که می

 گیریم که سی سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده است و ازای را در نظر باست. بگذارید مثالی بزنیم. کارخانه

عالیت خود ون فکنجوان و توانمند برگزیده است و تاهمان هنگام نیز تمام نیروی انسانی خود را از میان داوطلبان 

 ن کارخانه پا به دوره پیری برده است. اکنون پس از سی سال، کارکنان ایرا با آنان به پیش

اند و یر شدهد، اکنون دیگر پطبیعی است که هر چه این کارکنان، پرتالش، توانمند و با انگیزه هم باشناند. نهاده

توانند بازدهی سابق را برای کارخانه داشته باشند و اگر کارخانه فکری در این زمینه نکند، به زودی در برابر نمی

رد. الجرم مدیران این کارخانه دو راه در پیش رقابت را از داده و شکست خواهد خو یبنگاههای رقیب، توانای

ذاری گنفس و توانمند جدید. دوم، سرمایهدارند. نخست، جایگزین کردن کارکنان فعلی با کارکنان جوان، تازه 

نسانی سابق ای که همان نیروی اهآالت پیشرفته جدید به گونفناوری بنگاه و استفاده از ماشینسنگین جدید در 
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بازدهی باالتری داشته باشد. طبیعی است که انتخاب نهایی این کارخانه بستگی دارد به نتیجه تحلیل اکنون بتواند 

. شوند، گزینه اول وجود نداردمی  ردمان یک کشور یا یک تمدن پیراین دو گزینه. اما وقتی م« فایده -هزینه»

دوم تنها گزینه در پیش رو خواهد یعنی امکان تعویض مردمان )کارکنان یک تمدن( وجود ندارد. پس راه حل 

یک تمدن گرچه منطقا وجود دارد اما در عمل امکان تحقق آن ـ به طور  برای ه کنیم که گزینه دوم بود. توج

اه منابع تواند از بیرون بنگیچرا که یک بنگاه به راحتی م نماید.ی شده و در طول یک نسل ـ محال میبرنامه ریز

صورت وام ـ بگیرد و کل فناوری خود را متحول کند، اما این راه حل در مورد یک تمدن به  مثالًمالی الزم را ـ 

تواند به منابع و مازادهای درونی خود متکی باشد. بنابراین چنین رد. در این صورت یک تمدن تنها میوجود ندا

 ن است که سالیان درازی کل تحول عظیمی نیازمند آ

توجه به حاکمیت سازوکار  اوریها سوق یابد و چنین کاری ـ باهمه فن های غرب به سوی تحول کاملسرمایه

بازار در نظام اقتصادی غرب ـ در کوتاه مدت تقریبا ناممکن است )کوتاه مدت در این جا مقیاس تمدنی دارد ـ 

  شاید چند دهه(.

آن « سبیکارایی ن»پس اگر جمعیت غرب )به عنوان کارکنان یک تمدن( پیر شده باشد، طبیعی است که 

سال به باال( در کل جمعیت، در اروپا و آمریکا  65سهم پیران )جمعیت   2005در سال  مثالًرو به افول باشد. 

ه )از پیران نیز در نیم قرن گذشت حدود دو برابر همین سهم در آسیا بوده است. از این گذشته رشد سهم جمعیتی

در حال این روند گمان همین سهم برای آسیا بوده است. بی(، در اروپا بیش از دو برابر رشد 2005تا  1955

درصد است در  8/29سال( اروپا  24تشدید است. علت آن نیز این است که هم اکنون سهم جمعیت جوان )زیر

درصد است. از این گذشته سرعت کاهش سهم جمعیت جوان، در  3/46حالی که همین سهم برای آسیا بیش از 

سهم جمعیت جوان در اروپا نزدیک  2005تا  1955تر از آسیا بوده است )از قرن گذشته، در اروپا بسیار سریع نیم

این نتایج برای  درصد کاهش یافته است(. 18درصد کاهش یافته است در حالی که همین سهم در آسیا  30به 

ورد آفریقا ت ولی در مهای غربی با کشورهای آمریکای التین نیز کم وبیش به همین ترتیب اسرسه کشومقای

رعت به سوی ستوان گفت که جمعیت کشورهای غربی به بندی میست.  بنابراین در یک جمعتر ابسیار شدید

که هم  ن استروشن است که نخستین پیام طبیعی پیر شدن جمعیت یک تمدن ایکهولت در حرکت است.  

ابراین بن تعداد نیروی کار واقعی یک تمدن در حال کاهش است و هم بازدهی این نیروی کار رو به افول است.

غرب  نزول دارد. در یک کالم، ترین مولفه اقتصادی، یعنی نیروی انسانی، وضعیتی رو بهاز نظر مهم توان غرب

 ران آفرین است.و این پیری امروز، برای فردا بح حال پیر شدن استدر
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 کهولت کیفی جمعیت ب:. ۴-۲-۲
طح گردد، آنچه مهم است، ستنها به سن نیروی انسانی بازنمی اما در یک سیستم اجتماعی کهولت سیستمی 

است. یعنی هوی انسانی تنها یکی از این مولفهبخش درونی سیستم است، و سن نیرپذیری و نیروی حیاتانعطاف

انسانی باال نرود اما باز سیستم پیر شود )کهولت کیفی سیستم(. برای روشن شدن این ممکن است سن نیروی 

نکته، فرض کنیم بنگاهی که تولید در آن نیازمند تحرک و سرعت عمل کارکنان است، کارکنان مسن قبلی را 

نگاه پس از ب ترجایگزین کند. اما مدیراهش یافته است ـ با کارکنان جوانـ که سرعت عملشان به علت پیری ک

یابد که متوسط وزن بدن کارکنان جدیدی که به کار گرفته است، بسیار جدید درمیبه کارگیری کارکنان 

ان جدید گرچه ست. یعنی کارکنها نیهمین علت تحرک آنان بیش از قبلی بیشتراز کارکنان مسن قبلی است و به

دارند و لی است، تحرک بیشتری نسبت به پیران نترند، اما چون میانگین وزنشان بیشتر کارکنان مسن قبجوان

رجاست و معنی است که کهولت سیستمی بنگاه همچنان پاببنابراین بازدهی بنگاه افزایش نیافته است. این بدین 

یت یفبه درستی ک های آمریکاییقدرت رقابت خویش است. استراتژیستبنگاه همچنان در خطر از دست دادن 

 .1آورندهای امنیت ملی به شمار میمولفه نیروی انسانی را یکی از

های بسیار مهم ـ که در چند دهه یکی از شاخصدر مورد سالمت و کارایی جسمی جمعیت یک جامعه، 

یا شاخص  2اخیر به یک شاخص کلیدی در مورد کیفیت جمعیت تبدیل شده است ـ شاخص نسبت وزن به قد

آید .  این شاخص یک معیار به دست می  4بدن به مجذور قد . این شاخص از تقسیم وزناست 3(BMIی )بدن توده

تشخیص بالینی بیماری نیست، بلکه صرفا یک شاخص جمعیت شناختی است که از اواسط قرن نوزدهم  شناخته 

دهد. این شاخص اکنون به ص وضعیت سالمتی عمومی را نشان می. در واقع این شاخ5و به کار گرفته شده است

سنجی  رای سالمتهای خدشه ناپذیر باشتی جهانی به عنوان یکی از شاخصسازمانهای بهد طور گسترده توسط

سال( کاربرد دارد اما  18برای گروههای سنی بالغ )باالی  رود. گرچه این شاخص عمدتاً جمعیتی به کار می

ها توسط سازمان بهداشت جهانی توصیه شده است. دامنه ن برای کودکان نیز با برخی تعدیلاکنون کاربرد آ

                                                 
 .342استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم، ص   .1

2.  Weight-for-Height 

3.  Body Mass Index 

4.  BMI = Weight (kg) / [Height (m)]
2
 

 

 1850تا  1830( نیز گفته می شود نخستین بار در فاصله سالهای Quetelet Indexکه گاهی شاخص کوئتلت )  BMIشاخص   .5

 ( دانشمند بلژیکی ابداع و مورد استفاده قرار گرفت.Adolphe Queteletتوسط آدولف کوئتلت )

http://en.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet
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 5/18بوده است. به عنوان یک تقسیم بندی کلی، دامنه بین  40تا  15تجربی این شاخص ـ برای بزرگساالن ـ بین 

باشد یعنی جمعیت دچار   5/18ز شود. وقتی این شاخص کمتر ادامنه نرمال تلقی می BMIرا برای شاخص  25تا 

یزتری بندهای رسیمباشد به معنی پروزنی است )البته هم دامنه زیر نرمال دارای تق 25ت و وقتی باالی وزنی اسکم

دارای تقسیم بندی پروزنی خفیف، متوسط و  25مثل کم وزنی خفیف، متوسط و شدید است و هم دامنه باالی 

بزرگساالن نروژی نشان داد که  پروفسور والر با مطالعه روی 1984(. برای نخستین بار در سال 1پیشرفته است

باال  BMIپایین و هم در    BMIشکل است. یعنی هم در  Uیک رابطه  BMIرابطه بین خطر مرگ و میر و شاخص 

، خطر است 25در حول و حوش  BMIیابد. همو بود که نشان داد وقتی شاخص خطر مرگ و میر افزایش می

بر بیماریها و مرگ و میر، به  BMIالعات دیگر، با بررسی اثر . بعدا نیز مط2رسدمرگ و میر به حداقل خود می

 دامنه نرمال برای شاخص توده بدنی است. 25تا  5/18همین نتیجه رسیدند که دامنه 

(، که یکی از معدود 1993)برنده جایزه نوبل در اقتصاد در سال  3گذشته پروفسور رابرت ویلیام فوگلاز این

د رابطه بین فیزیولوژی، جمیعت و رشد اقتصادی مطالعات گسترده ای کرده است، اقتصاددانانی است که در مور

با مطالعات تاریخی گسترده بر روی فرایندهای تغذیه، قد و وزن اروپاییان طی دو قرن گذشته، معتقد است که 

اکنون  .4و روندهای دوره ای شیوع بیماری و نیز مرگ ومیر در جوامع مختلف رابطه وجود دارد   BMIبین

پایین خطرناک  BMIباال به همان اندازه   BMI شناختی و پزشکی  فراوانی نشان داده اند که مطالعات جمعیت

طر دنی، خباست.  در واقع به لحاظ بالینی ثابت شده است که چاقی اضافی )نسبت به قد( یا باال بودن توده 

بیماری قند، برخی انواع   های خون،اختالالت چربی دهد. فشار خون باال،بیماریهای مختلف را افزایش می

عروق کرونر قلب، افزایش فشار داخل جمجمه )تومور کاذب مغزی (، سنگ کلیه، سنگ سرطان، بیماریهای 

تر از این است باالست. این فهرست بسیار طوالنی BMIو ... فهرستی از بیماریهای ناشی از صفرا، آرتیت نقرسی 

                                                 

برای آگاهی از نحوه محاسبه، مفاهیم بهداشتی و پزشکی و اطالعات تفصیلی در مورد وضعیت این شاخص در کشورهای مختلف   .1

 ( مراجعه کنید.www.who.intمی توانید به سایت سازمان بهداشت جهانی به آدرس )
 العات مقاله والر چنین است: .  اط2

Waaler, H. T. 1984, "Height, Weight and Mortality: The Norwegian Experience", Actu 

Medica Scandinavica Supl. 679: 1-51.    
3.  Robert William Fogel 

مه شده جنظرات پروفسور فوگل را می توان در متن سخنرانی او در هنگام دریافت جایزه نوبل یافت. این سخنرانی به فارسی تر  .4

رشد اقتصادی تئوری جمعیت و فیزیولوژی: تکیه گاه فرایندهای بلندمدت در اتخاذ سیاست های  "مقاله است. بنگرید به 

سین تسلیمی، فصلنامه اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه )فصل نامه موسسه دین و اقتصاد(، ، رابریت ویلیام فوگل، ترجمه ح"اقتصادی

 .86، بهار 4شماره 

http://www.who.int/
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  2، مرگ ناگهانی1سرطان، مرگ زودرسبه  باال نهایتاً  BMIتوان گفت همه عوارض ناشی از اما به طور کلی می

 انجامند. و نهایتا کاهش امید به زندگی می

افزایش   ،3اند که نرخ مرگ و میر در افراد دارای توده بدنی بسیار باالبیشتر مطالعات نشان داده  مثالً

اند که  افراد بسیار چاق، در مقایسه با افراد عادی، خطر مرگ و میرشان ـ به یابد. مطالعات مختلف نشان دادهمی

یابد. بیشتر این افزایش خطر مرگ و میر، ناشی از مشکالت قلبی است. درصد افزایش می 50تا  10ـ بین  هر علتی

فشار خون باال  نیمی از افراد چاق دارای. افراد چاق هستند 4درصد موارد دیابت تیپ دو 80بیشتر از همچنین

، 32باالتر از  BMIدر افراد دارای  ترومبوز وریدی های با تومور کاذب مغزی، چاق هستند.نیمی از بچه هستند.

سال  7تا  6عمر خود  40، در دهه 30باالتر از   BMI افراد بابرابر افراد عادی است. به طور متوسط  4/2حدود 

ساله دارای  18و خطر مرگ زودرس برای یک جوان  کنند.زندگی می  25کمتر از  BMIکمتر از افراد با 

BMI  5برابر یک فرد عادی است 8/2، تقریبا 30باالی. 

نکته مهم این است که شواهد نشان داده است هر چه اضافه وزن  جمعیت جوامع از دامنه نرمال بیشتر دور 

هولت جوامع، نه پذیری و کبنابراین برای تعیین میزان آسیب شود.ریب افزایش خطر مرگ نیز بیشتر میشود، ض

ز مهم ن( اهمیت دارد بلکه این نیتنها سهم جمیعتی که میزان توده بدنی اش  باالتر از نرمال است )جمیعت فرا وَزْ

در ح پروزنی طبه طور متوسط چقدر از دامنه نرمال فاصله گرفته است. یعنی توزیع س« فرا وزن»است که جمعیت 

 تواند شدت آسیب پذیری جمعیت را نشان دهد.جوامع مختلف نیز می

یک شاخص بسیار گویا و مفید برای اندازه گیری   BMIتوان گفت شاخص به عنوان یک نتیجه کلی می

یماریهای یاد شده شیوع گسترده یابد، نه تنها انواع بدر یک جامعه افزایش می BMIکهولت سیستمی است. وقتی 

تم نظمی و اغتشاش در سیستم اجتماعی است ـ بلکه انرژی فراوانی نیز از سیسـ که این به معنی افزایش بی ابندیمی

دهد. نخست ذخیره چربی مازاد در بدن ی سیستم به صورتهای مختلفی رخ میرود. هدر روی انرژیهادر میه

انرژی )متابولیسم( انواع مواد قندی افراد جامعه نوعی هدر روی انرژی است چرا که بدن در آغاز باید با صرف 

                                                 
 رخ دهد. رود یانتظار م یکه عموما و از نظر آمار یتر از سن نییپا یمرگ در سن  .1
 .منجر به مرگ یرخ دهد، مانند سکته قلب یماریو بالفاصله  پس از بروز عالئم ب یکه به طور ناگهان یمرگ  .2

3.  obese 

بیماری است که یا در اثر تولید ناکافی انسولین توسط غده پانکراس و یا در اثر مقاومت بافتهای بدن به هورمون  دودیابت تیپ   .4

 .رددگ سطح قند خون باال رفته و منجر به ایجاد عوارض در ارگانهای مختلف بدن می ،در اثر این اختالل انسولین بوجود می آید.

مراجعه و نتایج مطالعات مربوط به  www.UpToDate.online))برای آگاهی کامل از پیامدهای چاقی جمعیت، به سایت   .5

BMI  .را جست و جو کنید 
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یز ها بدن نیاز به صرف انرژی بیشتری دارد و پس آن نکند، سپس برای نگهداشت این چربی را به چربی تبدیل

ر در تها به صورت تولید گرما و تعرق بیششود. همه اینک بدن چاق، انرژی بیشتری مصرف میبرای تحرک ی

-ه میتر و کاهش کارایی افراد جامعهای جسمی بیشاین فرایند به خستگیکند. تک تک افراد جامعه بروز می

رند تافرادش ـ که به طور متوسط سنگین در آن باالتر است برای حمل و نقل BMIانجامد. همچنین جامعه ای که 

ه پروزن ر جامعاین گذشته د کنند ـ نیز باید انرژی بیشتری مصرف کند. ازخودروهای بزرگتری نیز استفاده میو 

 درس وهای زواقی جمعیت، خسارتهای ناشی از مرگهای فراوانی نیز برای درمان بیماریهای ناشی از چهزینه

  شود.ناگهانی و .... پرداخت می

بدون ی بدن، اهای فیزیولوژیک پایهی برای نگهداری بدن خود  )فعالیتفرد بالغ طبیعی به طور تقریبیک 

کیلو کالری انرژی نیازمند  22ازای هر کیلو وزن بدن خود در هر  روز تقریبا  به انجام هیچ فعالیت کاری( به 

ساز عادی بدنش یلو کالری انرژی فقط برای سوخت وک 2200کیلوگرم، روزانه به  100است. یعنی فردی با وزن 

نرژی اضافی برای کیلوکالری، ا 660کیلو گرم اضافه وزن داشته باشد روزانه به  30نیاز دارد. پس اگر این فرد 

یز بدنش ن نگهداری بدن خود نیازمند است. طبیعی است که چنین فردی برای هر گونه تحرک و فعالیت کاری

درصد انرژی اضافی ـ نسبت به انرژی مصرفی یک فرد عادی ـ نیاز دارد. از این گذشته جابه جایی   30حداقل به 

 فضا و سوخت بیشتری )در خودروها( نیاز دارد.  و حمل و نقل عمومی چنین فردی نیز به همین نسبت به

ای که در آمریکا بر روی حدود نتایج مطالعهتر است. های مربوط به درمان از این شدیدوضعیت هزینه

سالگی( انجام شده است  نشان داده است که پروزنی  در جوانی و  64تا  33بیمار زن و مرد )در سنین  18000

های درمانی دوران پیری دارد. بر اساس نتایج این مطالعه هر چه افراد در جوانی بر هزینه انسالی اثر افزاینده ایمی

اساس نتایج رشود. بانی آنها در دوران پیری تشدید میهای درمتوده بدنی بیشتری  باشند، هزینه و میانسالی دارای

( و  پروزنی بسیار 9/34تا   30ن بی  BMI(، پروزنی شدید )9/29تا  25بین   BMIاین مطالعه، پروزنی خفیف )

 هایدرصدی متوسط کل هزینه 98و  54، 23(، برای زنان به ترتیب موجب افزایش 35باالی  BMIشدید )

درصدی متوسط کل  90، و 41، 16شود، و برای مردان نیز به ترتیب افزایش سالیانه درمان در دوران پیری می

 .1ا به دنبال داردهای سالیانه درمان در دوران پیری رهزینه

و ددهد را محاسبه کنیم باید جامعه برای پروزنی جمعیت خود می هایی که یکاگر بخواهیم کل هزینه

های امل هزینهکه شهای مستقیم پزشکی هزینههای مستقیم و غیر مستقیم را اندازه بگیریم. نخست دسته هزینه

                                                 
 برای اطالعات کامل در این زمینه به مقاله زیر نگاه کنید:   .1

Daviglus ML et al. Relation of body mass index in young adulthood and middle age to Medicare 

expenditures in older age. JAMA 2004 Dec 8;292(22):2743-9. 
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افت  های  ناتوانی وهای غیر مستقیم که شامل هزینهدرمان پروزنی است. و دوم هزینه  گیری، تشخیص وپیش

گیرنده ارزش درآمد از دست رفته ناشی از کاهش بازدهی، محدود های مرگ و میر است دربرو هزینه کارایی

های مرگ و میر نیز عبارت است از درآمدهای از ار، و ایام بستری شدن است. هزینهشدن فعالیت، غیبت از ک

ای یک ها برگونه هزینهویری از حجم عظیم اینشی از مرگ زودرس افراد. برای آن که تصدست رفته آینده، نا

عیت های پزشکی مستقیم مربوط به جمیک اطالع کافی است که فقط هزینه جامعه پروزن داشته باشیم، همین

ت )با دالر امروز، میلیارد دالر برآورد شده اس 79حدود  1998و باالتر( در آمریکا در سال  BMI 25فراوزن )با 

کند، ت بر جامعه تحمیل میهای غیر مستقیمی که پروزنی جمعی. طبیعی است که هزینه1میلیارد دالر( 100بیش از 

های پزشکی هتوان مثالی زد. متوسط هزینزشکی نیست. برای تقریب به ذهن میهای مستقیم پقابل مقایسه با هزینه

باالتر از  BMI)با « فراوزن»در آمریکا، برای یک فرد عادی و یک فرد   2002سالیانه در دوران پیری، در سال 

های مستقیم پزشکی سالیانه یک فرد دالر برآورد شده است. یعنی هزینه 10300و  6700( به ترتیب حدود 25

ادگی از کار افت . اکنون وقتی یک فرد پروزن دچاردالر در سال، بیش از یک فرد عادی است 3600پروزن حدود 

شود(، میشود، جامعه هر سال به اندازه تولید از دست رفته این فرد )که با درآمد او سنجیده یا مرگ زودرس می

هزار دالر برای یک شاغل متوسط آمریکایی )درآمد ملی آمریکا  80کند. با درآمد متوسط سالیانه زیان می

مستقیم مرگ زودرس یک فرد پروزن برای جامعه آمریکا ، هزینه غیر2د کل شاغلین آمریکایی(تقسیم بر تعدا

های سالیانه پزشکی یک فرد پروزن(. بنابراین اگر برابر اضافه هزینه 22بود )حدود  هزار دالر خواهد  80سالیانه 

نه نیم سالیاپردازد را محاسبه کیعه آمریکا بابت پروزنی جمعیتش مهای مستقیم و غیرمستقیمی که جامجمع هزینه

 میلیارد دالر(.  500زند )قابل مقایسه با کل بودجه دفاعی دولت آمریکا، حدود سر به چند صد میلیارد دالر می

ز گفتیم فصل اول نی شود. دردهد، بیشتر قابل فهم میکه پروزنی انرژی سیستم را هدر میاکنون این سخن 

هدر روی )کاهش( انرژی آزاد سیستم، نیز به معنی افزایش آنتروپی در سیستم است نظمی همراه با که افزایش بی

شاخص مناسبی برای  BMIو حاصل آن نیز کاهش کارایی کل سیستم است. بنابراین در یک کالم، شاخص 

 نشان دادن کهولت سیستمی است.

برخی جوامع اصلی غربی و وضعیت   BMIافکنیم بر روند تاریخی شاخص اکنون با این مقدمه نگاهی می 

کنیم. متاسفانه نبودن اطالعات کامل به صورت غربی مقایسه میغیرآنها را با برخی از جوامع در حال توسعه 

                                                 
        نه ها در صفحه زیر قابل دسترسی است:اطالعات تفصیلی مربوط به نحوه محاسبه این هزی  .1

           http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/obesity/economic_consequences.htm)   )  
 3/145میلیارد دالر بوده است و در همان سال کل شاغلین آمریکا حدود  11712تولید ناخالص اسمی آمریکا  2004در سال   .2

 هزار دالر بوده است.  80میلیون نفر بوده اند. بنابراین درآمد متوسط هر شاغل آمریکایی در سال حدود 
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 کند. اما همین مختلف، مقایسه را اندکی دشوار میبرای کشورهای  BMIسری زمانی برای شاخص 

  BMIترین شاخص موجود د ایاالت متحده آمریکا، قدیمیمورهای موجود نیز بسیار گویا هستند. در شاخص

ای باالتر از حد درصد آمریکاییان  توده بدنی 45د حاکی از آن است که در اوایل دهه شصت میالدی حدو

ست. این روند افزایشی درصد رسیده ا 2/55به  1980( داشته اند. آنگاه این سهم در سال 25بزرگتر از  BMIنرمال )

درصد و   3/58به  2000در  سال  همچنان ادامه یافته است به گونه ای که 1« فرا وزن»آمریکاییان سهم جمعیت 

گونه که از نمودار پیداست هم کودکان و (. همان2-4صد رسیده است )نمودار در  3/66( به 2004اکنون )در 

  اند.رفته« فرا وزن»رعت به سوی وضعیت هم بزرگساالن آمریکایی در چهل سال گذشته به س

درصد( در  45هم سهم بزرگی از آمریکاییان بزرگسال )بیش از  1960با توجه به این که در اوایل دهه 

آغاز شده ن از آ روند افزایش توده بدنی آمریکاییان باید از چندین دهه پیش بوده اند، قاعدتاً« فراوزن»وضعیت 

وزن در آمریکا، از اواسط ست، روند افزایش جمعیت فرا( پیدا2-4گونه که در )نمودار باشد. با این حال، همان

دهه هفتاد میالدی سرعت گرفته است. نکته مهم دیگر در مورد آمریکاییان این است که به موزات خروج سهم 

های نهوارد دامبزرگی از جمعیت از دامنه نرمال توده بدنی، روزه به روز سهم بیشتری از آنان از نظر توده بدنی 

درصد آمریکاییان بزرگسال )در واقع یک سوم  2/32شوند. هم اکنون ( می30باالتر از  BMIاقی )خطرناک چ

آمریکا   30بزرگتر از  BMIنیروی فعال جامعه( در دامنه خطرناک چاقی قرار دارند )از نظر سهم جمعیت دارای 

، (. در یک جمع بندی کلیدر میان کشورهای غربی رتبه نخست و در میان کشورهای جهان، رتبه ششم را دارد

بدنشان در دامنه نرمال  BMIخیلی ساده، در سالهای اخیر تنها کمتر از یک سوم آمریکاییان بزرگسال شاخص 

 بوده است. 

 

                                                 
1.  Overweight 
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(:۲-۴نمودار )

 
 

(، شیوع 2004تا  1974ساله گذشته )از در سی له، جدی است.  مثالًد کودکان آمریکایی نیز مسأدر مور

سال( ، بسته به سن، بین سه تا چهار و نیم برابر شده  20اضافه وزن در میان کودکان آمریکایی )جمعیت زیر 

 ودکان به سنین بزرگسالی اگر این وضعیت برای کودکان ادامه یابد، در سالهای بعد که این ک است.

ایی بسیار حادتر از این خواهد شد. این روند در مورد سایر کشورهای رسند، وضعیت جمعیت بزرگسال آمریکمی

یم. کارشناسان کر کردنمونه آن را پیشتر در مورد افزایش وزن کودکان انگلیسی ذغربی نیز کم و بیش وجود داد. 

 25اند که در صورت تداوم این وضعیت ـ یعنی افزایش وزن کودکان انگلیسی ـ طی بینی کردهانگلیسی پیش

د عمومی له البته در غرب به یک رونچاقی روبه رو خواهند بود. این مسأسال آینده نیمی از مردم بریتانیا با مشکل 

کودکان جمعیت دهدکه در سایر کشورهای غربی نیز درصد نشان می (3-4نمودار ) و فراگیر تبدیل شده است.

االتر در آمریکا بسیار ب« فراوزن»به سرعت در حال افزایش است و سطح و روند افزایش سهم کودکان « وزن فرا»

 از سایر کشورهاست.

Source: CDC/NCHS, Health, United States, 2006. 
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(در چهار دهه گذشته)کشورهای غربی  در ساله ۱۱تا  5 میان کودکان  در یفراوزنگسترش شیوع : (۳-۴نمودار )

 
 

 

ز شبیه آمریکا نیشمالی( نگلستان )شامل بریتانیا و ایرلند، وضعیت برای ا«وزنفرا»در مورد سهم بزرگساالن 

 است که نشان  1966ربوط به سال در مورد انگلستان م BMIترین اطالعات از شاخص بوده است. قدیمی

باالتر از حد نرمال بوده اند. این سهم در  BMIدرصد جمعیت بریتانیا در آن سال دارای شاخص  8/12دهد می

درصد جمعیت بزرگسال انگلستان  70. یعنی حدود 1درصد رسیده است 9/66درصد و اکنون  به  35به  1982سال 

درصدشان از نظر توده بدنی در دامنه  2/24درصد نیز  70از نظر توده بدنی خارج از دامنه نرمال هستند. در این 

شان در دامنه  نرمال قرار بدنیدرصد مردمان فعال انگلیسی توده  30خطرناک قرار دارند. بنابراین تنها حدود 

  BMIدارد. این داستان برای سایر کشورهای غربی نیز در جریان است. ممکن است سهم جمیعت دارای شاخص

ی که آغاز اگلستان نرسد اما مهم روند تاریخییر کشورهای غربی به حد آمریکا و انبیرون از دامنه نرمال برای سا

                                                 
موجود می  یسازمان بهداشت جهان تیدر سا ی است که در این رابطهآمارت و آخرین اس 1999درصد مربوط به سال  9/66رقم   .1

 انگلستان منتشر نشده است!؟«  فرا وزن»اطالع دیگری در زمینه سهم جمعیت  1999باشد. جای پرسش است که چرا بعد از سال 

 

Source: UpToDate.online ( http://utdol.com/online/content/image.do?imageKey=pedi_pix/iotf_ovw.htm) 
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درصد جمعیتش در دامنه  4/59 تنها 1991شده است همه این کشورها در آن قرار دارند. آلمان که در سال 

سه سهم جمیعت ار دارند. فراندرصد از جمعیش در این دامنه قر 5/66( حدود 2003بوده اند،  اکنون )«  وزنفرا»

ت ( رسیده است. خالصه اطالعا2003درصد در سالهای اخیر ) 6/41به  1980درصد در سال  32اش از «  وزنفرا»

ربی غی در مقایسه با برخی کشورهای غیردر برخی کشورهای غرب«  وزنفرا»مقایسه ای برای سهم جمعیت 

 است.( آمده 1-4ها( در جدول )یابنده در آسیا و سایر قارهوسعه)ت

 

 

 
 در کشورهای غربی و کشورهای توسعه یابنده«  وزنفرا»: مقایسه سهم جمعیت (۱-۴جدول )

 ()ارقام داخل پرانتز بیانگر سال محاسبه شاخص است 

 ترین آمار موجود )درصد(قدیمی آخرین آمار موجود )درصد( نام کشور 

بی
غر
ی 
رها

شو
ک

 

 (1996)     57.28 (2005)    53.50 استرالیا

 (1984)     56.20 (2004)    44.10 بلژیک

 (1972)     39.76 (2003)    49.10 کانادا

 (2000)     41.70 (2000)    41.70 دانمارک

 (1981)      36.00 (2004)    45.00 فنالند

 (1980)      32.4    (2003)    41.60 فرانسه

 (1991)      59.40 (2003)    66.50 آلمان

 (1998)      32.00 (2002)    34.00 ایرلند

 (2001)      62.20 (2001)    62.20 اسرائیل

 (1983)      34.82 (2003)    42.60 ایتالیا

 (2004)      57.00 (2004)    57.00 نیوزلند

 (2001)      52.20 (2001)    52.20 لهستان

 (1987)      41.67 (2003)    49.00 اسپانیا

 (1981)      31.55 (2003)    43.90 سوئد

 (1993)      29.69 (2002)    36.61 سوئیس

 (1966)      12.80 (1999)    66.90 انگلستان

 (1980)         55.2 (2004)    66.30 ایاالت متحده آمریکا
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ده
یابن
عه 
وس
ی ت

غرب
یر 
ی غ

رها
شو
ک

 

 (1982)      8.2    (2002)    18.90 چین

 (1988)       3.5    (1998)      4.50 هند

 (2001)      13.40 (2001)    13.40 اندونزی

 (1980)      18.98 (2001)    23.40 ژاپن

 (1996)      26.50 (1996)    26.50 مالزی

 (1995)      14.00 (2005)    31.80 جنوبی  کره

 (1992)      26.20 (2004)    32.50 سنگاپور

 (1995)      26.10 (1995)    26.10 تایلند

ایر
س

 

 (1975)       21.42 (2003)    40.60 برزیل

 (1998)      45.06 (1998)    45.06 آفریقای جنوبی

جهانی بهداشت  که در سایت سازمان  BMIهای مربوط به شاخص اطالعات این جدول بر اساس داده ماخذ:

(www.who.intار )( معیار فراوزن، شاخص ائه شده، محاسبه و تنظیم شده استBMI   بوده  25باالتر از

 است(.

 

بیش از یک سوم  شود کشورهایی نظیر چین و هند )که مجموعاً مالحظه می (1-4از جدول ) گونه کههمان

 نهات های اخیر، هم اکنون به ترتیبشان در دهه«  وزنفرا»جهان را در خود دارند( با وجود افزایش سهم جمعیت 

«  وزنفرا»د افزایش ده ساله سهم جمعیت قرار دارند )اگر رون«  وزنفرا»یشان در دامنه درصد جمع 5/4و  9/18

  «وزنفرا»یم احتماال اکنون سهم جمعیت پس از آن نیز تعمیم ده را به ده سال 1998تا  1988هند برای سالهای 

یابنده آسیایی، ار است که در میان کشورهای توسعه( آشک1-4درصد رسیده است(. باز از جدول ) 5/5هند به 

 فرا»درصد و تازه این رقم از پایین ترین سهم جمعیت  5/32سنگاپور دارد با را «  فراوزن»جمعیت  باالترین سهم

در برزیل و آفریقای «  فرا وزن»درصد برای ایرلند( هم کمتر است. سهم جمعیت  34کشورهای غربی )«  وزن

 های پایین کشورهای غربی قابل مقایسه است.یابنده غیر آسیایی ـ نیز با رده جنوبی ـ دو کشور توسعه

ابنده یو آسیایی توسعه ی( نیز یک مقایسه ساده از وضعیت جمعیت فراوزن در کشورهای غرب4-4نمودار )

 740شده در نمودار با جمعیت شود مجموعه کشورهای غربی ذکردهد. همان گونه که مشاهده میارائه می

درصد( در دامنه فرا وزن قرار دارند. در حالی که  67تا  34( بخش اعظم جمعیتشان بین )2004میلیونی خود )

درصد جمعیتشان در دامنه  5/32تا    5/4یاردی خود تنها میل 9/2کشورهای توسعه یابنده آسیایی با جمعیت 

فراوزن قرار دارند. این بدین معنی است که رقبای اقتصادی غرب )آسیای جنوب شرقی( با جمعیت عظیمی که 

http://www.who.int/
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در دامنه وزنی نرمال قرار دارند، آماده رقابت با کشورهای غربی هستند که جمعیتشان چندان زیاد  نیست  عمدتاً

  این جمعیت محدود نیز  در دامنه فراوزن قرار دارد.و  بیشر 

(:4-4نمودار )

 
 

ابنده غیر غربی یدر مقایسه با سایر کشورهای توسعهتوان گفت در کل، جمعیت کشورهای غربی بنابراین می

از نظر  جمعیت غرب نه تنها به لحاظ سنی پیر شده است بلکه پیشرفته قرار دارد.  یعنی در وضعیت کهولت نسبتاً

تواند میهای آینده ناین جمعیت در دهه طبیعی است که. کیفیت جمعیت نیز به وضعیت کهولت رسیده است

رپی دنگران از دست دادن پی کارایی کنونی خود را حفظ کند و به همین دلیل کشورهای غربی از اکنون باید

یت، این روند از دست دادن مز غربی باشند  )گرچهیابنده غیربرابر کشورهای توسعه تی خود درهای رقابمزیت

 سالها پیش شروع شده است(.از 

 گذارانتوان به دست داد که سیاستجمعیت غرب میکهولت  پیامدهای عملی مثالهای ساده زیادی از

انگلستان  انگلستان با استفاده از فرصتی که انتخاباخیرا وزیر تربیت بدنی  جویی واداشته است.هغربی را به چار

به وجود آورده است، تالش کرده است تا این رویداد تاریخی را به  2012به عنوان میزبان برگزاری المپیک 

کردن رایگان  خستین اقدام، برنامهعاملی انگیزاننده برای افزایش تحرک در شهروندان انگلیسی تبدیل کند و در ن

تصویب رسانده است تا شاید با رایگان شدن بلیط استخرها، تحرکی در مردم پدید آید. به همین ترتیب شنا را به 

مقایسه سهم جمعیت »فرا وزن«  در کشورهای غربی  و کشورهای  توسعه یابنده آسیایی  )به درصد (
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کشورهای غربی کشورهای توسعه یابنده آسیایی

درصد

با جمعیت 740 میلیون نفر با جمعیت 2 میلیارد و 862 میلیون نفر
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ها رسوخ کرده است تا جایی ( در غرب به همه خانوادهfast foodسالهاست که فرهنگ مصرف غذاهای آماده )

را  slow foodبا آن نهضت که اکنون به مرحله خطرناکی رسیده است و برخی نهادهای اجتماعی برای مبارزه 

رو به تنزل ال فروش پرتغچند سالی است نوشت که  انگلستان مجله صنف میوه فروشاننیز  پدید آورده اند. اخیراً

ر پاسخ یک و مردم د درصد بیشتر شده است! 60نارنگی  راحتی مانندفروش مرکبات  در مقابل، نهاده است و

زحمت دارد!  که پوست کندن پرتغال کنید، پاسخ دادندبیشتری مصرف میپرسید چرا نارنگی نظر سنجی که می

تواند حاکی از یک دگردیسی درونی در رفتار جمعیت ای است اما میهای پیش پاافتاده نمون ها گرچه ظاهراًاین

  .1باشد

زیستی ـ  عیهای اجتمادر برخی شاخص های جمعیتی نهایتاًیهمه این تحوالت و دگردیسو سرانجام این که 

رغم مصرف این همه انرژی در نظامهای اجتماعی غربی، باز هم دهد علیهایی که نشان مییابد. شاخصنمود می

بدیل شده بی به معضل تله شیوع افسردگی در کشورهای غرسالهاست که مسأ آنان از وضع موجود راضی نیستند.

روز در حال گسترش است. مثالً ضریب رشد افسردگی در میان آمریکاییان به سرعت رو به افزایش است و روز به

درصد کسانی  5/2به طور متوسط  1994تا  1988آمریکا، در فاصله سالهای  2007است. طبق گزارش سالمت 

این سهم در  اند. در حالی دراند، داروی ضد افسردگی مصرف کردهکه در آمریکا به پزشک مراجعه کرده 

درصد رسیده است. خیلی ساده یعنی تنها در فاصله ده سال، سهم جمعیت افسرده در  8به  2002تا  1999فاصله 

برابر شده است. از این گذشته تعداد دفعات مراجعه به پزشک نیز به سرعت رو به افزایش   2/3جامعه آمریکا،  

بار مراجعه به پزشک وجود  190در هر صد نفر جمعیت به طور متوسط در هر سال،  1995-96است. در سالهای 

درصد  26، سال 10بار رسیده است )ظرف کمتر از  240به  2004-5داشته است در حالی که این رقم در سال 

 156بر شده است )برا 6/2ها، در دوره یاد شده نه تنها مصرف داروهای ضد افسردگی تر از اینرشد(. و مهم

ترین دارو در آمریکا به ثبت های ضدافسردگی به عنوان پرمصرفدارو 2004-5الهای سدرصد رشد( بلکه در 

برابر  شده است  35/5نیز در همین دوره نه تنها  مصرف داروهای ضد فشار خونرسیده است. عالوه بر این، 

ریکا، رسیده گروه دارویی( به رتبه دوم مصرف دارو در آم 15درصد رشد( بلکه از رتبه سیزدهم )در میان  435)

 یعنی شرایط و سبک زندگی، اثر ای و اجتماعی،فشار خون از عوامل ژنتیکی، تغذیهاست )توجه کنیم که 

جامعه  کنند. وقتی دراز طریق استرس و نگرانی وارد می پذیرد. شرایط اجتماعی و سبک زندگی اثر خود رامی

لی از عوامل ژنتیکی نیست. بنابراین عامل اصیابد، قطعا ناشی این سرعت شیوع فشار خون گسترش میای به 

ای و اجتماعی )استرس( جست و جو عوامل تغذیهافزایش بیماری فشار خون در این دوره در آمریکا را باید در 
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کرد. عوامل تغذیه ای نیز تابع عوامل سبک زندگی و عادات اجتماعی هستند. بنابراین در کل باید گفت نظام 

یی به سویی است که محصول آن افزایش استرس و نگرانی بیشتر، همراه با عادات تغذیه زندگی اجتماعی آمریکا

 35/5شود. بنابراین که پیشر بررسی شد نیز منعکس می BMIای نامناسب است. اثر عادات تغذیه ای در شاخص 

ـ زیستی  برابر شدن مصرف داروهای ضد فشار خون را بیشتر باید نشانه ای که گسترش یک بی هنجاری اجتماعی 

ضد  هایونکته عجیب این که در همین دوره ، مصرف دار شاخصی از یک بیماری جسمی(. و  نهایتاًدانست تا 

کایی از میلیون آمری 19. در یک کالم، 1ر  برابر  شده استسال(  چها 18افسردگی در میان نوجوانان )سنین زیر 

 10ا گویا ـ  برآورد شده است که سالیانه در آمریک ـ به عنوان یک شاخصبرند و افسردگی کیلینیکی رنج می

 . 2شودصرف مصرف داروهای ضد افسردگی می میلیارد دالر

ر ای دپاداش، رفتارهای تشدید شوندهدار جمعیتی که با گذر از مها گویای این است که شاخص این

مصرف و در الگوی زندگی خود گرفته است، همچنان از وضعیت خود ناراضی است. جامعه ای که علی رغم 

برخورداری از رفاه و مواهب فراوان دیگر، همچنان ناخرسند است که مجبور است این ناخرسندی را با مصرف 

  دچار کهولت کیفی جمعیت است.  جامعه ای شدیداً جبران کند، ضد افسردگیداروهای 

 

 کاهش کنترل پذیری سیستم . پ:۴-۲-۲
یری های اندازه گیری درجه پها ـ آمد، یکی از بهترین شاخصتمگونه که پیشتر ـ در بحث چرخه عمر سیسهمان

یری سیستم، پ های کودکی وکنترل پذیری در دوره پذیری سیستم است. گفتیم کهها، شاخص کنترلسیستم

نًا یبسیار پایین است و در  دوره میانی )جوانی وکمال سیستم( نسبتا باالست )در واقع منحنی عمر سیستم را ع

: هر گاه در توان یک نتیجه کلی گرفتری سیستم نیز به کار برد(. پس میپذیتوان به عنوان منحنی کنترلمی

ره است رخ دهد، نشانه آن است که آن سیستم یا در دویک سیستم تحوالت بزرگی که خارج از کنترل سیستم 

ت. هرگاه یک پذیری سیستم اسن کنترلبودهای پایینه پیری. جنگ یکی از بهترین نشانهکودکی قرار یا در دور

ها و تیاست که آن سیستم یا دارای کاس سیستم سیاسی ـ خواسته یا ناخواسته ـ در جنگی درگیر شود عالمت آن

در درون است )ناتوانی از کنترل رفتار کل یا بخشی از سیستم( که سیستم را به سوی جنگ برده  های جدینقص

است، و یا ناتوانی عمومی سیستم، به عوامل بیرون از سیستم اجازه داده است که آن سیستم را در جنگی درگیر 

 کنند.

                                                 
1. "Health, United States, 2007", U.S. Department of Health and Human Services. 

2.  http://money.cnn.com/2006/01/04/news/companies/antidepressants/index.htm 
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ری شدن هر کشوصلح( درگیر مانم از مجموعه جنگ وگونه که از تولستوی نقل است )به گدر واقع همان

 در جنگ، چه آغازگر )متجاوز( باشد وچه جنگ بر او تحمیل شده باشد، نشانه نوعی بیماری و عدم تعادل در

 روست که لی و مشکل درونی روبهکند، با نوعی بی تعادآن جامعه است. کشوری که حمله می

شود نیز با ضعفی روبه رو بوده است که یان کند و کشوری که به آن حمله مخواهد آن را با جنگ جبرمی

 دیگران را به طمع واداشته است.

رخ داد و عالمت ن احمله عراق به جمهوری اسالمی ایران در سالهای نخستین )کودکی( نظام سیاسی ایر

در  های برخی از مسئولین وقت و سفیر وقت ایران. طبق گفتهپذیری نظام در آن دوران استپایین بودن کنترل

های آشکاری از آمادگی برای برخورد نظامی با ایران حمله به ایران، رژیم صدام نشانه عراق، در ماههای پیش از

را ازخود بروز داده بود. حتی ظاهرا صدام چندین بار سفیر وقت ایران در عراق را احضار کرده است و 

ایرانیان به جد چاره جویی کنند و مانع وقوع  ها باعث نشد کهان داده است. اما هیچکدام از اینهشدارهایی به ایر

ر مورد د یک جنگ ویرانگر شوند. این در واقع ناشی از کودکی نظام و بنابراین کنترل ناپذیری آن بوده است.

ود ـ نه های خاص خبه عنوان یک نظام سیاسی با ویژگیعراق نیز چنین بود، با یک تفاوت، که رژیم صدام ـ 

ان نیز نیز قرار گرفته بود، و پس از جنگ با ایر« گذارتله بنیان»ر داشت بلکه در مرحله قرا تنها در دوران کودکی

 همچنان در تله ماند تا سرانجام  دچار مرگ زودرس شد.

برعکس، مرگ نظام روسیه تزاری، ناشی از پیری مفرط این سیستم بود. سلسله وقایعی که در پایان دوران 

( 1914در جنگ جهانی اول ) ین نظام فرتوت را رقم زد. درگیر شدن روسیه تزاریتزارهای روسیه رخ داد مرگ ا

های ارتش تزار در این جنگ و قدرت گرفتن مخالفان در این دوره و سپس وقوع انقالب روسیه در و شکست

( همگی به علت کهولت سیستمی حاکم بر نظام 1920و پیروزی نهایی انقالبیون در جنگ داخلی ) 1917سال 

ندازه انرژی درونی سیستم کاهش شود، آن ای سیستمی به کهولت مفرط  دچار مییاسی تزارها رخ داد. وقتس

یابد، که وقوع یک حادثه کافی است تا سیستمی که کنترل پذیری اش به حداقل رسیده است را از تعادل می

ا )آنتروپی افزا( گرفتار کند ت ناپایدار کنونی خارج کند و سپس آن را در دام سلسله ای از حوادث انرژی بر

 سرانجام به مرگ دچار شود.

ین تمدن چه خبر است بوده است، های دور در اکه الزم باشد بدانیم در گذشتهاما در مورد غرب، بدون آن

توان گفت این تمدن دوران کودکی، رشد و جوانی خود را در گذشته سپری کرده است و اکنون تحوالت می

های هی قرار داشته باشد. غرب در گذشتبه این که این تمدن در کدام مرحله از مراحل کمال یا پیرآن بستگی دارد 

دور، در هر مرحله ای از منحنی عمر سیستمی خود بوده است، بی گمان با وقوع انقالب صنعتی ـ یعنی تحولی 

ک و نیم از نزدیک به ی که سراپای سیستم را دگرگون کرد ـ به یک منحنی عمر باالتر جهش کرده است. پس
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تا اوایل قرن بیستم( که این تمدن روی منحنی تازه  عمر خود جلو رفت،  1769قرن )از اختراع ماشین بخار در 

 های جهانی ولت سیستمی در آن پدیدار شد. جنگدر اوایل قرن بیستم برخی عالئم که

 های جهانی، شعله ورجنگ تا زمان وقوعای نزدیک ـ نشانه افول سیستمی تمدن غرب بود. فاصلهـ آن هم به 

های انفرادی میان کشورها اروپایی یا میان هر یک از آن کشورها با های محلی و موردی )جنگشدن جنگ

رها داشت. اما خود آن کشو یسیستم موقعیتکشورهای غیراروپایی( فقط جنگ میان کشورها بود و بستگی به 

ده بود کنترل ناپذیر شآن اندازه رفته بود و  در نیمه اول قرن بیستم، کل تمدن غرب آن اندازه در کهولت پیش

  که خود را به راحتی در دامن دو جنگ جهانی قرار داد.

ایط لحاظ شر هم به آمریکا، البته، گرچه عضوی از تمدن غرب بود اما هم به لحاظ فاصله جغرافیایی و 

 ( 1865اتحاد ایاالت )و  جنگ داخلیاز جنگ بپرهیزد. در واقع آمریکا از زمان اتمام توانست سیستمی خود می

 گمان نظام سیاسی و اجتماعی آمریکا بهیمنحنی عمر جدیدی شده بود. بنابراین در اوایل قرن بیستم، ب وارد

های جهانی، ناشی از کهولت سیستمی نبود، ا به جنگبه دیگر سخن، ورود آمریکمرحله کهولت نرسیده بود. 

ه ها ـ ودرواقع هم برای یکسراواسط یا مراحل پایانی این جنگشده و در بلکه آمریکا به طور آگاهانه و حساب 

وارد جنگ  ـ نظامی خود در سطح جهان اقتدارتقویت  کردن سرنوشت جنگ و هم برای تثبیت اقتدار سیاسی و

 . 1شد

واند منجر تکلی و فراگیر سیستم نینجامد، می سیستم پیشرفته و خودآگاه، جنگ اگر به نابودیاما در یک 

نحنی عمر مای باالتر سیستمی شود ـ یعنی سیستمی با سطح پیشرفتگی و گیری سیستم جدیدی با مرتبهبه شکل

 هایداد. آنان  بر ویرانه وپاییان رخها و هم برای اراز جنگ جهانی دوم هم برای ژاپنی که پسباالتر. چیزی

ای که ونهگابزارهایی نو بناکردند، به سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تازه ای را با تفکر، روش وجنگ نظامهای 

 این نظامها در رتبه سیستمی باالتری نسبت به نظامهای پیش از جنگ قرار داشتند.

 جنگ سرد ـ تنها توانستند برای نزدیک به نیم های جهانی ـ و بعد از آنها فشارهای رقابتی ناشی ازاما جنگ

لت راحل کهوقرن پیری نظام غرب را به تعویق اندازند. در واقع اکنون کل نظام غرب ـ از جمله آمریکا ـ وارد م

روپایی نشانه ای ا های تروریستی به کشورهایده سپتامبر به آمریکا و سپس حملههای یازسیستمی شده اند. حمله

پذیری عمومی این نظامهاست و این به معنی نوعی کهولت است. از این گذشته، اگر جنگ رلاز کاهش کنت

ها ن رژیمبا آهای اول و دوم آمریکا با رژیم صدام را جنگ غرب م طالبان در افغانستان و نیز جنگآمریکا با رژی

                                                 
وارد جنگ شد و جنگ در نوامبر ـ شش ماه  1918شروع شد در حالی که آمریکا در آوریل  1914جنگ جهانی اول در  اوت   .1

 دوم نیز آمریکا حدود دو سال پس از آغاز جنگ وارد جنگ شد. بعد ـ پایان یافت. در جنگ جهانی
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ا نیز ها رآنگاه این جنگند(، ها حمایت کردتر کشورهای موثر غربی از این جنگقلمداد کنیم )در عمل بیش

ذیری نظام پها این بود که کنترللمداد کرد. در واقع پیام این جنگای از کهولت سیستمی غرب قتوان نشانهمی

-توانسته است پیامدهای مخرب سیاستهای اخیر به حدی کاهش یافته بوده است که غرب نسیاسی غرب در دهه

خیر چنان های اهای سیاستی غرب در دههی کند. به دیگر سخن، بستهپیش بینهای خود در مورد مسائل جهانی را 

های مده است که از درون کشورها و رژیناسازگار بوده اند )کاهش کنترل پذیری سیستمی( که نتیجه آن این ش

هایی ضد غربی پدیدار شده ی غرب را دریافت کرده اند ـ رژیمهای مادی و معنوالها کمکمتحد غرب ـ که س

 .اند

 تواند حاکی از کاهش درون سیستمی نیز وجود دارد که میهای گذشته، برخی شاخصاز این

 ین اپذیری سیستم و بنابراین نشانه کهولت آن باشد. افزایش بزهکاری و افزایش اعتیاد یکی از کنترل

ست. ا هاست. گسترش بزهکاری جوانان اکنون به یکی از معضالت عمومی جوامع غربی تبدیل شدهشاخص

در سالهای  شود.ها منتشر مین آمریکایی در رسانهشواهد بسیاری در مورد گسترش بزهکاری و قتل در میان جوانا

ی اجتماعی مردم و مسئوالن انگلیس هایترین دغدغهرت جوانان انگلیسی به یکی از مهمله افزایش شرااخیر مسأ

ها(، مصرف مواد مخدر بت غیرموجه و بدون اطالع خانوادههزار غی 60تبدیل شده است. فرار از مدرسه )با روزانه 

و الکل، چاقوکشی، خشونت وشرارت و بی اعتنایی به آداب اجتماعی در میان جوانان انگلیسی به صورت یک 

جرائم  افزایش ارتکابمعضل اجتماعی درآمده است. در ژوئن گذشته، نخست وزیر انگلستان )گوردون براون( 

اد زیر بازداشت و تعقیب کیفری افربا سن قانونی را غیر قابل تحمل خواند و گفت دولت  توسط نوجوانان زیر

و بعد به  14سن مسئولیت قانونی را که شانزده بود، به  انگلستان ندارد. چند سال پیش، دولت مشکلی سن قانونی 

  .1کاهش داد تا بتواند گسترش بزهکاری اجتماعی جوانان را کنترل کندده سال 

که  سو نشانه آن استسیستم است. به عبارت دیگر از یک پذیریها همه نشانه کاهش سطح کنترلاین

آن شانه نو از سوی دیگر نیز است.  ناتوان خویش نورسیده و بالقوه خالقهدایت نیروهای سیستم از کنترل و 

 ت دارد انرژی از دس سیستم که است که جوانان نیز از کندی سیستم دچار عصیان شده اند. نشانه این است

ه این توجه شود ک نظمی همراه با کاهش انرژی هر سیستم، نشانه افزایش آنتروپی است(.)افزایش بی دهدمی

 است اما در باطن متفاوت است.  وضعیت جوانان غربی با وضعیت جوانان ایرانی گرچه در ظاهر مشابه

شار فبه علت پشت کردن جوانان به سیستمی است که  ای که اکنون در جوانان ایرانی در گرفته استهنجاریبی

ت ها و خالقینشاط و هویت و نیازها و توانایی کند وهای مختلف بر آنان اعمال میحوزهکننده زیادی در محدود

                                                 
 .2008ژوئن  BBC ،14خبرگزاری   .1
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و به همین علت جوانان را به واکنش منفی وادار کرده  گیردجوانی آنها را نادیده میآنها و اقتضائات دوران 

ی از فشار سیستم بر جوانان نیست، بلکه ناشای که در جونان غربی بروز کرده است ناشی از هنجاریبی. اما است

در  عصیانوجود انرژیهای نسل جدید است. اصوال  و بهره گیری موثر از ناتوانی سیستم در هدایت و نظارت

کامل مراحل نوجوانی و ت نظامهای غربی از آن جا کهاست.  سیستم پذیرینشانه کاهش کنترلهای اجتماعی نظام

عکس، )در مورد ایران بر نشانه کهولت است کنونی آنها کاهش کنترل پذیری را در گذشته از سر گذرانده اند،

 های پیش از بلوغ است(.سیستم نشانه ماندن سیستم در دورهکاهش کنترل پذیری 

  
 نیاز به جذب نیرو از بیرون سیستم . ت:۴-۲-۲
ه صورت یژه وقتی این پذیرش بهاجرین از بیرون سیستم، به تنهایی حاکی از یک نیاز داخلی است بوپذیرش م 

مدت درآید. بخش کوچکی از پذیرش مهاجرین توسط غرب ناشی از نوع دوستی و حمایت از حقوق انسانها بلند

 بسیار زیادی دیده که غرب نسبت به امنیت خود و نقش مهاجرین، حساس شده است موارد بوده است. اخیراً 

رغم آن که مهاجرین در خطر بوده اند آنان را به کشورهایشان بازگردانده اند. پس نوع دوستی شده است که علی

 طهای پایانی قرن بیستم توسدر دهه مهاجرانها نقش زیادی در پذیرش مهاجرین ندارد. صرف پذیرش انبوه غربی

سیستمی، آنتروپی را افزایش میدهد و با افزایش آنتروپی  غرب، نشانه نوعی کهولت سیستمی است. کهولت

نوعی  مهاجرین نشانه آن است که غرب بایابد. بنابراین پذیرش ژی قابل مهار مثبت سیستم کاهش میمعموال انر

 خالصزیر  (2-4) کاهش انرژی درونی سیستم مواجه بوده است که از طریق مهاجرین جبران شده است.  جدول

جایی یک اگر دوره زمانی جابه دهد.های مهاجر پذیر غربی را  نشان میدر برخی کشور  1مهاجرین پذیرفته شده

سال فرض کنیم، باید گفت جذب میلیونها نفر در طول یک نسل نشانه آن است که سیستم  40تا  30نسل را بین 

ه بخش بزرگی از این مهاجرین از نوع به طور جدی به جذب نیرو از بیرون نیازمند بوده است. دقت کنیم ک

تقال ننیروهای تحصیل کرده و کارآمده کشورهای دیگر بوده اند و بنابراین مهاجرت آنها به کشورهای غربی  ا

 .شودسرمایه انسانی تلقی می

 
 

 

 

                                                 
 مهاجرین وارد شده به کشور منهای کسانی که از آن کشور مهاجرت کرده اند.  .1



 ۲5۱             غرب یبرا ستمیشوم قرن ب یراثهایم                                                                                                 

 

 

 (1960-2000(: خالص مهاجرت به کشورهای مهاجر پذیر غربی  )2-4جدول )

 کشور
 مهاجر خالص ورود

 (نفرمیلیون )

۶۲/۳0 ایاالت متحده  

۳۱/۹ آلمان  

۱/5 کانادا  

۶۱/۴ فرانسه  

۹5/۳ استرالیا  

   

ا هساز شدند ـ یا کهولت سیستمی غربیها دردسر ، پس از آن که مهاجرین برای غربیتوجه کنیمهمچنین 

ـ غربیها نیز سرایت کربه آن ببرند.  هرهکشورهای مبدأ ب دادند که از نیروی انسانی کشورهای دیگر در ها ترجیحد 

ه سوی ب های خود راها سرمایهنی سایر کشورها به سوی غرب، غربیجا شدن نیروی انسااز آن هنگام به جای جابه

انی شده جایی نیروی انسین جابهجابه جایی سرمایه جایگز سایر کشورها روانه کردند. بنابراین در سالهای اخیر

ی افزوده نیروی کار خارجژی به سیستم را از طریق جذب ارزشبار جذب انر ها اینبه دیگر سخن، غربیاست. 

 دهند.در همان کشورهای مبدأ انجام می

 

 های درونی ارتقای سیستمکاهش ظرفیت . ث:۴-۲-۲
هر سیستم اجتماعی برای آن که در بلند مدت بتواند فشار تحوالت بیرون از خود را تحمل کند و یا خود را با 

 هایی برای ارتقای خویش است. در واقع شرطنیازمند داشتن سازوکارها و ظرفیتتحوالت بیرونی منطبق سازد 

د مناسب برای تحقق این ارتقا. در مورپویایی یک سیستم هم وجود ظرفیت ارتقا است و هم وجود سازوکارهای 

فاده است. های بسیاری قابل استها و نشانههای اجتماعی کشورهای غربی شاخصقای سیستمتغییرات ظرفیت ارت

مثالً  شواهد تجربی حاکی از آن است که سهم استادان و محققان غیرغربی در دانشگاهها و مراکز علمی و 

گرچه مهاجرت افراد تحصیل کرده از کشورهای غیر غربی، به علت شرایط  .1پژوهشی غربی رو به افزایش است

-قی میو یک وضعیت طبیعی طبیعی تل نامساعد اقتصادی و سیاسی کشورهایشان، از گذشته وجود داشته است

تدریج سهم بیشتری از اشتغال در دانشگاهها و  شود، اما این که این مهاجرین به مدارج باالی علمی برسند و به
                                                 

انجام گرفته است،  کایدر مورد مهاجرت مغزها به آمر  2008سال  لیکه اوا یتوان در مطالعه ا یشواهد را م نیاز ا ینمونه ا   .1

 به: دیمشاهده کرد. بنگر
Some Evidence on the Future of Economics, Andrew J. Oswald and Hilda Ralsmark (2008), 

Warwick Economic Research Papers, No 841 
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ابر این رمراکز علمی غربی را اشغال کنند، نشانه ای از کاهش توان رقابتی جوانان غربی تحصیل کرده در ب

ا، هن بیستم در کشورهای غربی، انگیزهرسد افزایش شدید رفاه در چند دهه پایانی قرمهاجرین است. به نظر می

غاز به ن غربی از همان آای که جواناگونه خاسته را تغییر داده است بهانتظارات و حتی توانایی فکری نسل نو

که در سالهای های آمریکایی استراتژیست .آورندتر سخت روی میبازده و کم ها و مشاغل زودسوی رشته

ته را به بودند، نیز این نک« استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم»مشغول تهیه سند  2001تا  1999

داشتن نیروی کار پرکیفیت را یکی از مسائل مرتبط با امنیت ملی دانسته اند و به صراحت اند. آنان خوبی دیده

مین علت راهکاری که پیشنهاد . به ه1«در حال حاضرکشور در حال از دست دادن توانایی مذکور است»اند گفته

تان تا پایان از دبس اند این است که آمریکا به سوی توسعه کمی و کیفی علوم و ریاضیات در مقاطع پیشکرده

ان علوم، درصد معلم 40درصد معلمان ریاضی و  34اند که را در این دیدهدوره متوسطه گام بردارد. آنان مشکل 

ت درونی له کاهش ظرفیکنند تخصصی ندارند.گرچه توصیه آنان درست است اما مسأدر رشته ای که تدریس می

عداد معلمان فارغ التحصیل در علوم پایه و ریاضیات حل شود. ارتقای سیستم دشوارتر  از آن است با افزایش ت

ر هر صورت د چنین تحولی مستلزم تغییر الگوی فکری و عادات رفتاری تاریخی و ساختار انتظارات جامعه است.

رهیزد ای علم بپهای پایهپرهزینه علمی در زمینه مدت وگذاریهای بلندیک تمدن از سرمایهوقتی جمعیت جوان 

تر روی آورد نشانه حرکت سیستم به سوی کهولت است. تر و زود بازدههای کاربردیها و رشتهسوی زمینه و به

 ساز یک تمدن، به تدریج تمایل یا توان صرفر شده است که نیروی انسانی آیندهبه دیگر سخن، روندی در کا

دهد. پس آن تمدن را از دست می ل زیربناییوقت، انرژی و سرمایه ـ و در یک کالم خالقیت ـ خود در مسائ

پیرتر ـ بگو ها، اما این جوانان، از نظر توانایی گرچه جریان ورود جوانان به جامعه و اقتصاد برقرار است،

 های گذشته خود هستند.ناکارآمدتر ـ از نسل

کشورهای غربی از نظر کیفیت ذهنی آنان که با شاخص بهره  رتبهله را از تغییر بیان دیگری از این مسأ 

 متغیر دیگری است که   IQ یا  توان دید. در واقع بهره هوشیشود، نیز مینمایش داده می 2(IQهوشی )

 هوشی هرهبیک نظام اجتماعی تلقی شود. و ظرفیت ارتقای تواند شاخصی از وضعیت نیروی حیات بخش می 

ای، آموزشی و محیطی بسیار زیادی است و به همین علت ـ بویژه در سطح متغیری است که تابع عوامل تغذیه

صادی های اجتماعی، اقتن دادهاست که بخش زیادی از ویژگیکند. شواهد نشاند تغییر مییک ملت ـ بسیار ک

سی آموزشی، ساختار خانواده، نظام سیا و فرهنگی یک جامعه، نظیر منابع و الگوی تغذیه، روشها و امکانات نظام

                                                 
  .342، ص استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم  .1

2.  Intelligence quotient 
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یر هوشی یک جامعه تغی بهرهشود. اگر هوشی آن جامعه منعکس می بهرهدر  و فضای اجتماعی حاکم و ...  نهایتاً

-بته خواه کاهش، خواه افزایش، شکلهای مختلف آن جامعه است. و الند حاکی از تحوالت عمیقی در حوزهک

ست. مدت است که تغییر آن به سادگی ممکن نیهوشی یک جامعه، متغیری بلند بهرهگیری یک روند تغییر در 

هوشی آن جامعه رابطه دارد. به  بهرهمنتشر شد، قدرت تولیدی هر جامعه ای با  2002طبق مطالعه ای که در سال 

شی درصدی با بهره هو 82( دارای رابطه 1990تا  1950طور مشخص تولید ناخالص سرانه کشورها )در فاصله 

درصدی با بهره هوشی  64کشورها بوده است. به همین ترتیب نرخ رشد اقتصادی کشورها نیز دارای رابطه 

ر موجب باالت. و البته این رابطه دوطرفه ـ و به همین علت فزاینده ـ است. یعنی هم بهره هوشی 1کشورها بوده است

ود شزایش بهره هوشی در همان جامعه میموجب اف شود و هم تولید ملی باالتر در بلند مدتتولید ملی باالتر می

هره هوشی براین اگر امروز بکنند. بنال در بلندمدت همدیگر را تشدید میگذاریهای متقابو به همین علت این اثر

دش  گذاری بر روی تولید ملی، موجب افزایش بیشتر خوباشد باید انتظار داشت که با اثرای در حال افزایش جامعه

 واقع بهره هوشی در بلند مدت  متغیری خودافزا است(. شود )در 

رها در مقدار تولید کشو توان گفت ظرفیت درونی خالقیت هر جامعه )که نهایتاً با این مقدمه اکنون می

ی توان گفت اگر بهره هوشدمان آن جامعه دارد. بنابراین میشود( بستگی جدی به بهره هوشی مرمنعکس می

د این ها در حال کاهش باشزایش باشد یا اگر بهره هوشی غربیها در حال افنسبت به غربیمردمان سایر کشورها 

ابد. اکنون یر مقایسه با سایر کشورها کاهش میها دقدرت نسبی رقابت غربیمدت به معنی آن است که در بلند

وشی از آن ه بهرهین که در گذشته باالتره هوشی در کشورهای جهان. در حالینگاهی بیفکنیم به تحوالت بهر

 اند هوشی در جهان شده بهرهیابنده آسیایی رکورددار های غربی بود، اکنون کشورهای رشدکشور

ب راییابنده شرقی به ضای از کشورهای رشدها. و هر سال نیز تعداد تازهای بسیار زیاد با غربیبا فاصله ـ آنهم

هفت کشور غربی اروپایی دارای بهره  2002لی که در سال در حا مثالًیابند. ها دست میاالتر از غربیهوشی ب

 101، ایسلند 101به سه کشور کاهش یافته است )سوئیس  2006بوده اند، این تعداد در سال  100هوشی باالتر از 

 یهوشی باال بهرهها، دارای سیایی، با فاصله زیاد از اروپاییهفت کشور آ 2006(. در مقابل، در سال 102و ایتالیا 

و  105، چین 105اپن ، ژ106، کره شمالی 106، کره جنوبی 108، هنگ کنگ 108بود ه اند )سنگاپور  100

 (.105تایوان 

                                                 
   بحث گسترده در زمینه بهره هوشی و قدرت تولید کشورها در کتاب زیر آمده است: . 1

     Richard Lynn & Tatu Vanhanen, IQ and the Wealth of  Nations, Praeger/Greenwood, 

2002.  
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در میان ده کشور دارای باالترین رتبه بهره هوشی در جهان،  2002ترتیب در حالی که در سال مینبه ه

 2006ده اند، در سال را کسب کرده بو 10تا  7شش کشور آسیایی رتبه اول تا شش و چهار کشور غربی رتبه 

رین رتبه بهره تدارای پایین ها سه است. در میان کشورهای غربی صنعتی نیز آمریکاها هفت و غربیسهم  آسیایی

تنزل یافته است. این در حالی است که در  2006در سال   29به   2002در سال  27هوشی است و رتبه اش از 

ارتقا یافته است که اگر این روند در سالهای  7به  14انی چین در بهره هوشی، از جهرتبه  2006تا  2002فاصله 

آینده نیز این ادامه یابد ـ وسایر کشورهای رشد یابنده آسیایی نیز چنین تحولی را تجربه کنند ـ به معنی افول 

 نهاست.ها و بنابراین کاهش نسبی قدرت رقابتی آغربیسریع قدرت نسبی زایندگی و بار آوری 

ایم. در همین ر بسیاری از کشورهای آسیایی بودههوشی د بهرهشاهد رشد  2006تا  2002فقط در فاصله 

هوشی مردم  بهرهو متوسط  105به  100ها از هوشی چینی بهرهفاصله زمانی کوتاه )تنها چهار سال( متوسط 

کشور آسیایی افزایش یافته است.  15ی هوش بهرهرسیده است. و در همین دوره، متوسط  108به  103سنگاپور از 

کشور، در فاصله  12هوشی  بهرهاین در حالی است که از مجموع کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، متوسط 

هوشی  بهرهکشور آسیایی(. اگر رشد  4هوشی  بهرهچهار ساله یاد شده، کاهش یافته است )در مقابل کاهش در 

رت گمان در بیست سال آینده قدل گذشته بوده است ادامه یابد، بیچهار ساها به همین سرعتی که در آسیایی

 ه آسیایی، به سرعت رو به افول یابند( نسبی غرب در مقابل کشورهای رشدرقابت )کارایی

هوشی تعداد زیادی از کشورهای آمریکای  بهرهگذارد. این در حالی است که شواهد حاکی آن است که می

شتی و آموزشی، معی ر حال افزایش است. )البته کشورهای آفریقایی، به علت مشکالت عمیقالتین نیز به سرعت د

 رو بودهدر موارد زیادی هم با کاهش روبه هوشی خود ایجاد کنند و بهرهاند جهش در خوری در هنوز نتوانسته

 اند(.

ابد، یهوشی دست می بهرهتوجه به این نکته مهم است که هر چه فرد یا جامعه ای به سطح باالتری از 

، کاهنده هوشی بهرهشود. به زبان اقتصادی نرخ نهایی افزایش تر و کندتر میهای مرحله بعدی، سختافزایش

ش تغذیه کودکان، شروع به افزایبه علت رفع سوء  مثالًهوشی یک جامعه،  بهرهاست.  به دیگر سخن، وقتی 

ود. شهوشی کند می بهرهاست، اما به تدریج، سرعت رشد کند، در مراحل اولیه، این افزایش بسیار سریع می

است، با اقدامات اندکی ـ مثل بهبود تغذیه یا گسترش آموزش  70 مثالًهوشی یک جامعه،  بهرهبنابراین اگر 

در باالترین سطح تجربه شده برای جوامع کنونی  شاخصرساند. اما وقتی این  75توان آن را به عمومی ـ می

های فراوانی تغییرات هوشی، جامعه باید در حوزه بهره، آنگاه برای افزایش یک واحد در 100ود حد مثالًاست، 

افزایش یافته  86به  83از  2006تا  2002ها در فاصله هوشی کویتی بهره مثالًعمیق و جدی ایجاد کرده باشد. 

ست. اما حجم، عمق و ارزش تحوالت افزایش یافته ا 105به  100ها از هوشی چینی بهرهاست، در همین فاصله نیز 
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یار ها شده است، بسهوشی چینی بهرهو اقداماتی که در چین انجام شده است که منجر به یک واحد افزایش در 

هوشی  بهرهبیشتر از تحوالت و اقداماتی بوده است که در کویت انجام شده و منجر به یک واحد افزایش در 

هوشی در جهان حکایت از انقالبهای عمیقی در  بهرهر آسیایی به رتبه اول کشو 7آنها شده است. بنابراین صعود 

ای هکشورهای غربی که پیش از این رتبههوشی در  بهرهاین جوامع دارد. و به همین ترتیب، توقف رشد یا کاهش 

وندی بلند رگیری در این کشورها دارد و بیانگر شکلباال را داشته اند، حکایت از دشواریهای جدی سیستمی 

 .1مدت استنیست و نیازمند تحوالت جدی بلند پذیراست که تغییر آن به سادگی امکان مدت

یی اهکشورهای غربی در مقایسه با هزینههای ثبت شده در ترتیب، شاخص ثبت اختراعها و پتنتبه همین 

 قیب غرب، سه با سایر کشورهای رکرده است در مقایهای صرف که سیستم برای این نوع فعالیت

دانیم که مطالعات زیادی نشان داده است که بخش بزرگی از تواند روند کهولت سیستمی را تأیید کند. میمی

گذاریهای جدی در تحقیق و توسعه برای ابداع و نوآوری رن بیستم حاصل سرمایهرشد غرب در نیمه دوم ق

فناوریهای جدید بوده است. بنابراین ابداع و نوآوری نوعی تالش سیستمی است برای ارتقای وضع موجود 

ریب کهولت باشد، ضسیستم. طبیعی است که هر چه توان سیستم برای ابداع و نوآوری و ارتقای خود، بیشتر 

اید متحمل بداع و نوآوری بهایی که هر نظام اقتصادی برای تولید اروند تغییرات هزینه یابد.سیستمی کاهش می

تواند ظرفیت درونزای سیستم برای نوآوری را نشان دهد. اگر سیستمی مجبور باشد برای هر ابداع و شود می

ود، نشان باالتری را متحمل شهای ا رقبای خود هزینههای بیشتری بپردازد، یا در مقایسه بپی هزینهدرنوآوری، پی

 از آن دارد که توان بالقوه و نسبی اش برای ارتقای درونزای سیستم در حال کاهش است. 

در برخی   R&D صرف شده برای هایهزینه به ثبت اختراعهای انجام شده ( نسبت تعداد5-4در نمودار )

نوآوریهای انجام شده به ازای هر واحد هزینه کشورهای منتخب نشان داده شده است. در واقع این نمودار بیانگر 

 در کشورهای منتخب است.  R&Dانجام شده برای 

 

                                                 
. در سالهای «میزان بهره هوشی و رتبه جهانی ایران چیست؟»پرسش پیش آمده است که حتما تا این جا برای خواننده عالقه مند این  . 1

بوده که  در سال  98کشور دنیا رتبه ایران  190در میان  2002بوده است. در سال   84متوسط بهره هوشی در ایران  2006و  2002

مه فصل دوم اشاره شد که یکی از خطاهای سیستمی نظام تنزل یافته است. در این جا ذکر نکته ای مفید است. در مقد 102به  2006

ما، خطای اندازه گیری است که بسیار هم گسترده شده است. گسترش این خطا موجب اشتباه در برآورد و بنابراین اشتباه در سیاست 

این هوش و »... ه گفت: در تهران، خطیب جمع 87گذاری می شود. به عنوان نمونه اخیر، در خطبه های نماز جمعه ششم اردیبهشت 

می  چنین خطاهای فاحشی موجب«. مغز ایرانی که ثابت شده است در صف اول استعدادهای دنیاست را باید به مرحله ظهور بگذاریم

 شود که سیاست گذاران ارشد هیچگاه متوجه مشکالت عمیق سیستمی کشور نشوند و در جهت اصالح ساختاری آن بر نیایند. 



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            ۲5۶ 

 

 

 (:5-۴نمودار )

 
آشکار است که صرف هر یک واحد هزینه در زمینه تحقیق و توسعه در کشورهایی مانند کره، ژاپن، چین 

ی پبازدهی )نوآوری و اختراع( درکا، و روسیه، چندین برابر صرف همان هزینه در کشورهای اروپایی و آمری

نسبت تعداد  ( همان6-4داشته است. این وضعیت در کل و برای مجموعه کشورهای غربی صادق است. نمودار )

و کشورهای آسیای جنوب شرقی  OECDهای تحقیق و توسعه را برای دو گروه کشورهای ثبت اختراع به هزینه

ت کلی مجموعه کشورهای غرب برای نوآوری، بسیار کمتر از دهد. از نمودار آشکار است که ظرفیشان مین

ر ها برای هر نوآوری در فناوری، باید چندین برابشرقی است. یعنی غربیکشورهای توسعه یابنده آسیای جنوب

مجموعه  2004تا  1996کشورهای رقیب )توسعه یابنده( انرژی سیستمی صرف کنند. به طور مشخص، در دوره  

یابنده برابر کشورهای توسعه 4/3فناوری، مجبور بوده اند برای تولید هر یک واحد نوآوری در   OECDکشورهای 

 صرف هر واحد هزینه در تحقیق و توسعه در. یا به زبان دیگر، شرقی(، هزینه صرف کنندرقیب )آسیای جنوب

د شوآوری در فناوری میید اختراع و نودرصد کشورهای آسیایی موجب تول 30، تنها به اندازه OECDکشورهای 

شرقی ـ مانند ژاپن و کره جنوبی ـ  در فهرست کشورهای م که برخی از کشورهای آسیای جنوب)توجه کنی
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OECD شرقی را از منحنی مربوط به یگر سخن، اگر کشورهای آسیای جنوبهم قرار دارند. به دOECD  حذف

   .(شودر نمایان میین دو دسته کشور بیشتشود و شکاف بپایینتر از وضعیت کنونی منتقل میکنیم، عمال منحنی به 

  

 
 

یت فرد یا شرکت ثبت ، از نظر وضعOECDاز این گذشته، با نگاهی به ترکیب ثبت اختراعها در کشورهای 

 OECDیابیم که سهم و تعداد ثبت اختراعهایی که از سوی افراد یا بنگاههای غیر تبعه کشورهای کننده، در می

صورت گرفته است بسیار بیش از مواردی است که از سوی افراد و بنگاههای تابع همان کشورها انجام گرفته 

به بعد،  در حالی که تعداد ثبت اختراعهای انجام  شده در  1995دهد که در دوره  نشان می( 7-4نمودار )است. 

راعهای ، با افزایشی شتابان در تعداد ثبت اختثابت مانده است از سوی تبعه همان کشورها تقریباً OECDکشورهای 

 وجودم دهدکه ظرفیت نوآوری و تحولورها روبه رو هستیم. این نشان میانجام شده از سوی غیر تابعین این کش

برونزا است یا به سود عامل  ، یعنی همان عاملی که موجب رشد کنونی آنهاست، عمدتاً OECDدر کشورهای 

 ، تحرک خود را ازیداخل تیو خالق شیقدرت زا کشورها نیدر ابرونزا در حال تغییر است. به دیگر سخن، 

 نیاگر چه ا یعنی.  دست داده است و در مقابل، خالقیت و نوآوری وارداتی به سرعت در حال رشد است

 نیا چون منشأاما  ،کنندیدارند رشد مهمچنان ها نوآوری نیاتولید، ثبت و به اجرا درآمدن کشورها به علت 

، این نوآوریها در همان کشورهای ض مساعد شدن شرایط در کشورهای مبدأ، به محبرونزا بوده است نوآوریها

 مبدأ، ثبت شده و تجاری خواهند شد.
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دکه به طور دهغرب نشان مییابنده رقیب توسعه  بنابراین نه تنها روند تغییرات بهره  هوشی در کشورهای

نسبی قدرت زایندگی فکری شهروندان آنان در حال افزایش  است بلکه روند تحوالت نوآوری و ثبت اختراع 

ابنده یدهدکه کشورهای توسعههای محیطی است ـ نیز نشان میلیتـ که حاصل همان بهره هوشی همراه با قاب

رانجام ـ در س هاارتقای سیستمی هستند. این ظرفیت برای جدید به سرعت در حال افزایش ظرفیت درونی خود

ت زایش قدراف بخش سیستم و نهایتاًایی کل سیستم، افزایش نیروی حیاتمدت ـ خود را در افزایش پویبلند

 کنند. ها  منعکس میرقابتی این سیستم

 روانگردان در یک نظامگذشته افزایش مصرف موارد مخدر، اعتیاد به الکل و مصرف داروهای از این

یستم تا د در یک ست خالقیت درونی یک نظام اجتماعی باشد. یک فریتواند بیانگر کاهش ظرفی میاجتماع

های اولیه زندگی و آموزش خود را بگذراند و آماده شود تا وارد جریان تولید شود هزینه هنگامی که دوره

مفید  موثر و های تخدیری از فرایند فعالیتتیاد یا سایر فعالیتین فرد با اعکند. وقتی ازیادی بر جامعه تحمیل می

شود، نیروی خود را ـ و احتماال برخی دیگر از افراد نزدیک به خود را ـ از مسیر اجتماعی و اقتصادی خارج می

 )ده سال(، درصد دانشجویان آمریکایی که از 2002تا  1991در فاصله بین سالهای  خالقیت خارج کرده است. 

درصد رسیده است )حدود ده برابر(.  همچنین   9/9کرده اند از یک درصد به میداروهای روانگردان استفاده 

میلیارد دالر  40خسارتهای مربوط به اعتیاد به دخانیات، اعتیاد به الکل و اعتیاد به مواد مخدر در آمریکا بیش از 

میلیارد دالر برآورد شده است. حدود نیمی از بیماران  39)سالیانه( برآورد شده است. این رقم برای کانادا نیز 
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دهند. همچنین خسارتهای ناشی سال تشکیل می 24تا  16وانان بین مصرف کننده مواد الکلی در انگلستان را ج

 یدر حال نیز در آلمانمیلیارد یورو برآورد شده است.  25تا  17از مصرف مواد الکلی در انگلستان سالیانه بین 

گرم در هفته بوده است،  یلیم 34سال حدود  17تا  12نوجوانان  نیمصرف سرانه الکل در ب 2005که در سال 

ها و هزینه درصد رشد(. 47ظرف سه سال،  یعنیاست ) افتهی شیگرم افزایلیم 50به  2008سال  در رقم نیا

میلیارد دالر  50لیا نیز نزدیک به خسارتهای سالیانه مربوط به مصرف مواد مخدر، دخانیات و الکل در استرا

درصد جمعیت در سال  7/0از داروهای روانگردان  کنندهدرصد افراد مصرفبرآورد شده است. در هلند نیز 

 افزایش یافته است. 2001درصد جمعیت در سال  6/3به  1990

های ظرفیت و رفاه در حال از دست دادنها همه عالئم آن است که نظامهای غربی در اوج رشد این 

هایی ممکن است در نظامهای دیگری نیز که چنین شاخص خالقیت دورنی سیستم خود هستند. )دقت کنیم

و به ر در ایران نیز روند اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و یا مصرف الکل شدیداً وجود داشته باشد. مثالً ظاهراً

از برخی از بیماری یا مشکالت رو به گسترش اجتماعی.  له ای در ایران عالمتی استافزایش است. اما چنین مسأ

های مناسب اجتماعی برای جوانان، پایین بودن سطح آزادیهای سیاسی و مثالً بیکاری، فقر، فقدان فرصت

نان توان از علل گرایش جواکمبود و گرانی مسکن و ... را می اجتماعی، باال بودن مشکالت ازدواج برای جوانان،

های غربی که این مشکالت ـ حداقل به نگردان دانست. اما وقتی در سیستممصرف داروهای روا به اعتیاد و

ـ وجود ندارند، روند رو ب  شود، بیانگر بروز نوعی مشکل سیستمیه ازدیادی برای اعتیاد مشاهده میصورت جدی 

د نیروهای خالق خود را کند، رشد دارد و مرفه است، اما دارعلی رغم آن که سیستم خوب کار می است. یعنی

 دهد. این نشانه یک بیماری سیستمی است(.ینیز از دست م

های رسمی کار نیز درعین حال که نشانه ای از افزایش مازادها و سطح رفاه جامعه حتی کاهش ساعت

 مورد رباشد. وقتی اجبارها و سپس انتظارات ذهنی مردم داز کاهش توان آینده سیستم نیز میاست، شاخصی 

کند، به طور طبیعی در بلند مدت ظرفیت درونی یک سیستم برای رشد سریع تر را کار کردن و رفاه تغییر می

کمتر عادت کرده است نه تنها قدرت تولیدش ر طول زمان درازی به کار کمتر و جامعه ای د مثالًدهد. کاهش می

رفتاری  یابد بلکه  به تدریج این عادتش میکنند ـ کاهکه بیشتر کار می به طور نسلی ـ در مقایسه با جوامعی

مثل ماریهایی گیرد، درصد بیاضافه وزن می مثالًگذارد )های آن نیز تأثیر میمتر(، بر سایر ویژگیوک کار کمتر)

(. بنابراین در دوره ای که جامعه ای در حال رشد یابد و ...ار خون و سکته در آنها افزایش میچربی خون، فش

تداوم این وضعیت در بلند مدت  تواند نشانه ای از افزایش رفاه باشد امااعات کار میکاهش سسریع است، 

متوسط (  در کشورهای غربی 1700تواند به یک عارضه سیستمی تبدیل شود. در اوایل قرن هجدهم )دهه می

و در اواخر ساعت  8/69بوده است. در میانه قرن نوزدهم این رقم به ساعت  72 حدود ساعات کاری در هفته 
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هفته کاهش یافته است. ظاهر این ساعت در  30به  (2005و اکنون )سال ساعت  40 ( به1990قرن بیستم )دهه 

ا کهولت تحرکی یبه بی تحول، مثبت است و به معنی افزایش رفاه خانوارها است اما عوارض بلندمدت آن منجر

 اکنون غرب به این وضعیت رسیده است. که ظاهراً یت(جمع   BMI)مثالً به صورت باال رفتن  شودسیستمی می

 

 کسری مداوم در تراز انرژی سیستم  . ج:۴-۲-۲
های مقایسه توانایی اقتصادی و سطح رفاه کشورها، تولید ناخالص داخلی )کل یا سرانه( یکی از شاخص معموالً

ه گونه کدارد. اما ـ همان رفیت یک اقتصادآن کشورهاست. البته این شاخص پیامهای بسیاری در مورد ظ

 تواند انعکاس دهنده رفاه باشد. ولی یک نکته مهم تر نیز وجود دارد نان نشان داده اند ـ  الزاماً نمیاقتصاددا

این تولید است و این که آیا ساختار  نهاده اند ـ  و آن ساختار و منشأ اقتصاددنان نیز آن را مغفول ـ که معموالً

است یا نه. در واقع استفاده از شاخص تولید ناخالص داخلی )اسمی یا حقیقی( واجد یک  کنونی آن قابل تداوم

د. فرض کنیم فردی با فریبکاری، با قلدری یا به تصادف ثروتمند شو خطای سیستمی و نوعی فریب آماری است.

دوام قابل به طور طبیعیهای شخصی او نیست، در بلندمدت و اناییاز آن جا که ثروت این فرد درونزا و ناشی از تو

هایی بوده است و به همین علت در محیط خود اعتبار و ها و خالقیتوانایینیست. یا حتی فردی که قبال واجد ت

ش شود و نه اقتداراقتداری کسب کرده است، اگر از نقطه ای به بعد کسب ثروت توسط او متکی به اعتبار و 

ثروت او در بلندمدت ممکن نیست. بنابراین گرچه تولید ناخالص های ذاتی او، تداوم کسب متکی به خالقیت

ی بالقوه تواند تواناینمی کنونی آن کشور است اما الزماًداخلی هر کشور شاخص مناسبی برای برآورد توانایی 

می یستمدت  توانایی و اقتدار ساسی هوشمند، افزایش و تداوم بلندتداوم آن را نیز منعکس کند. برای هر نظام سی

است که اهمیت دارد و نه سطح کنونی آنها. بنابراین در مورد درآمد ملی هر کشور نیز باید به این نکته توجه 

صل درونی دارد و حا های درآمد ملی )اقتدار اقتصادی(  یک کشور منشاًداشت که آیا سطح کنونی یا افزایش

بلندمدت قابل دوام است. نخستین سند  نایی ذاتی، خالقیت و کوشش مردمان همان کشور است و آیا دراتو

سرانجام این »... یابد: منتشر شد با این جمله پایان می 2002راهبرد امنیت ملی آمریکا در دولت بوش که در سال 

که بنیاد قدرت آمریکا در داخل این کشور است. این امر در مهارتهای مردم ما، پویایی اقتصاد ما، و انعطاف 

هفته است. جامعه ای مدرن و متنوع، توانی ذاتی، بلند پروازانه و کارآفرینانه دارد. قدرت ما پذیری نهادهای ما ن

ه امنیت ملی ما از آن جا گیرد. این همان نقطه ای است کدهیم سرچشمه میاز کاری که با این توان انجام می
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ه زمانی قابل حفاظت است ک تاشان دانند که امنیت ملیبنابراین آمریکاییان به خوبی می .1«شودشروع می

 های درونی و ذاتی سیستم خود را حفظ کنند و ارتقا دهند.خالقیت

 له بپردازیم و نشان دهیم که اقتدار اقتصادی کنونی آمریکاخواهیم اندکی به این مسأدر این قسمت می 

ای چاره لت آنان بایدست و به همین عـ و بعد سایر کشورهای صنعتی غربی ـ به روش گذشته قابل تداوم نی 

 تاریخی برای این معضل بیندیشند.

ظایر ، تراز نیروی انسانی و نها، تراز تجاری، تراز مالیای یک نظام اقتصادی، تراز پرداختگونه که برهمان

رژی نیز نتراز ذخیره یا تراز اتوان برای چنین سیستمیشود، میریف شده است و هر ساله محاسبه میها تعاین

ا از ند یکندی انرژی درونی خود را ذخیره می. و معنی آن نیز این است که یک سیستم  با چه رو2تعریف کرد

دهد. روشن است که یک سیستم پویا نیز با چه روندی انرژی از دست میکند و بیرون خود انرژی جذب می

م کره زمین، به عنوان یک سیست و ستد انرژی با بیرون خویش است. فراموش نکنیم که کل در حال داد دائماً

 رشید( است ولی چیزی به بیرون در حال جذب یک طرفه انرژی از بیرون خود )خو بسته، دائماً

رفه جذب طمانی برقرار است که این رابطه یکدهد. حیات و البته تعادل درونی محیط زیست کره زمین تا زنمی

طه یک توانند راببسیار کوچک می هایره زمین، تنها سیستمداخل سیستم کانرژی از بیرون ادامه یابد. اما در 

بر  ، همان گونه که اثر کره زمینطرفه جذب انرژی را برقرار کنند )چون اثرشان بر سطح انرژی کل ناچیز است

های پویا برای رشد خود نیاز به جذب انرژی و برای (. در واقع همه سیستمکل انرژی منظومه شمسی ناچیز است

 . دیل انرژی آزاد سیستم به گرما(خود نیاز به سوزاندن انرژی دارند )تب پویایی و تحرک

زمین، ممکن است یک زیر سیستم کوچک )مانند سیستم بدن یک انسان( برای رشد  در داخل سیستم کره

ریافتی را دیا برای سوزاندن، دائما از بیرون انرژی جذب کند )گرچه این سیستم نیز به روشهای مختلف انرژی 

ت توانند فقط انرژی جذب کنند چرا که در این صورهای بزرگ نمیرداند(،  ولی سیستمگیبه سیستم کل باز م

مجموعه اقیانوسها ـ به عنوان یک زیر  مثالًزنند. نرژی درونی کره زمین را به هم میاز نقطه ای به بعد تعادل ا

خورد. م میژی زمین به هی جذب کنند به سرعت تعادل انرسیستم بزرگ ذیل سیستم کره زمین ـ اگر فقط انرژ

                                                 
 (.2002امنیت ملی آمریکا )سند راهبرد   .1
البته در حال حاضر نیز چیزی به نام تراز انرژی وجود دارد که مجموع منابع و مصارف انرژی را در یک کشور نشان می دهد. اما   .2

این تراز، ترکیب منابع و مصارف انواع نهاده هایی که عنوان انرژی را دارند )مثل نفت و گاز و برق و انرژی اتمی و ...( مشخص می 

ر ما از تراز انرژی در این نوشته، هر نوع ورودی یا خروجی انرژی به سیستم از هر نوع است. بنابراین وارد کند. در حالی که منظو

شدن پول به یک کشور )درآمد حاصل از صادرات( نوعی ورود انرژی است یا فرار سرمایه از یک کشور نیز نوعی خروج انرژی 

 است.
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نوعی دیگر نیز دارند به  در حالی که اقیانوسها همزمان که در حال جذب انرژی موجود در جو زمین هستند، عمالً

در  به صورت تبخیر و تولید ابر برای بارش مثالًکنند )ی محیط زیست زمین انرژی تزریق میهابه دیگر بخش

ل ها(. به عنوان مثاین و  نظایر اینت، یا به صورت تولید مواد غذایی برای موجودات زنده روی کره زمارتفاعا

 تواند برای رشد یا برایزرگ یا مجموعه ای از کشورها، نمیدیگر، یک سیستم بزرگ مانند یک کشور ب

 مثالً ا )هو سایر زیر سیستم زمین ثابت است از بیرون انرژی جذب کند چرا که منابع کل کره سوزاندن، دائماً

ر دهند انرژی دبه علت وجود مالکیت ـ اجازه نمی کند و هم ـم دارند از این منابع استفاده میکشورها(، هسایر 

کشوری( باید  هر مثالًپس هر زیر سیستمی در کره زمین ) راحتی به سیستم دیگری منتقل شود.تصرف آنها به 

قتی داشته باشد. توجه کنیم که و در داخل خود را ید، تبدیل و ذخیره انرژیخودش سازوکارهای کافی برای تول

یژن، سیستم به هر صورت ممکن است )مثل اکس« کل دارایی»کنیم منظور صحبت از انرژی سیستم کره زمین می

 قابل مواد نهایتا اساس قانون بقای انرژی همهنواع معادن، خاک، آب و ...(، چراکه برمخازن انرژی فسیلی، ا

 تبدیل به انرژی هستند.

ره انرژی د برای ذخیتوانایی درونی خو یک کشور( دائماً مثالًاکنون اگر شواهد نشان دهد که یک سیستم )

در این سیستم بیش از تولید و ذخیره انرژی در آن است،  «مصرف انرژی»دهد و در بلند مدت را از دست می

رتری فیزیکی ب  مثالًنشانه این است که این سیستم رو به سوی کهولت دارد. ممکن است یک سیستم به دالیلی )

انرژی جذب کند  از بیرون خود مدت درازیهای اطرافش( بتواند سیستمی در مقایسه با سایر سیستم یا پیشرفتگی

وجود چنین نیازی )جذب مدام انرژی از بیرون( نشانه آن است که سیستم از درون در حال پیر شدن  ولی صرف

ره زمین های فرعی کاین فرض که همه سیستم خود را برقرار کند )با« تراز داخلی انرژی»تواند و دیگر نمی است

. برای مثال ممکن است یک د(کننه مقداری انرژی از خورشید جذب میـ مثل کشورها ـ  در عین حال هموار

کشور به علت داشتن برتری نظامی بتواند دائما با حمله به همسایگانش، مازادهای اقتصادی آنان را به نفع خود 

های مکرر به علت ناتوانی درونی سیستم در تولید و ذخیره انرژی ولی اگر این حملهتصاحب کند )جذب انرژی( 

واهد رسید ای فرا خنقطهبرد و بنابراین سرانجام در دوره کهولت به سر می این سیستمباشد، نشانه آن است که 

جذب  ماقتدار نظامی سیستم برای تداو دیگر که یا دیگر انرژی مازادی در بیرون وجود ندارد که جذب کند و یا

 خواهد ریخت. ای است که سیستم فروکند. در چنین نقطهمازادهای بیرون، کفایت نمی

یکی از  ،تولید ناخالص داخلی یک کشور تحوالت کلی و ساختاری توان گفتن مقدمه میاکنون با ای

. توجه ستا فعل و انفعاالت درونی نظام اقتصادی سیاسی یک کشور  برای نشان دادنهای نسبتاً مناسب شاخص

 مثلود )شدر تولید ناخالص داخلی منعکس نمیکنیم که اگر چه همه تحوالت مربوط به انرژی در یک کشور 

، یعنی های غیررسمی(ز فعالیتشده ناشی اسربازان وظیفه و یا انرژی تولید دار یا نیروی کارهای خانهکار خانم
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کل سیستم به کار برد، اما این شاخص نماگر خوبی  «سطح انرژی»توان این شاخص را به عنوان شاخصی از نمی

 ضیعت یک سیستم نیز تحوالت انرژی مهم است نه سطحدر سیستم است ـ و برای تحلیل و «انرژیتغییرات »از 

. به همین ترتیب تحوالت کالن در مقادیر )همچنان که تغییرات آنتروپی مهم است نه سطح آن( انرژی آن

را  نیز در دیگر متغیرهای اقتصادی  یمصرف )سوخت(، ذخیره یا جذب انرژی در یک نظام سیاسی و اقتصاد

 ها از یکوقتی سرمایه مثالًتوان مشاهده کرد. سرمایه گذاری کل و ... می از کل،نظیر مصرف کل، پس اند

مایه ر یک کشور سررود، یعنی ذخایر انرژی در حال خروج از سیستم است )دفع انرژی(. نیز وقتی دکشور می

همچنین  .شود به معنی جذب انرژی به سیستم است )برای سوزاندن، بازسازی و یا ارتقای سیستم(گذاری انجام می

سازی انرژی سیستم و مصرف نیز به معنی سوزاندن انرژی در سیستم است )برای ایجاد پس انداز به معنی ذخیره

گیرد، به معنی آن است که بخشی از انرژی سیستم به صورت م(. وقتی دولت از مردم مالیات میحرکت در سیست

باشد یمکند به معنی تزریق انرژی به سیستم می های خود را خرجذخیره شده است و وقتی دولت بودجهاجباری 

)برای سوزاندن، بازسازی و یا ارتقای سیستم(. تزریق و جذب برای سیستم یک معنی دارد. چه سیستم به طور 

خودکار انرژی جذب کند و چه کسی از بیرون به آن انرژی تزریق کند حاصلش یکی است: ورود انرژی به 

توان چهار نوع فرایند انرژی را شناسایی کرد: تولید، مصرف )سوزاندن(، یستم مییستم. در واقع در کل یک سس

ذخیره و جذب )در مورد یک نظام اقتصادی، هر کدام از این فرایندها، دو حالت خودکار و اجباری وجود دارد 

 گیریم(.گذارد، نادیده میکه چون بر نتیجه بحث تأثیری نمی

با مالحظه روابط اقتصاد کالن یک کشور، آنها را بر اساس مفاهیم جذب  توانبا این توضیحات اکنون می

ان کنیم و تمام متغیرهای کالن را به عنورا حذف میبرای سادگی، روابط پولی  و ذخیره انرژی باز تعریف کرد.

ینی از مع گیریم. هر واحد کاال نیز نماینده میزانکاالهای جنسی و خدمات( در نظر میمتغیرهای کاالیی )شامل 

انرژی است. پس در واقع هر یک از متغیرهای اقتصادی کالن اکنون به عنوان شاخصی که وضعیت کلی کاربرد 

شود. یعنی وقتی سخن از مالیات است یعنی مقدار کند، تعریف میرا در سیستم مشخص می واحدهای انرژی

تواند آن کاال  یا انرژی را جامعه دیگر نمی کند وولت اجبارا از دست جامعه خارج میکاال )یا انرژی( ای که د

ه اقتصاد گذاری بسرمایهگذاری یعنی مقدار کاال یا انرژی که به صورت مصرف کند. به همین ترتیب، سرمایه

 ا.ههایش را انجام دهد و نظایر اینسوزاند تا فعالیتنیز مقدار انرژی است که جامعه میشود. مصرف تزریق می

(، C( شامل مخارج مصرفی )ADشود، مخارج کل یک اقتصاد )در اقتصاد کالن بیان میگونه که همان 

است. رابطه  (X-M)( و خالص صادرات G(، کل مخارج دولتی )Iگذاری بخش خصوصی )مخارج سرمایه

 مخارج کل به صورت زیر قابل بیان است:
AD =  C + I + G + (X-M) 
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توان به عنوان مجموع انرژیهایی دانست معادله تقاضای کل را میاقتصادی، از منظر کاربرد انرژی در نظام 

 های مختلف مورد استفاده قرار که در طول یک دوره فعالیت اقتصاد )یک سال( در درون سیستم به گونه

انرژیهایی  یگذاراش تداوم یابد. سرمایهسوزاند تا حیات کنونیای است که سیستم میمصرف، انرژی گیرد.می

یستم ژیهایی است که به سکند تا خود را بازسازی کند یا ارتقا دهد. مخارج دولتی انرسیستم جذب می است که

تم خارج ای است که از سیسنرژیشود تا حیاتش تداوم یابد یا ارتقا یابد. و خالص صادرات نیز خالص اتزریق می

 شود.می

( T( و مالیات )S(، پس انداز )C) به همین ترتیب، درآمد ملی )عرضه کل( در یک اقتصاد به مصرف

 توان به این صورت نوشت:یابد. که میتخصیص می
Y = C + S + T 

 (ای است که در طول یک دوره فعالیت )یک سالدرآمد ملی یک کشور، مجموع انرژی به زبان انرژی،

 زانده شود. یا سوشده کل، به سه صورت توزیع میلیدشود. این انرژی تودر نظام اقتصادی کشور تولید می

 شود(، و یا به صورت اجباری ذخیره میشود )پس اندازف(، یا به صورت اختیاری ذخیره میشود )مصرمی

 )مالیات(.

توان طرف راست دو ( میAD =Yبرابری مخارج کل با درآمد کل ) برقراری تعادل یعنی با فرضاکنون 

 رابطه باال را برابر هم قرار داد:
C + I + G + (X-M) =  C + S + T 

 رسیم:سازی رابطه باال به این رابطه میبا ساده
(S-I) + (M-X) =  (G-T) 

، گوید، در هر اقتصاد، در وضعیت تعادلینهیم و به ما میتصاد نام میاق« تراز انرژی سیستمی»این رابطه را 

عالوه خالص جذب ، ب(S-I)، مساوی خالص ذخیره  درونزای انرژی (G-T)خالص تزریق درونزای انرژی 

 سیستم بزرگی )مانند یک کشور( است. چون در عمل، در روی کره زمین هیچ   (M-X)برونزای انرژی

تواند همواره دهنده یا همواره گیرنده انرژی عادل انرژی به سر ببرد )یعنی نمیتواند در بلند مدت در عدم تنمی

ک ی باال را برقرار کند. پس گرچه رابطه تعادلی باال ظاهراًمدت رابطه تعادلی شد( بنابراین الجرم باید در بلندبا

های واقعی مربوطه به داد و ستد انرژی در سیستم است، ابداری است اما چون بیانگر رابطهرابطه تعریفی و حس

ا است، سیستم پوی صاد، یککه اقتبرقرار شود. در واقع، با فرض اینالجرم باید ـ اگر سیستم پویا باشد ـ رابطه باال 

ه رابطه باال، همین سیستمی ب باید رابطه باال برقرار باشد. )تفاوت نگاه مرسوم اقتصادی با نگاه مدت حتماًدر بلند

وییم اقتصاد گبداری است که اگر برقرار باشد میکه از نظر تحلیل مرسوم اقتصادی، این یک رابطه حسااست 
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د و گرنه قرار باشین رابطه ـ حداقل در بلند مدت ـ باید برگوید ااست، در حالی که نگاه سیستمی می در تعادل

 شود(.سیستم پویا در هر صورت برقرار میآورد، و در یک سیستم دوام نمی

کنیم اقتصاد مورد نظر ما اقتصادی بسته باشد که هیچ گونه داد و ستد انرژی با بیرون خود اکنون ابتدا فرض 

تواند در ین حالتی سیستم مورد نظر وقتی میوجود ندارد. در چن (M-Xنداشته باشد. در این صورت جمله )

اشد، ب« خالص ذخیره درونزای انرژی»در آن برابر با « خالص تزریق درونزای انرژی»بلندمدت پایدار بماند که 

لت حا نرژی برقرار نشود، دو(. اکنون اگر به هر علتی در این سیستم بسته، این رابطه تعادلی اS-I=G-Tیعنی: )

ا به علت شود، و یعلت انباشت شدید انرژی منفجر می شود )یا به، یا سیستم در بلند مدت متوقف میدهدرخ می

کوشد عدم تعادل انرژی خود را یا  این که ـ اگر پویا باشد ـ میشود(  و نرژی، منجمد میاز دست دادن شدید ا

-Mر )دل برای یک اقتصاد از طریق رابطه با بیرون که دبا تعامل با بیرون سیستم جبران کند. جبران این عدم تعا

Xشود، محقق می( منعکس می( شود. بنابراینM-Xابزار یا  واسطه ایجاد تعادل انرژی درون سیستمی است ) 

 کند(. ریها انرژی را از بیرون تأمین میفرستد و کس)مازادهای انرژی را به بیرون می

وان تزارهایی هستند که به کمک آنها می)ورود و خروج سرمایه( اب توجه کنیم که گرچه جریانهای مالی

ی «ازابه  ام»ها تنها بیانگر روابط صوری اقتصاد هستند و معادل یا جی اقتصاد را برقرار کرد اما اینتعادل خار

وب سنرژی در سیستم اقتصادی محشاخصی برای جابه جایی ا واقعی انرژی در سیستم ندارند. یعنی مستقیماً

های انتقال انرژی هستند. در واقع ورود سرمایه از خارج به داخل تنها ند، بلکه این جریانها تنها واسطهشونمی

( به یک جریان واقعی Iها از طریق سرمایه گذاری )ه این سرمایهانجامد کانرژی به سیستم میزمانی به تزریق 

ق ذخیره انرژی از طری تصاد تنها زمانی ممکن است که قبالًانرژی تبدیل شوند. به همین ترتیب خروج سرمایه از اق

 همین ای ذخیره شده باشد. بنابراین مبادالت مالی تنها از طریق ( سرمایهSبه صورت پس انداز )

الی تنها رت، مبادالت مصونرژی اقتصاد اثر بگذارند. در غیراینتوانند بر سطح اهای کاالیی و واقعی میشاخص

 های حسابداری خواهند بود.ی ارقام مالی در ترازنامهجاینوعی جابه

کن توان گفت  نظامهای اقتصادی ممک سیستم اقتصادی را دریافتیم، میاکنون که مفهوم تراز انرژی ی

 راز انرژی خود شوند.است در مراحل عمر خود به وضعیتی برسند که وارد یک دوره عدم تعادل ساختاری در ت

موقعیت سیستم را در طول منحنی عمر سیستم دریافت. در واقع اگر یک سیستم اقتصادی به توان و از این می

توان گفت این سیستم بیمار است و نیازمند ر شود میطور موقت یا به طور ادواری به کسری تراز انرژی دچا

نوعی وارد مرحله شود به ذاتی در تراز انرژی خود دچار می درمان. اما سیستمی که به یک کسری دائمی و

باشد  گذاری مالی دولت قابل حللت سیستمی شده است. این وضعیت مسأله ای نیست که با یک سیاستکهو
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طح باالتر ـ است یک سیستم سبلکه تنها جهش به یک منحنی عمر باالتر ـ در واقع یعنی ارتقای سطح سیستمی به 

 تواند این مشکل ذاتی را حل کند.که می

توان بررسی کرد. پیشتر گفتیم که مصرف به معنی سوزاندن انرژی در ز نگاه دیگر نیز میله را این مسأا

سیستم )برای تحرک یا ارتقای سیستم( و پس انداز به معنی ذخیره انرژی در سیستم اقتصادی است. طبیعی است 

 ه کاهش ود، سهم انرژی ذخیره شدشده در سیستم باال برچه در بلند مدت سهم انرژی سوخته که هر

ی برای تداوم حیات خود سهم باالتر و باالتری از انرژ یابد. اکنون اگر سیستمی به وضعیتی برسدکه دائماًمی

م به یک تتواند تراز انرژی درونی خود را حفظ کند و بنابراین سیسمدت نمیر بلندتولیدی خود را بسوزاند، د

دهند که اصوال داز موجود در اقتصاد نیز نشان میشود. تئوریهای مصرف و پس انعدم تعادل ذاتی دچار می

نرژی افزایش و سهم ذخیره ا گاه در یک سیستم اقتصادی، با رشد سیستم نباید سهم سوخت انرژی دائماًهیچ

مدت ثر و در بلندشتر شود و یا ـ حداکپی کاهش یابد. بلکه بر عکس با رشد سیستم باید سهم ذخیره انرژی بیدرپی

های تمله کهولت است. این نکته در سیست بماند. اگر غیر از این باشد، نشانه ورود سیستم به مرحـ این سهم ثاب

ین بدن اگیریم، از کودکی تا پایان دوره رشد و کمال، نظر میبیولوژیک نیز صادق است. بدن یک انسان را در

انرژی )به صورت سازی د و ذخیرهد، دائما نیز در حال رشسوزاند و تحرک و رشد دارکه انرژی میدر عین حالی

 کندود نه تنها دیگر انرژی ذخیره نمیشوقتی این بدن وارد مراحل پیری میهای پروتئینی یا چربی( است. توده

حلیل های بدن نیز تتا جایی که گاهی بخش اعظم ماهیچههای انرژی کند به سوزاندن این ذخیرهبلکه شروع می

 شود.نیز مختل میند و حرکت عمومی بدن رومی

 واع توان در انره شده کاهش یابد را به راحتی میکه با رشد سیستم نباید سهم انرژی ذخیاین نکته 

مصرف متوسط جامعه )میل  های مصرف دید. بر اساس تئوریهای مختلف مصرف، با افزایش درآمد،نظریه

زایش یل متوسط به پس انداز( افوسط )ممتوسط به مصرف یا همان نسبت مصرف به درآمد( کاهش و پس انداز مت

اند. به منند، مصرف متوسط در بلند ثابت میکمدت را تبیین میریها، مصرف بلندیابد. اما در مواردی که تئومی

م مدت و مثالً  به صورت تابع مصرف کینزی فرض کنیک تابع کوتاهدیگر سخن، اگر تابع مصرف جامعه را ی

)آید مصرف متوسط  رت با افزایش درآمد الزم میین صو( در اc=a+by)مثالً:  
𝑪

𝐲
= 𝒃 +

𝒂

𝐲
کاهش یابد  (

)و در نتیجه پس انـداز متوسـط 
𝑺

𝐲
= (1 − 𝑏) −

𝒂

𝐲
یابد. اما اگر تابع مصرف را یک تابع بلند ش میافزای (

(، در این صورت مصرف متوسط یک c=αyمدت و مثالً نظیر تابع مصرف دائمی فریدمن فرض کنیم )مثالً 

ورت در یک وضعیت ( خواهد بود. بنابراین در هر صα-1( و پس انداز متوسط نیز مقداری ثابت )αمقدار ثابت )

رود با رشد اقتصاد یک جامعه، پس انداز متوسط )میل متوسط به پس انداز( یا افزایش یابد یا طبیعی انتظار می
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هم ت انرژی در سیستم روز به روز افزایش و سثابت بماند. اگر وضعیتی غیر از این پدیدار شود، یعنی سهم سوخ

-تشود که از طریق سیاسبا یک عدم تعادل ذاتی روبه رو میذخیره انرژی کاهش یابد، سیستم در بلند مدت 

 گذاری اقتصادی قابل درمان طبیعی نیست و درمان آن نیازمند تحول سیستمی است. 

با این توضیحات، اکنون با بررسی ساختار و ترکیب درونی تولید ناخالص داخلی آمریکا و برخی دیگر  

کشورهای غربی، تحوالت ساختی آنها را ـ از نظر ظرفیت ذخیره انرژی و تراز انرژی سیستمی ـ مورد بررسی 

ید انرژی( را در اقتصاد آمریکا روند پس انداز متوسط )سهم ذخیره انرژی از کل تول (8-4نمودار )قرار دهیم. 

 1965وره کا طی ددر مقایسه با روند تاریخی تولید ناخالص حقیقی داخلی )درآمد ملی= کل تولید انرژی( آمری

 دهد.نشان می 2004تا 

 
 

ر حقیقی آمریکاییان )ب شود، طول چهار دهه گذشته در حالی که تولید ناخالصه میگونه که مالحظهمان

 ( در حال افزایش بوده است، بر خالف انتظار نظری، میل متوسط به پس انداز2000ثابت سال ی هااساس قیمت

ر شده تچه به اوایل قرن بیست و یکم نزیکهایی رو به سقوط بوده است و هر در جامعه آمریکا با فراز و نشیب

درصد در سال  5/13ه ب 1965درصد در سال  2/21ایم، سرعت کاهش بیشتر شده است. در واقع این سهم از 

درآمد ملی واقعی 
تولید کل انرِژی در )

(سیستم

از میل متوسط به پس اند
ذخیره داوطلبانه  )
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امقایسه روند تغییرات درآمد واقعی و میل متوسط به پس انداز در آمریک(:  ۸-۴)نمودار 
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 دادن است به یستم در حال رخرسیده است. این به معنی آن است که یک تحول درونی در س 2003

 اش در حال کاهش است.مداوم میل یا ظرفیت ذخیره انرژی ای به طورگونه

حلیل ت جا هدف مادر این توان گفت، اما فعالًچنین تحولی چیست، سخن فراوانی میباره که علت در این

ر یستم ددر پی آنیم که نشان دهیم س شود نیست، بلکه صرفاًت سیستمی که به منجر به کهولت میعلل تحوال

کنم که یکی از سازوکارهایی که در خلقت آدمی قرار داده شده است تا مسیر کهولت است. تنها اشاره می

اد به سوی عادت و سپس اعتیبه نحو کاملی عمل کند، سازوکاری است که او را  تکاملی او شرایط و ابزارهای

 .   1گیردآدمیان مورد آزمون و بسط قرار میدهد، و از این طریق ظرفیت انسانی سوق می

ـ است لی ایجاد عادت و سپس اعتیاد، بخشابزار اص هایی در ساختمان مغزی انسان ـ و سایر موجودات زنده 

نه و اخوردن، نوشیدن، ابراز رابطه عاطفی مادرآورد. در واقع ها را به وجود میار برخی فعالیتتکرکه انگیزه 

هایی هستند که برای موجودات زنده حیوانی و انسانی بسیار حیاتی است و در صورتی ها، همگی فعالیتنظایر این

گونه ما تمایل داریم این راستی چراشود. رو میموجودات زنده با خطر روبه که انجام نشوند، تداوم حیات

های حیاتی را تا ما انگیزه داشته باشیم فعالیتها را تکرار کنیم؟ باید یک مکانیزم تشویقی در بدن باشد فعالیت

                                                 
گونه سازوکار اعتیاد را ابزاری برای تکامل آدمیان می دانیم. در این باره توضیح شاید این جا خواننده احساس تناقض کند که چ  .1

 اریاند اختبتو شتریانسان است. انسان هر چه ب «اریاخت» ،یموجودات در خلقت اله ریانسان و سا انیم یاصل زیتمااندکی الزم است. 

 تیسانشود، از ان یکاسته م ارمانیکه از توان اعمال اخت یبه اندازه ا (، انسان تر است و مااریرا اعمال کند )اقتدار در اعمال اخت شیخو

است که زمانی یک خبرنگار مسیحی از آیه اهلل بروجرودی علت تحریم شراب در اسالم را جویا  نقل.  میشو یخود دور م یقیحق

ایل موجودات )یعنی عقل و اختیار( را ز می شود و ایشان می فرمایند )نقل به مضمون(  چون شراب صفت ممیزه انسان نسبت به سایر

می کند. بنابراین شاید همین معیاری باشد برای حکمت و مفهوم گناه در  ادیان الهی. یعنی  هر کاری که آدمیت آدمی را کم کند 

عالم  تقید به حقتر شو کیخود نزد اریهر چه انسان به سقف اخت  گر،یاز نگاه د یا او را از آدمی بودن بیندازد، بر او حرام است.

ه روست ک نیاست از هم یرا منزلت یاگر آزاد وو مختار مطلق است(.  یعالم، قادر، ح قتیشود )خدا به عنوان حق یتر م کینزد

که از سر اراده باشد.  و موجب رشد می شود ارزشمند است یمانز اریاعمال اخت نیاست. اما ا یانسان تر شدن آدم یشرط الزم برا

که  نیا یندارد. برا یو ارزش اخالق ستین اریاعمال اخت یانجام شود، به معن زهیغر ایعادت  یکه از رو یو اقدامات یماتیوگرنه تص

ا به در کار شود تا دائما او ر ییسازوکارها دیارزشمند باشد با عملی واقعی، آگاهانه، کمال بخش و  توسط انسان، اریاعمال اخت نیا

حفظ  یراو مقاومت ب اد،یبه عادت و در افتادن به اعت لیکشاکش م نیکند و در ا یکوشد از آن دورببرد و او ب ادیاعتعادت و  یسو

 وانیاز ح ای( Robotشود.  پس اگر  ما از ربوت ) یو آشکار م ردیگ یشکل م یانسان  یدرون یاست که ارزش ها و تجربه ها اریاخت

 یمقاومت درما را از ما بستاند،  و اریآن که اخت یماست برا رونیاست که در درون و ب یاکشکش نیراز آن در هم میاز ملک برتر ای

)زین سو کشان سوی خوشان، زان سو کشان با ناخوشان/. یا بگذرد یا بشکند،  میده یاراده در برابر آن به خرج م لاست که با اعما

 کشتی در این گردابها(
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توسط دو محقق، اولدز و  1950ر دهه است که نخستین بار د  1«مدار پاداش»تکرار کنیم. این مکانیزم همان  

ارهای ارتباط کامل میان رفت، کشف شد. تحقیقات روی سازوکار مدار پاداش البته ادامه یافت، اما کشف 2میلنر

میالدی  90های دهه ترین کشفها ـ  یکی از جالبد فیزیولوژیستجو ـ پاداش ما و دوپامین ـ به اعتقاجست و

رد کند. کارکرفتارهای ما را هدایت می د و همهگیرمرکز فعالیت مغزی ما قرار می است. در واقع مدار پاداش در

ست. ا این حلقه پیچیده است اما به طور خالصه شامل یک حلقه ارتباطی مرکزی است که دارای نقش اساسی

کنند. میرابطه بر قرار   3ها«نِرون»هایی است که بین دو گروه خاص کوچک از این حلقه ارتباطی شامل عصب

ی است به نام اکند، مادهبرقرار میکه ارتباط بین این دو گروه  از نرونها را  پیام شیمیایی )سیگنالهای طبیعی(

به ندرت است که تولید آن خیلی در مغز گسترده نیست.  5.  در واقع دوپامین یک پیامرسان شیمیایی4دوپامین

ازی فتارهای ما بای در راساسیکنند. اما همین سه درصد نقش رونهای مغزی دوپامین تولید میدرصد ن 3بیش از 

یماری ب شوند موجب بها در کنترل حرکت بدن موثرند، یا  وقتی برخی از این نورونها تخریاین مثالً کنند. می

از سدر یک ناحیه مشخص مغز نیز زمینه شوند. در طرف مقابل، ترشح خیلی زیاد دوپامینپارکینسون می

 شود.می اسکیزوفرنی

مطلوب و  هاینقشی است که آنها در تولید تجربهرونهای تولید کننده دوپامین، ترین نقش ناما شاید مهم 

ننده ککند، نرونهای تولیدطبیعی خود را برآورده و ارضا می هرگاه که انسان یکی از نیازهایدلپذیر دارند. 

شح این ماده، رکنند(. با تیگنال شیمیایی تولید میکنند )در واقع یک سوپامین، مقداری دوپامین تولید مید

دید گیزه الزم را برای انسان پدهد. همین احساس دلپذیری، انبخشی به انسان دست مییر و رضایتاحساس دلپذ

آورد تا دوباره در پی ارضای مجدد همان نیاز و تکرار همان تجربه باشد. وقتی این حلقه تکرار شد و فرد پی می

ه آن ا و بآن احساس رضایت دست یافت، کم کم به آن ارض در پی در مورد یکی از نیازهایش ارضا شد و به

اش، این گیرد. تکرار مدار پادود، و نخستین حلقه اعتیاد شکل میشکند و وابسته میاحساس دلپذیر، عادت می

جان او  انسان و گاهی« اختیار»کند تا جایی که ممکن است سرانجام تمام تر میتر و سختقه اعتیاد را سختحل

 . 6زندری مواد مخدر، دست به هر کاری میاو بستاند ـ همانند وقتی که معتادی برای به چنگ آورا از 

                                                 
1. Reward Circuit 

2.  Olds & Milner 

3.  neuron 

4 . dopamine 

5.  neurotransmitter 

 برای اطالع بیشتر در مورد فرایند عمل مدار پاداش و نیز نتایج تحقیقات در این زمینه، به این صفحه مراجعه کنید:  .6
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زمایش آتوان به  گیرد میقدرت انتخاب را از موجود زنده مییید این نکته که این مدار پاداش چگونه در تأ

آنان در شرایط متعددی تجربه ای را آزمون کردند و پاسخ یکسانی گرفتند. آنان کرد.  اشاره راولدز و میلن

رشح کننده تنرونهای مغزی  ،الکترودها داددند. وقتی موش  پدالی را فشار میمغز موش تعبیه کرالکترودهایی در 

ین ه بد. یک بار که موش رابطدادست می موش بخشی بهکردند و احساس رضایترا تحریک می دوپامین

 نهایت ادامه این کار و تا بی کرد به تکرارکرد شروع میکشف میادن پدال و احساس لذت را دفشار

شد. تحریک مرکزی این مدار آن قدر قوی است که حتی برای غذا خوردن هم متوقف نمیداد به طوری که می

یوان این تکرار تا نقطه بیهوشی حو ممکن است  کنداش را نیز فراموش میازهای طبیعیحیوان حتی برآوردن نی

ریک، اما این تح .رونها برای ترشح دوپامین نداردحریک ن. در واقع اعتیاد سازوکاری بیش از همین تادامه یابد

-فعال میبیش ،دوپامین هرونهای تولید کنند، نکندی فرد مواد مخدر یا الکل مصرف میقوی است. در واقع وقت

 انگیزانند.بخش بوده است بیشتر بر میملی که لذتشوند و فرد را برای تکرار ع

گیری روند کاهنده میل نهایی به پس انداز را در جامعه وان به کمک این سازوکار، علت شکلتاکنون می

 شدید را تجربه کرده است وهای ه ای است که در دو قرن گذشته رشدآمریکا توضیح داد. جامعه آمریکا جامع

رفاه شدید به سر برده است. وجود منابع مالی کافی برای تکرار ارضای نیازها در یک های متمادی در در دهه

ا در هکردن آنها )از طریق رقابت شرکته، تولید نیازهای جدید و گاه غیرطبیعی  و  رقابت برای برآوردهجامع

ه آن ارضاها اعتیاد بتولید و معرفی کاالهای جدید و تبلیغات گسترده برای همه گیر کردن آنها( کم کم نوعی 

ل ها شکادات جنسی و نظایر اینای است که عادات غذایی، عادات رفتاری، عکند. در چنین حلقهرا ایجاد می

ن  شود. بنابرایهای بعدی نیز منتقل میزش به نسلاین عادات هم از طریق ژن و هم از طریق آموگیرد. بعد می

ـ و البته سایر  های بلند رفاه اقتصادی در آمریکارهحاصل دو همین عادات ساده برآمده از حلقه پاداش که

ای و هتا الگوی زندگی خاصی و رژیم غذایی ویژ بوده است، که به تدریج باعث شده است کشورهای غربی ـ

 ای هرد. شاید نیازی نباشد که به شاخصای در کشورهای غربی شکل بگیرفتار مصرفی عموماً افراطی

در  ( که مصرف انرژی، پروتئین و چربی را در کشورهای غربی3-4شویم. نگاهی به جدول )ای متوسل پیچیده

 تواند گویا باشد.دهد، میمقایسه با سایر جهان نشان می

  

                                                 
http://thebrain.mcgill.ca/flash/d/d_03/d_03_cl/d_03_cl_que/d_03_cl_que.html 
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 : مقایسه مصرف انرژی، پروتئین و چربی در کشورهای غربی و جهان۳-۴جدول 

  

  

 چربی  )گرم( پروتئین )گرم( )کیلو کالری(  انرژی

روزانه برای هر نفر()  )روزانه برای هر نفر( )روزانه برای هر نفر( 

 کشورها
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 134 132 115 107 109 105 3120 3210 3070 استرالیا

 162 156 146 111 101 96 3740 3490 3330 اتریش

 147 129 120 106 96 93 3590 3030 2930 کانادا

 دانمارک
3100 3190 3450 87 102 110 135 132 140 

 فرانسه
3390 3540 3640 112 117 118 148 163 170 

 141 142 136 100 98 96 3490 3390 3330 آلمان

 149 151 131 95 102 97 3500 3670 3450 مجارستان

 136 137 137 117 114 112 3690 3610 3570 ایرلند

 157 151 129 113 111 106 3670 3600 3560 ایتالیا

 هلند
3050 3260 3440 93 96 108 130 138 144 

 154 140 113 113 104 96 3410 3270 3050 اسپانیا

 125 123 124 107 95 97 3160 2970 2980 سوئد

 سوئیس
3460 3310 3500 96 95 96 158 151 157 

 138 137 137 104 94 89 3440 3250 3170 انگلستان

 156 138 128 114 107 99 3770 3460 3180 ایاالت متحده آمریکا

 ۱۴۷ ۱۴۱ ۱۳۲ ۱0۸ ۱0۳ ۹۸ ۳50۷ ۳۳50 ۳۲۴۱ متوسط کشورهای غربی

 ۷۸ ۶۸ 5۹ ۷5 ۷۲ ۶۷ ۲۸00 ۲۷00 ۲550 متوسط جهان

 

مصرف متوسط سرانه انرژی، پروتئین و چربی در یک روز را برای ساکنان  (3-4جدول )سطرهای 

 ها را برای کشورهای دو سطر آخر  نیز متوسط همان شاخصهد. دورهای غربی )در سه دوره( نشان میکش

د زسازند. تنها نگاهی به دو ردیف آخر کافی است تا نمایان ساپذیر مییسه با متوسط جهان امکانشده در مقایاد

ز متوسط تر ای، پروتئین و چربی( بسیار افراطیکه رژیم مصرفی مردمان کشورهای غربی در هر سه مورد )انرژ
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جهان است. به طور خاص آمریکا و انگلستان نه تنها در دامنه باالیی از مصرف انرژی، پروتئین و چربی قرار 

 شته اند.دارند بلکه در  هر دوره نسبت به دوره قبل نیز افزایش مصرف دا

ین ساکنرژیم مصرف انرژی، پروتئین و چربی  ( آمده اند گرچه ظاهرا3ً-4ارقامی که در این جدول )

ا و ههای زیستی، لذتنیم این ساختار مصرف، حاصل تجربهدهد، اما فراموش نکرا نشان میکشورهای غربی 

تا ارزشهای ذهنی مردم است. استفاده و نهایها، عادات رفتاری، الگوی زندگی، کاالها و فناوریهای مورد شادی

 اند. هگرفته و پایدارشدهای تکراری پاداش، شکلها و ارزشهایی که به تدریج و با عبور از مدارها، عادتتجربه

نرژی، ا آن مصرف متوسط سرانهگونه رژیم غذایی باشند که در اکنون  مردم آمریکا دارای آن بنابراین اگر

تا  2001اشد )متوسط سالهای درصد بیشتر ب 100و  49، 35سبت به متوسط جهان، به ترتیب نپروتئین و چربی 

باال( در  BMIای با باالترین سهم جمعیت پر وزن )ون جامعه آمریکا به  عنوان جامعهو یا این که اکن  (؛2003

هان متعلق به آمریکا بخش در جباالترین نرخ مصرف داروهای آرام اکنونو نیز همجهان شناخته شده باشد؛ 

دمدت تواند در بلنکه در مغز آدمی قرار  دارد و می ها همه نتایج تدریجی و تاریخی حلقه پاداشی استاین ؛باشد

یشتر مدت و در سطح کالن، به مصرف بین فرایندی به طور طبیعی در بلندیعنی چنها تغییر دهد. سرنوشت ملت

نیز به  (8-4نمودار )انجامد ـ همان چیزی که اکنون شاهدیم و تر میکمتر و و بنابراین پس انداز کم و بیشتر

نجامد امصرف و ذخیره انرژی در سیستم می کند. چنین روندی نیز نهایتا به نابرابری درروشنی آن را بازگو می

 تواند به اضمحالل سیستمی منجر شود.و اگر تداوم یابد می

ی ژدهه است که با یک عدم تعادل ساختاری در ذخیره و مصرف انربنابراین نظام اقتصادی آمریکا چندین 

رژی از آنچه ان رو شده است. در واقع جامعه آمریکا به طور تاریخی عادت کرده است بیشسیستمی خود روبه

ولوژیک ی بیهاعادت رفتاری است که حتی در ویژگیکند، انرژی بسوزاند و این نیز یک تولید و ذخیره می

-استنه تنها دولت با سیکه پیشتر بررسی شد( نیز منعکس شده است و  BMIهایی نظیر  در شاخصجمعیت )مثالً 

تواند این عادات رفتاری و ساختارهای شکل گرفته اجتماعی را متحول کند بلکه این گونه گذاری نمی

 دشواریهای ساختاری اصوال در کوتاه مدت ـ حتی اگر جامعه هم بخواهد ـ قابل حل نیست.

و مصرف انرژی سیستمی در آمریکا ـ که ریشه در رفتار و  اما ببینیم این عدم تعادل ساختاری در تولید

ساختار جامعه آمریکا دارد ـ  چه اثری بر تراز انرژی سیستمی اقتصاد آمریکا دارد. با نگاهی مجدد به رابطه تراز 

 انرژی:

(S-I) + (M-X) =  (G-T) 

 ر آن ددرپی رشد کند ولی سهم پس انداز )پس انداز متوسط( دی پیکنیم که وقتی اقتصامالحظه می

شود که خالص ذخیره  درونزای انرژی تراز انرژی به این صورت ظاهر می پی کم شود، اثرش در رابطهدرپی
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(S-I)  میدر آن منفی(  شود. چرا که رشد اقتصاد قطعا با رشد سرمایه گذاریI امکان پذیر است، بنابراین در )

 کند و بنابراین از جایی به بعد ا  آن رشد نمیمتناسب ب Sکند، متناسب با رشد اقتصاد رشد می  Iالی که ح

(S-I)  .خالص (9-4نمودار )منفی خواهد شد و منفی باقی خواهد ماند ( ذخیره انرژیS-I را در اقتصاد ) آمریکا

می در اقتصاد آمریکا در سه دهه اخیر رو دهد. آشکارا ذخیره خالص انرژی سیستدر چهل سال گذشته نشان می

 به کاهش بوده است و  هر چه به پایان قرن بیستم نزدیک شده ایم سرعت کاهش بیشتر شده است.

 

 

 
 

و رشدهای سالیانه   I یابد پسپی کاهش میدرتوسط پس انداز( پیاین پرسش که اگر سهم ذخیره انرژی )م

توان ا تنها میمدهد. اآن نتیجه تحلیل ما را تغییر نمی دیگری است که پاسخشود، بحث آن از کجا تأمین مالی می

ایه خارجی به بانکهای این کشور تأمین از طریق ورود سرم  Iاشاره کرد که مثالً در مورد اقتصادی مانند آمریکا، 

بود )مثالً بانک مرکزی  Iداد هم باز منطقا امکان رشد مداوم لبته اگر این ورود سرمایه رخ نمیشود و امالی می
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(S-I)  روند خالص ذخیره درونزای انرژی سیستمی  آمریکا (: 9-4)نمودار
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ا سرمایه یکپی به بانکهای تجاری وام بدهد(. با این حال به طرق مختلف از خارج از اقتصاد آمردرتواند پیمی

 شود. جذب اقتصاد آمریکا می

ه طور ساختاری منفی شد، چه ب (S-I)اکنون ببینیم وقتی در یک اقتصاد، خالص ذخیره  درونزای انرژی 

  (G-T)راست رابطه تراز انرژی بیانگر خالص تزریق درونزای انرژی  به اقتصاد توسط دولت دهد. سمترخ می

شود. یعنی تجربه تاریخی نشان داده است که در بهترین حالت ـ یعنی وقتی است. این بخش هرگز منفی نمی

ی مانند ادمورد اقتص شود. اکنون درن بودجه، است ـ این متغیر صفر میدولت دارای بهترین عملکرد، یعنی تواز

است و  مثبت قطعاً (G-T)های جهانی نیز برای خود تعریف کرده است، رابطه آمریکا که دولتش مأموریت

 شود. روز نیز بزرگتر میروزبه

اختاری سعلت عادات رفتاری جامعه و شرایط  سو بهتراز انرژی سیستمی آمریکا از یک بنابراین در معادله

هموار منفی است و از سوی دیگر نیز به علت ساختار دولت و وظایفی که به طور تاریخی  (S-I)اقتصاد، رابطه 

. در هموراه مثبت است (G-T)بر عهده گرفته است )و نیز عادات رفتاری مردم در مورد پرداخت مالیات(، رابطه 

که نه  است (M-X)، رابطه تواند تراز انرژی سیستمی اقتصاد آمریکا را برقرار کنداین صورت تنها متغیری که می

نیز بزرگتر باشد تا  (S-I) تنها باید همواره مثبت باشد )یعنی کسری تجاری(، بلکه باید بزرگتر از قدر مطلق رابطه

هم منفی بودن آن را جبران کند و هم مقدار کل سمت چپ رابطه تراز انرژی را مثبت کند )چون سمت راست 

در وضعیت کسری تجاری قرار دارد یعنی این کسری از نوع  آن مثبت است(. بدین ترتیب اقتصاد آمریکا ذاتاً

ی اقتصادی آن را رفع کرد، بلکه یک کسری تجارگذاری وان با سیاستکسری عارضی و موقت نیست که بت

( 1975و  1973)جز دو سال  آغاز و مستمراً 1971ساختاری است. روند تاریخی کسری تجاری آمریکا که سال 

 نمایش داده شده است.  (10-4نمودار )ادامه داشته و همواره روندی افزایشی داشته است در 
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ناشی از رفتار و عادات مصرفی مردم آمریکا و سایر  ی ذاتی که عمدتاًکه این ویژگی اینبرا در واقع منطقاً

پذیر نیستند.  مثالً یکی از راهها این ها، در عمل امکاناههایی وجود دارد اما این راه حلساختارهاست رفع شود ر

کمتر  خارج دولتها شدیداً افزایش یابند، تا جایی که ممخارج خود را کم کند، یا مالیات است که دولت شدیداً

پذیر نیست. حلی در عمل امکانشود. روشن است که چنین راه منفی (G-T)از مالیات دریافتی و بنابراین رابطه 

نه کاهش شدید مخارج دولت )که به معنی کاهش خدمات دولتی به شهروندان است( و نه افزایش شدید مالیات 

لتی چنین یچ دواخت دولت در انتخابات بعدی است و هدر یک نظام دموکراتیک عملی نیست چرا که به معنی ب

ند و کدر انتخابات بعدی سقوط می ، فوراًکند )و اگر هم دولتی این ریسک را بپذیردریسکی را تحمل نمی

 گیرد که به منزله بازگشت به وضع قبلیهای معکوس را در پیش مید، سیاستشودولتی که جانشین آن می

است که سرمایه گذاری پی در پی کم شود تا جبران کاهش سهم پس انداز را بکند. است(. راه حل دیگر این 

روشن که هر سیاستی که حاصل آن کاهش پی درپی سرمایه گذاری باشد، به سرعت اقتصاد را به سوی رکود 

سو کی شود )چون ازتم، ذخیره انرژی نیز بیشتر کم میبرد و در این صورت با کاهش تولید انرژی در سیسمی

ز ا ای ـ  وشود ـ مانند نظریه مصرف چرخدندهکند ولی پس انداز آنان کم میعادات مصرفی مردم تغییر نمی

ش دهد نیز درپی کاهگذاری را پیال سیاستی که سرمایهیابد(. بنابراین اعمسوی دیگر مالیاتها نیز کاهش می

 شود. ی بیشتری در تراز انرژی سیستم میمنجر به کسر

است.  ماند، افزایش وارداتن کسری تراز انرژی سیستم باقی میحلی که برای جبراتیب تنها راهبدین تر

ـ برای جبران کسری تراز انرژی در اقتصاد آمریکا حل مطمئن و عنی واردات تنها راهی ـ برای اقتصاد آمریکا بادوام 
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( خالص جذب برونزای انرژی)کسری تراز تجاری (: 10-4)نمودار 

(1960-2007)در آمریکا 
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گرچه متغیرهای  Gو  Tکنند، مین میانرژی نظام اقتصادی را تأ است. در واقع، در میان شش متغیری که تراز

 سیاستی هستند )یعنی توسط دولت قابل سیاست گذاری و کنترل هستند( اما به دالیل ذکر شده 

یک متغیر رفتاری است که دولت  Sـ حداقل برای اقتصاد آمریکا ـ قابل تغییر جدی از سوی دولت نیستند. متغیر  

طریق کنترل نرخ بهره تا نیز یک متغیر رفتاری است که دولت از   Iهیچ ابزاری برای کنترل آن ندارد. متغیر 

نیز   Xکاهش دهد. متغیر صادرات تواند آن را گفته نمیل کند اما به دالیل پیشتواند آن را کنترحدودی می

 متغیر کماند متغیر واردات که گرچه آن هم یاست. تنها مییک متغیر کامال برونزا و بیرون از کنترل دولت 

تواند تا حدودی ـ عمدتا از طریق ایجاد محدودیت ورود ـ آن را کنترل کند. اما رفتاری است، ولی دولت می

نکته این جاست که در این مورد خاص، دولت نباید واردات را کنترل و محدود کند، بلکه باید افزایش آن را 

ان ودکار آن را طریق افزایش واردات جبرتسهیل کند تا نظام اقتصادی در هنگام کسری ذخیره انرژی، به طور خ

ی واردات های فیزیکی، نهادی و قانوندهد این است که با گسترش زیرساختکند. بنابراین آنچه دولت باید انجام 

 را تسهیل کند و با تمهید ابزارهای ـ پولی  و مالی ـ الزم، گسترش آن را امکان پذیر سازد.

ی نیز بیشتر و بیشتر، نیاز به ارز بیشتر و بیشتر نیز هست. ارز معتبر جهانجاست که برای واردات اما مشکل این

ایت واردات کفپذیر است. اما وقتی ارز حاصل از صادرات آمریکا برای گسترش تنها از طریق صادرات امکان

ز الزم دالر، ارم ماند تولید ارز است. این جاست که دولت آمریکا باید با چاپ مداوکند، راه دیگری که مینمی

 کند ـ و از طریق مخارج دولتینابراین دولت آمریکا دالر چاپ میساله واردات را فراهم کند. ببرای افزایش هر

نابع سو مکند. این دالرهای چاپ شده از یکآن را به اقتصاد آمریکا تزریق میکه همواره دارای کسری است ـ 

تقیم ذاری مسسوی دیگر دوباره به صورت سرمایه آورد و از م میتامین واردات اضافی را فراه مالی کافی برای

د، به سیستم گیرنها را بابت واردات میه این دالرهای بانکی کشورهایی کجیان در آمریکا یا از طریق سیستمخار

ژه یگردد )معموال سیستم بانکی بسیاری از کشورها ـ بوز میبانکی آمریکا )یعنی به داخل اقتصاد آمریکا( با

نند(. کآمریکا به صورت سپرده نگهداری میکشورهای صادرکننده نفت ـ منابع ارزی خود را در سیستم بانکی 

 گردد و منابع مالی الزم راسرمایه، به اقتصاد آمریکا باز میدر واقع دالرهای چاپ شده اکنون به صورت ورود 

آورد. می کند( فراهمیکاییان کفایت آن را نمیزهای آمرگذاری )که اکنون دیگر پس انداافزایش سرمایه برای

سیستمی  شود و بدین صورت تراز انرژیفراهم می Iو  Mبدین ترتیب منابع مالی کافی برای تامین افرایش سالیانه 

 شود.اقتصاد آمریکا برقرار می

اما چاپ مداوم دالر توسط دولت آمریکا تا کی امکان پذیر است؟ بی گمان تداوم این امر مستلزم تحقق  

ل دوام تا زمانی قاب این فرصت )جبران کسری با چاپ دالر( برای آمریکا ،یا تداوم شرایط خاصی است. در واقع

)در  درشد و پویایی سیستمی آن باشنهای نظام اقتصادی و اجتماعی آمریکا نشانگر روند رو به است که شاخص
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طور  ول یک کشور بههای حفظ اعتبار عمومی اقتصادی و اعتبار جهانی پو مولفه فصل ششم درباره شرایط

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که بیانگر تداوم رشد و شاخص. به محض این که این ایم(مفصل سخن گفته

 نش نشان ها و هم سایر جهان واکهم غربی پویایی سیستم هستند رو به افول گذراند،

شود ـ روندی که سالیانی است برای ق کاهش مداوم ارزش دالر منعکس میدهند و واکنش آنها از طریمی

ز ای انشانه توانرا می کاهش مداوم ارزش دالر در برابر سایر ارزها خیلی ساده آمریکا شروع شده است. پس

کنیم حتی در مواردی که کاهش ارزش دالر، دستوری انگاشت )دقت یستمی ورود آمریکا به مرحله کهولت س

ولت ای در سیستم است که داین عمل نشانه وجود ناتوانی جدی شود، نفسها انجام میبرنامه خود آمریکاییو با 

  .تخفیف پیامدهای آن، دست به کاهش ارزش دالر بزند( اسرا مجبور کرده است براس

های آمریکاییان بر دوش سایر ملل جهان، مستلزم چاپ دالر و انتقال بخشی از هزینهدر هر صورت تداوم 

تداوم اعتبار دالر است و این نیز نیازمند تداوم اقتداری سیاسی و اقتصادی آمریکا در سطح جهان است و برای  

تالش  ا در منطقه وتحقق این دو نیز تداوم اقتدار نظامی، شرط الزم است. تحوالت خلیج فارس و حضور آمریک

ی توان دید. یعنی بدون تسلط بال منازع آمریکا بر ساختار سیاسدر عراق، را از این منظر نیز می برای پیروزی قطعی

ذارد. گاثرش را بر اعتبار پول آمریکا میرود و این در همان گام اول ی جهان، اعتبار آمریکا از دست میو نظام

تان در مورد لزوم پیروزی غرب در عراق به درستی اشاره کرده است که غرب تونی بلر نخست وزیر سابق انگلس

 .ودرر مناقشات آینده جهانی از دست میباید در عراق پیروز شود چرا که در غیر این صورت مرجعیت غرب د

ادی صبا این حال گمان نکنیم که حفظ چنین اعتباری برای اقتصاد و  دالر آمریکا، صرفا با تداوم هژمونی اقت

بیثه ارد یک حلقه خپذیر است. در واقع اقتصاد آمریکا از اکنون ونسی آمریکا، و بدون محدودیت امکاو سیا

ط روز متوسمردم آمریکا باعث شده است که روزبهگونه که آمد، از یک سو  عادات مصرفی شده است. همان

 سوی دیگر آمریکا برای تداوم رشد و حفظ پس انداز آنها ـ که طبق تئوری باید افزایش یابدـ کاهش یابد. از

هانی رقابت ج گذاری را حفظ کند و تداوم دهد و گرنه ازیی از سرمایهسطح کنونی رفاه خود  باید سطح باال

-هاین سطح از سرمای رغم این ضرورت، منابع مالی داخلی )ذخیره درونزای انرژی( کفایتحذف میشود. اما علی

امر نیز  نها ازسایر کشورهای جهان به سوی اقتصاد آمریکا بیاید. برای تحقق ایسرمایهو باید کند گذاری را نمی

ی امن فراهم آورد تا ورود آمریکا باید هژمونی اقتصادی و سیاسی خود را در سطح جهان حفظ کند و محیط

اید خود، آمریکا بها از خارج داخل تداوم یابد و تشدید شود. اما برای حفظ هژمونی اقتصادی و سیاسی سرمایه

ها به معنی این است که آمریکا باید مخارج زیادی را در را نیز در جهان حفظ کند. همه ایناقتدار نظامی خود 

روز بهاین نیز مستلزم آن است که روزسطح جهان متحمل شود تا اقتدار و امنیت و اعتبار اقتصادی اش حفظ شود. 
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های جهانی که آمریکا برای حفظ هژمونی خود باید آنها موریتالی مأهای دولتی آمریکا ـ برای تأمین مبودجه

 را به خوبی انجام دهد ـ بیشتر شود و حاصل این نیز چیزی نخواهد بود جز کسری بودجه بیشتر وبیشتر. 

را در طول نیم قرن گذشته است ـ   (G-T)روند کسری بودجه دولت آمریکا ـ که رابطه  (11-4نمودار )

. آشکار است که یک کسری بودجه ساختاری در آمریکا از آغاز دهه شصت میالدی شروع شده دهدنشان می

وط به مرب است و روز به روز نیز شتاب گرفته است. کاهش کسری و پیدایش مازاد بودجه در دهه نود میالدی

-ی از هزینهگی شوروی سابق بخش بزرکلینتون بوده است. روشن است که با فروپاش دوره ریاست جمهوری بیل

های آمریکا که مربوط به دوران جنگ سرد بود کاهش یافت. همچنین در این دوره آمریکا در نوعی خأل فکری 

یعی ابراین به طور طبو سیاستی در مورد استراتژی جهانی خود در دوران پس از جنگ سرد فرو رفته بود. بن

 های خارجی آمریکا کاهش یافتهدر نتیجه هزینهموضوع شده بود و های جهانی آمریکا بالبسیاری از مأموریت

نمودار کلینتون را از . در واقع اگر دوران 1بود. در چنین شرایطی که آمریکا با کاهش کسری بودجه روبه رو شد

 ساله افزایش کسری بودجه در آمریکا روبه روییم.حذف کنیم، با روند چهل (4-11)

 

 
 

انداز لت عادات مصرفی خود ـ حاضر به پسمردمی که ـ به ع  اکنون چه رخ خواهد داد؟ روشن است که

ای جبران کسریهای جدی ـ بر کنند. پس مالیاتها  ظرفیت افزایش، مالیات بیشتر را  نیز تحمل نمیبیشتر نیستند

 اتی در ذای فزاینده ـ را ندارند. بنابراین کسری بودجه برای اقتصاد آمریکا به صورت یک ویژگی بودجه

                                                 
 به عنوان دوران تعطیالت سیاست خارجی آمریکا یاد می کنند. کلینتونز  دوران برخی صاحب نظران سیاسی ا  .1
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(1961-2008)کسری یا مازاد بودجه دولت آمریکا (:  11-4)نمودار 
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 وند وشنداز )کسری ذخیره( ذاتی سیستم میسو کسری بودجه و از دیگر سو کسری پس اد. پس از یکآیمی

شود؟ ساختاری شدن کسری تراز تجاری. توجه شود که این کسری تراز تجاری قابل تغییر نیستند. نتیجه چه می

ذاری گهای آمریکایی، سرمایهنزد بانک )مثل افزایش ذخایر خارجی ر از طریق ورود سرمایه به آمریکاحتی اگ

ها کسری چندانی را نشان ندهد، باز این ویژگی ساختاری جبران شود و تراز پرداخت (مستقیم خارجی و ...

 صرف )سوخت( انرژی است ـ برجایکمتر از میزان م اقتصاد آمریکا ـ که ظرفیت تولید و ذخیره انرژی در آن

ولت سیستمی است. یعنی ورود سرمایه به خودی خود به معنی ورود ماند و این ویژگی، آشکارا  به معنی کهمی

حل مساله ذاتی شده کسری تجاری نیست، بلکه به معنی این است که صرفا به لحاظ حسابداری منابع مالی الزم 

برای جبران بخشی از کسری تجاری تامین شده است. مثاًل به علت وجود محیط امن اقتصادی در آمریکا، در 

-انجام شده است. ورود این سرمایه میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی مستقیم در آمریکا 238حدود  2007سال 

به طور  دیگرکند، از سوی میها را جبران و، به طور صوری کسری تراز پرداختها به اقتصاد آمریکا از یک س

دهد و در واقع امکان تداوم رشد افزایش می ب انرژی به سیستم، را(، یعنی مقدار جذIواقعی سرمایه گذاری )

 شود(.منفی می S-Iآورد )و به همین علت است که ی اقتصاد آمریکا را فراهم میبرا

-یقعم تواندتجاری، شاخص مهم دیگری که می تراز شاخص کسری مداوم در کنارها گذشته، از همه این 

ای هسیستم اقتصادی است. وقتی بدهییک های دولت و مردم در ، بدهیرا منعکس کندکهولت سیستمی  شدن

واند تروند، نشانه آن است که سیستم نمیپی و در طول زمان باال بدرسیستم ـ مهم نیست به چه کسی ـ پییک 

 مین کند وهای دوره جاری را خودش تأفعالیت انرژی الزم )از هر نوعش، پول یا کار یا غذا یا نفت و ...( برای

ا یعنی این هدرپی بدهینحو دیگری جبران کند. انباشت پی ی درونی سیستم را بهبنابراین باید کسری انرژ

به بیش از  2007یابد. میزان بدهی دولت آمریکا در سال لیانه دارد سال به سال افزایش میکسریهای انرژی سا

الر بدهی دارد. در هزرا د 175آید بیش از عنی هر آمریکایی وقتی به دنیا میمیلیارد دالر رسیده است. ی 53000

آمد ملی این کشور بوده است. برابر سرعت رشد در 5/5های دولت آمریکا سرعت رشد بدهی 2007همین سال 

های دولت آمریکا در طول نیم قرن گذشته، یازده برابر شده است. این وضعیت مختص به دولت آمریکا بدهی

لت های دودهیآمریکا بیش از سرعت افزایش بهای مردم ر ده سال اخیر، سرعت افزایش بدهینیست. حتی د

دالر  9300بیش از  2004این کشور بوده است. متوسط بدهی کارتهای اعتباری خانوارهای آمریکایی در سال 

ا همه یعنی هایندالر بدهکار بوده است.  2966هر خانوار آمریکایی  1990بوده است. در حالی که در سال 

 کند. دریک کالم، آمریکا کشوری است با مصرف باال،و باید، دارد مصرف میتواند سیستم بیش از آنچه می

ضعیتی لند مدت با چنین ودر ب کاهنده. هیچ سیستم اقتصادیهای دولتی کمرشکن و فزاینده و پس انداز هزینه

 آورد.دوام نمی
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. نظمی در سیستم باشد ـ نشانه افزایش مداوم آنتروپی استوضعیتی ـ اگر همراه با افزایش بیدر واقع چنین 

کند رف میکند، انرژی مصبیش از مقداری که انرژی تولید میچرا که انباشت بدهی به منزله آن است که سیستم 

ز گسترش انجامد( عبارت است امدت به کهولت سیستمی میدر بلند و تعریف آنتروپی یا آشوب سیستمی )که

یکا ـ کنون که نظام سیاسی و اقتصادی آمردادن انرژی.  این وضعیت البته تامی همراه با از دست نظمی سیستبی

به علل متعدد نظیر اقتصاد بزرگ، قدرت نظامی عظیم، اقتدار سیاسی جهانی، حاکمیت و اعتبار دالر در اقتصاد 

ما از ت، اه اسداشته است، قابل دوام بودالملل  جهانی، کنترل سازمانهای جهانی و... ـ اعتبار ویژه ای در نظام بین

دوام نباشد. برآمدن چین به عنوان یک غول اقتصادی رقیب آمریکا، پیدایش و  این پس ممکن است دیگر قابل

اعتبار یافتن یورو، وجود تقاضای فزاینده برای اصالح ساختار سازمان ملل، جهانی شدن و سایر تحوالتی که در 

 نند.کیکه آشکارا امکان تداوم چنین وضعیتی را برای آینده آمریکا نفی  مراه است، مسائلی هستند 

کند ـ که سال به سال با کاهش ارزش دالر، قدرت خرید وشد ـ یا سازوکار بازار اقتضا میکالبته آمریکا می

است(  هواقعی این دالرهای چاپ شده )که یک بار با چاپ آنها کسری انرژی سیستم از طریق واردات جبران شد

 اند دوباره به صورت داده کاهش یابد، تا وقتی دالرهایی که در مقابل واردات به خارجیان

ارزش دالر،  کاهشگردد، قدرت خرید اولیه را نداشته باشند. همچنین با های مالی به اقتصاد آمریکا بازمیسرمایه

 ها حذف این طریق بخشی از بدهییابد و از دولت و مردم آمریکا نیز کاهش می هایارزش واقعی بدهی

( را )کمبود ذاتی انرژیشود. اما این تمهید ـ یعنی کاهش ارزش دالر ـ نیز بیماری ساختاری اقتصاد آمریکا می

پوشاند )عالمت درمانی(. این مانند این است که ما بیماری را که  ند، بلکه فقط عالئم بیماری را میکدرمان نمی

عفونت را در بدن او از بین  دچار شده است ـ به جای آن که منشأت داخلی به تب بدنش به علت نوعی عفون

 ببریم ـ  داروی تب بر بدهیم و از این طریق تنها عالئم بیماری را بپوشانیم.

ف کند. تواند کسری تجاری خود را متوقخواهد بلکه در وضعیتی است که نمیبنابراین آمریکا نه این که ن 

ود تا هم روز  اعتبار اقتصاد آمریکا بیشتر شری روز به روز فزاینده، باید روزبهاین کسری تجا اکنون برای جبران

اید سال به سال پس باز بسرمایه بیشتری جذب کند و هم با چاپ دالر بیشتر بتواند کسری تجاری را جبران کند. 

است وخواهد شد. آمریکا هیچ راه  های دولتی افزوده شود و این حلقه پی درپی و هر سال تکرار شدهبر هزینه

خودی و به  خواهدد. نظام آمریکا یک جراحی عمیق میطبیعی قابل دسترسی برا ی خروج از این حلقه خبیثه ندار

 درمانی ویک فشار بزرگ ـ که دهد پس باید از طریق شوکخود هم به این جراحی تن نمی

های آن را بر عهده نگیرد ـ سیستم را به طور خودکار هنباشد و مسئولیت فشارها و هزین کس هم مسئول آنهیچ

 کنند را در فصل پنجم و ششم بررسی خواهیم کرد(.که چگونه چنین میصالح کنند )اینرا وادار به واکنش و ا
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اما چنین وضعیتی ـ گرچه نه به شکل و به پیچیدگی وضعیت آمریکا ـ برای سایر کشورهای بزرگ غربی 

ع سابقه کند. در واقمیتر از آمریکا رمان نشود، وضعیت آنان را پیچیدهالبته اگر به موقع دنیز وجود دارد، که 

ت که ای برده اسعادات مصرفی و ساختارهای اقتصادیتاریخی الگوی مصرفی اروپاییان آنان را نیز به سوی 

ط سایر کشورهای روند پس انداز متوس (12-4نمودار )کرده است. متوسط آنان را در طول زمان نزولی پس انداز 

دهد. آشکار است که میل متوسط به پس انداز در سایر کشورهای غربی نیز عمدتا رو به غربی را نمایش می

کاهش است )گرچه نه به سرعت آمریکا(. بنابراین ویژگی کاهش تدریجی ظرفیت ذخیره انرژی در نظامهای 

شورهای های متفاوت در ککه با اختالف چند سال و با سرعت استاقتصادی غربی یک ویژگی عمومی و فراگیر 

 غربی بروز یافته است.

 

 
 

ونه که گذخیره انرژی منجر خواهد شد. همانو البته روند فوق به طور طبیعی در بلند مدت به کسری مداوم 

از آمریکا( در های غربی )غیر ( در کشورS-Iآشکار است، خالص ذخیره انرژی سیستمی )(13-4نمودار )در 

سال گذشته همواره نزولی بوده است و اکنون خالص ذخیره انرژی در کشورهای غربی در آستانه منفی چهل

 منفی شده است(.  1996شدن قرار دارد )در مورد آمریکا از سال 
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ارد و طبیعی است که پس از  این فرایند باید انتظار داشته باشیم که پس از آمریکا سایر کشورهای غربی نیز

یک روند مداوم از کسری انرژی سیستمی و بنابراین یک روند مداوم از کسری تراز تجاری )برای جبران کسری 

 این روند اگر هنوز شروع نشده باشد به زودی  آغاز خواهد شد. انرژی سیستمی( باشیم.

 

 
ش به رو ادرونی انرژییج ظرفیت ذخیره سازی بدین ترتیب اروپا نیز وارد مرحله ای شده است که به تدر

یره انرژی و ذخ ذاتی کسری بنابراین به تدریج به سویکاهش گذاشته است )کاهش نرخ متوسط پس انداز( و 

پول  شاراروپا به سوی انت شود. شاید بتوان گفت اکنون کهرانده می سوی کسری تجاری ذاتیه به دنبال آن ب

کند تا به یک ارز معتبر جهانی دست یابد و از این میکرده است، به نوعی دارد تالش  واحد )یورو( حرکت

پا نیز اش دارد، اروذاتی طریق بتواند نظیر همان فرصتی که آمریکا در مورد چاپ دالر و  جبران کسری تجاری

کسب کند تا بتواند بخشی از انرژیهای سیستمی که رو به کهولت دارد را از طریق کسری تجاری  در مورد یورو

 راستی اگر کشورهای اروپایی از نظر کارایی سیستم اقتصادی ضعیف نشده بودند  ن کند.مداوم جبرا

ژی ر ذخیره انرافتادند؟ و اگر از نظـ هرگز به فکر تشکیل اتحادیه می ـ در مقایسه با کشورهای توسعه یابنده جدید
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ه توجیه اولیه ند؟ درست است کافتادهرگز به فکر انتشار پول واحد می کردند،درونی سیستمی احساس تنگنا نمی

آنان برای انتشار پول واحد، تسیهل گردش مالی و کمک به یکپارچگی بازارهای اروپایی بوده است، ولی ترجمه 

و رت جهانی با کمبود جدی انرژی روبههای اروپایی در رقابین حرفها، این است که خرده سیستمسیستمی همه ا

 فتاده بود، و چاره ای جز تشکیل اتحادیه و انتشار پول واحد نداشتند.شده بودند و اقتصادهاشان به نفس ا

 

 کاهش ظرفیت خرسندی سیستم . چ:۴-۲-۲
در « انرژی درونی»ازه گیری های مهم برای اندیکی از شاخص« دیظرفیت خرسن»درجه احساس سعادت و 

اس گذارند، ظرفیت شادی و احسمیونه که وقتی انسانها پا به سن های انسانی و اجتماعی است. همان گسیستم

ابراین . بنرسند چنین وضعیتی دارندبه کهولت میگذارد، جوامع نیز وقتی در آنها رو به کاهش می خرسندی

عات لتواند شاخصی از سطح نیروی حیاتی سیستم یا سطح کهولت سیستم باشد. مطادرجه خرسندی جوامع می

مروز غرب، در مقایسه با سایر ملل، خرسندی و احساس خوشبختی دهد مردمان ازیادی وجود دارد که نشان می

اما  روز بر مصرفشان بیفزایند و رفاهشان بیشتر شودشود مردمی روزبه. مگر میکمتری نسبت به زندگی دارند

ز از ثروت، نشاط خود را ا گونه که وقتی جوانی ثروتمند، به عللی غیررسندی آنان کاهش یابد؟ آری، همانخ

 بیند. یری متمول امیدهایش را بر باد میدهد یا پیدست م

 ( داشت سخنان عمیقی را درباره1968رابرت اف. کندی در سخنرانی مشهوری که سه ماه پیش از ترورش )

تواند نشانه خوشبختی آمریکاییان باشد، به زبان آورد. چکیده سخن او این است: بودن درآمد ملی نمیاین که باال

، تصادفات رهای مربوط به تولید آلودگی، تبلیغات سیگاآمریکا بسیار باال است اما هزینهگرچه درآمد ملی 

و اتمی و  المپهای ناساختن بمبان، قطع درختان جنگلی، های پیشرفته، نگهداری زندانیبزرگراهها، تولید قفل

ینه گونه کاالها هزشود. گرچه برای تولید اینکاالها جزء درآمد ملی محاسبه می هزاران قلم دیگر از این گونه

فزاید. این کاالها چیزی برخوشبختی ما نمیشده است و ارزش آنها نیز در تولید ملی وارد شده است اما تولید ا

 زهای ما و از امنیت ما و از دلپذیری شعر ما و اخوشبختی خانوادهکودکان ما و از  درآمد کشورما از شادیهای

زیستنی انسانوار گیرد مگر آنچه برای درآمد ملی همه چیز را اندازه می دهد.عشق ما و از تعهد ما نشانی نمی

 . 1دارای ارزش است

                                                 
 آدرس، موجود است:  نیدر ا ،یکتابخانه کند تیاو در سا یمتن اصل سخنران   .1

http://www.jfklibrary.org/Historical+Resources/Archives/Reference+Desk/Speeches/RFK/RF

KSpeech68Mar18UKansas.htm 
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ه ای جامع توان نشان داد که ظرفیت خرسندی و رضایتمندی دراکنون پرسش این است که چگونه می

ـ هم برای نشان دادن کاهش ظرفیت  کاهش یافته است؟ در واقع نیاز داریم که یک شاخص بسیار روشن و صریح 

ب به عنوان شاخص  کهولت سیستمی غر هایی که قبالًدر غرب و هم برای پوشش کلیه شاخصتولید خرسندی 

باشد  ستهلت سیستمی غرب گفتیم هنوز نتوانباشیم. شاید تمام آنچه تا کنون درباره کهو کردیم ـ داشته معرفی

افتد را به خوبی نمایان سازد. ما نیاز به یک شاخص تازه داریم که جان کالم را یک همه آنچه که دارد اتفاق می

 کند معرفی کنیم.ها را تأمین میحدودی این ویژگی کوشیم تا شاخصی که تاجا نشان دهد. در این جا می

-ری و تولید با این هدف انجام نمیگذاشهای یک ملت برای رقابت، سرمایهتال سخن این است، مگر همه

وانی توان گفت که توانمندی و جتری داشته باشد؟ پس آیا نمیتر  و مطلوبگیرد که آن ملت زندگی شادمانه

؟ قاعدتا گرفتاش در تولید زندگی شادمانه و مطلوب برای شهروندانش اندازه توان با تواناییهر سیستم را می

 ( اندازه GDPچنین است. روزگاری این کار را با شاخص درآمد ملی یا تولید ناخالص داخلی )

رفت که هر جامعه ای که در مقایسه با سایر ملل در کل، تولید بیشتری داشته باشد، آن گرفتند. گمان میمی

باالیی دارند اما چون  GDPبرخی جوامع  جامعه مرفه تر و در تولید رفاه، کارآمدتر است. بعدا مالحظه شد که

جمعیت بزرگی نیز دارند، در عمل رفاه تک تک شهروندانش خیلی باال نخواهد بود. به دنبال این، شاخص 

تعریف شد. یعنی یک سیستم اقتصادی به طور متوسط در طول سال برای هر « درآمد ملی سرانه»جدیدی به نام 

کند. باز معلوم شد که این شاخص نیز برای بیان توانایی واقعی ( تولید میدانش چقدر رفاه )درآمدیک از شهرون

سیستم برای تولید رفاه، شاخص مناسبی نیست. چون ممکن است بخش اعظم درآمد کشور در جیب بخش 

چون  ی باشند. پسهای رفاه و بهره مندی از زندگو بخش بزرگی از جمعیت فاقد حداقلاندکی از جمعیت برود 

تواند وضعیت عادالنه یا ناعادالنه بودن توزیع درآمد را نشان دهد، ممکن است جامعه ظاهرا سرانه نمیدرآمد 

 ثروتمندی در عمل بخش اندکی از شهروندانش  رضایت خاطر داشته باشند. 

داد در هر جامعه ای تا چه حد ( معرفی شد که نشان میHDI1آن بود که شاخص توسعه انسانی )پس از 

و خدماتی که برای داشتن یک زندگی قابل قبول و انسانی الزم است، وجود دارد )مثل خدمات امکانات 

تواند شاخصی یهم  نم  HDIای، ارتباطی و ....(. اما اکنون باز معلوم شده است که  آموزشی، بهداشتی، تغذیه

ارای درآمد یک سیستم د در خور برای بازنمودن کارایی تولید رفاه توسط یک سیستم باشد. ممکن است ظاهراً 

باال باشد، اما پرسش این است، این سیستم برای تولید سطح باالیی از درآمد و رفاه،  HDIملی سرانه و شاخص 

ه را های آیندطبیعی نسل آیا سیستمی که سهم منابع مثالً چقدر داده )مواد، انرژی و ....( مصرف کرده است. 

                                                 
1.  Human Development Index 
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رای تولید رفاه توان یک سیستم موفق باش رفاه بیشتری تولید کند را میکنونیکند تا برای شهروندان مصرف می

های آینده به ارمغان نیاورده است؟ در واقع اگر را برای شهروندانش به هزینه نسل دانست. آیا این سیستم رفاه

م، و یی برای شهروندانش بدانو رضایت از زندگ« خرسندی»محصول کلی و نهایی هر نظام اجتماعی را تولید 

زمین  کرهجدیدناپذیرای بدانیم که از منابع تکند را مجموع انرژیای که آن نظام مصرف میواد اولیهها و مداده

توان می زند(، در  این صورتذیر کره زمین میکند )یا مجموع خسارتی که به منابع طبیعی تجدید پاستفاده می

 در جوامع مختلف است.« کارایی تولید خرسندی»شاخصی تعریف کرد که بیانگر 

ن رسد در نظر بگیریم. یکی برای آرام کرداحدی به آنها میر را که مصیبت وبگذارید مثالی بزنم. دو نف

ی اخودش و رهایی از فشار مصیبت باید خرج سنگینی متحمل شود و به مسافرت دور دستی برود. دیگری بر

ی تولید یک خدمت واحد ند. این دو براکرا زمزمه میرود و  غزلی از حافظ ای مین خویش به گوشهکردآرام

کارایی تولید »اند. بنابراین ن انرژی بسیار متفاوتی مصرف کردهردن خودشان از فشار مصیبت( میزا)یعنی رهاک

-نست. اکنون داستان جوامع نیز همیشود بسیار باالتر از دیگری اکه با غزل حافظ آرام میدر فردی « خرسندی

ه باالتری دارند کنند و رفادرست است که آمریکاییان و اروپاییان کاالهای بیشتر و بهتری مصرف می گونه است.

مجموع انرژی کره زمین را ها( بیشتری از االها، انرژی )مجموع مواد و دادهاما برای تولید هر یک واحد از این ک

برای حفظ سطح کنونی رفاه خود،  کنند و چون مجموع انرژی کره زمین محدود است، این جوامعمصرف می

م فقط تواند نشانه کهولت سیستمی باشد. یعنی سیست. و همین میشوندرو میز به روز با فشارهای بیشتری روبهرو

تواند رضایت کنونی شهروندانش را حفظ کند. ایسه با سایر جوامع( میبا مصرف سطح باالیی از انرژی )در مق

کند ولی این فرد از انجام کارهای ساده خودش که در خانه ای مجلل زندگی می ریمانسان پیری را در نظر بگی

شود. درست است که این خانه پر است از تجهیزات کارهایش به صورت ماشینی انجام مینیز عاجز است و همه 

 آن است( در وضعیت کهولت به سرمدرن، اما مجموعه این سیستم )شامل خانه و اجزای آن و فردی که در 

ه زمین ربرد، چرا که برای هر کار ساده باید انرژی زیادی مصرف کند. وقتی چنین سیستمی را به کل کمی

یابیم که در بلند مدت قابل دوام نیست )و پیام تحوالت بازارهای انرژی در سالهای گسترش دهیم، آنگاه در می

 نیز اخیر همین است(. 

بنیاد   2006خاطر در جوالی سال اند. به همینه و به خوبی دریافتهزودتر از بقیها خودشان این مسأله را غربی

خرسندی از »را برای نخستین بار معرفی کرد. این شاخص،  2(HPI« )شاخص زمین دلپذیر( »NEF1اقتصاد نو )

                                                 
 ( یک اتاق فکر غیر دولتی در انگلستان است.New Economics Foundationبنیاد اقتصاد نو ) .1

2.  Happy Planet Index 
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 کند.زنند مشخص میمیرا برای جوامع مختلف در مقایسه با میزان آسیبی که به محیط زیست زمین  1«زندگی

دهد که هر کند. یعنی نشان میمی مختلف بیانهای را برای ملت 2«کارایی کربن»این شاخص در  واقع شاخص 

ارا رژی )یا تولید کربن( کجامعه برای تولید رضایت، سالمت و ثروت برای شهروندانش، چقدر در کاربرد ان

دهد جوامع مختلف هاد، چون نشان مینیز ن« ی خرسندیشاخص کارای»توان نام آن را در واقع می کند.عمل می

  2007والی  اقتصاد نو در جتوانند خرسندی برای شهروندانشان را با انرژی کمتری تولید کنند. بنیاد تا چه حد می

  نتایج زیر آمده است:  NEF را برای اروپا منتشر کرد.  در گزارش بنیاد « زمین دلپذیر شاخص»

 د.خرسندی باالتری ندارن های بزرگتر کربنی برای زمین داشته اند، الزماًبهای اروپایی که آسیـ ملت       

های بزرگتر، غذاهای خارجی، و دسترسی به کاالهای مصرفی، ماشین ـ با وجود زندگی در عصر سهولت

 سال پیش شادمانند. 40مسافرتهای ارزان، مردم کمتر از 

را آورده  21بندی شده اند، انگلستان رتبه زندگی رتبهکه بر اساس رضایت از  کشور اروپایی، 30ـ در میان 

 است.

طور مختصر این شاخص  را برای کشورهای جهان بیاوریم، به  HPIپیش از آن که رتبه بندی شاخص 

ربن بر میزان سرانه تولید ک« مقدار متوسط خرسندی»کنیم. به طور خالصه این شاخص از تقسیم را معرفی می

 آید: انه انرژی( در هر کشور به دست میمیزان مصرف سر )که معیاری است برای

  شاخص خرسندی 

تولید سرانه کربن
 =  (HPI) شاخص زمین دلپذیر 

شود.  جامعه چگونه محاسبه می( برای هر 4)یا سالهای خوش زندگی 3اکنون ببینیم شاخص خرسندی

رود هر کودک تازه به دنیا آمده )متوسط سالهایی انتظار می 5«امید به زندگی»شاخص خرسندی از حاصل ضرب 

 آید: به دست می 6«رضایت از زندگی»زندگی کند( در ضریب 

 شاخص رضایت از زندگی

10
 × شاخص امید به زندگی   =  (WBI) شاخص خرسندی 

                                                 
1.  Human well-being 

2.  The Carbon Efficiency  

3.  Well-Being Index 

4.  Happy Life Years 

5.  life expectancy 

6.  subjective life satisfaction 
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یدانی م ضریب رضایت از زندگی یک عدد بین صفر تا ده است که برای کشورهای مختلف از طریق مطالعه

ات رضایت خاطر داری و از او یپرسند که در کل چقدر از زندگآید )از افراد میبرای هر کشور  به دست می

ـ انتخاب  گیرندامتیاز میـ که از صفر تا ده « راضی کامالً»تا « ناراضی کامالً»های خواهند از بین طیف گزینهمی

ضریبی  کنیم تاضایت از زندگی را تقسیم بر ده میر کند.  به همین علت در فرمول شاخص خرسندی، ضریب

بین صفر و یک به دست آید و به عنوان ضریب امید به زندگی عمل کند(. اکنون اگر هم امید به زندگی و هم 

رضایت از زندگی در کشوری باالتر باشد، شاخص خرسندی هم باالتر است. هر کدام از این دو شاخص که 

نش به ادر کشوری که مردم مثالًدهد. کند و شاخص خرسندی را کاهش میرا خنثی میایین باشد، اثر دیگری پ

درصد است به این معنی است که  سالهای  50کنند اما میزان رضایت از زندگی شان سال عمر می  60طور متوسط 

  .1سال است 30خوش زندگی )یا خرسندی( آنها به طور متوسط 

، در هر سطحی از خرسندی، هر چه تولید سرانه کربن در کشوری باالتر  HPIاکنون بر اساس شاخص 

ودگی شود )یا آلید خرسندی، انرژی بیشتری مصرف میباشد، به معنی این است که در آن کشور برای تول

شود( و بنابراین آن کشور ظرفیت بالقوه کمتری برای حفظ پایدار و بلند مدت سطح کنونی بیشتری تولید می

انرژی و محیط ی خود دارد. در واقع مردمان آن کشور برای داشتن سطح خرسندی کنونی خود،  دارند خرسند

کار کنند و آشموجود در سایر کشورها را مصرف میهای کنونی های بعدی خود یا نسلزیست متعلق  به نسل

 است که چنین وضعیتی در بلند مدت قابل دوام نیست. 

فاصله   100اخص از اقع شاخصی از جوانی سیستمی است. هرچه این شدر و HPI بدین ترتیب  شاخص 

دهد که جامعه مورد نظر تا چه حد پیر شده است که مجبور است برای حفظ سطح کنونی رفاه  و  بگیرد نشان می

نزدیک شود نشانه آن  100خرسندی خود، انرژی بیشتری مصرف کند )یا کربن بیشتری تولید کند(. و هرچه به 

تواند خرسندی کنونی خود را با سطح اندکی از انرژی عه به لحاظ سیستمی جوان است و میکه این جاماست 

 نظر گرفت. هر چه اتومبیل  توان همانند یک اتومبیل درید کند. )یک سیستم اجتماعی را میتول

ند، یا کمی مصرفرعت مشخصی، سوخت بیشتری تر باشد، برای پیمودن فاصله مشخصی یا حفظ سفرسوده

 کند(.آلودگی بیشتر تولید می

                                                 
در مخرج، تعدیل می شود تا شاخص  3/3در صورت و اضافه کردن یک عدد   5نهایتا با افزودن یک ضریب   HPIشاخص   .1

HPI  ،مقایسه شود. 100شود و شاخص کشورها با رقم  100برای  حالت مطلوب از نظر تولید کربن در محیط زیست زمین 
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اد اقتصپردازیم. این شاخص را بنیاد برای کشورهای غربی می  HPIاکنون با این مقدمه به مقایسه شاخص 

های مهم مقایسه . نکته1های موجود در مورد کشورهای مختلف، تولید کرده استنو با توجه به آخرین داده

 توان چنین خالصه کرد:برای کشورهای غربی را می HPIشاخص 

 

ی  غربی نیز آخرین است و در میان کشورها 150کشور، رتبه  178رتبه آمریکا در این شاخص، در میان  ـ 

های بین آمده است. هیچ کشور غربی در رتبه (4-4) سایر کشورهای صنعتی غربی در جدول رتبه را دارد. رتبه

از آن کشورهای درحال توسعه کوچک   HPIجهانی در شاخص  هایقرار ندارد. گرچه باالترین رتبه  60تا  1

کته مهم رف انرژی است(، اما ناست )که علت آن نیز سطح پایین تولید این کشورها و بنابراین سطح پایین مص

 ای که اکنون رقیب غرب محسوبجاست که رتبه بیشتر کشورهای توسعه یابنده این

رزیل، تایلند، مالزی، مکزیک، آرژانتین ـ باالتر از رتبه کلیه کشورهای شوند ـ مانند چین، هند، اندونزی، بمی 

غربی است  )جز تنها اتریش رتبه ای باالتر از هند و برزیل دارد(. بنابراین در یک جمع بندی کلی باید گفت 

ر اغرب از نظر مصرف انرژی )یا تولید کربن( در برابر تولید هر یک واحد خرسندی برای شهروندانش، بسی

و مقدار عددی شاخص  31ناکارآمد شده است.  کافی است وضعیت چین را با آمریکا مقایسه کنیم. رتبه چین 

HPI   و شاخص  150است. در حالی که رتبه آمریکا  56برای این کشورHPI    است.   8/28برای این کشور

 تولید هر یک واحد خرسندی )یا هرکه نظام اقتصادی آمریکا برای دهد ی ساده مقایسه دو شاخص نشان میخیل

 ف کند. آیا شاخصی بهتر از اینها انرژی مصرای شهروندانش باید دو برابر چینییک سال زندگی خوش( بر

 تواند میزان کهولت یک سیستم اقتصادی و اجتماعی آمریکا را نشان دهد؟می

  

                                                 
برای کشورهای مختلف بنگرید به سایت  بنیاد   HPIحوه محاسبه و نیز اطالعات کامل در مورد شاخص برای آگاهی از ن  .1

                  اقتصاد نو  مراجعه کنید:     

(www.neweconomics.org/gen) 
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 غربی توسعه یابندهغیر برای کشورهای غربی و کشورهای  HPI: رتبه و مقدار شاخص (۴-۴جدول )

 کشورهای توسعه یابنده غیر غربی کشورهای غربی 

 HPI شاخص رتبه کشور نام کشور HPI شاخص رتبه کشور نام کشور

 57.9 23 اندونزی 48.8 61 اتریش

 56 31 چین 48.3 65 سوئیس

 55.4 32 تایلند 48.3 66 ایتالیا

 54.4 38 مکزیک 46 70 هلند

 52.7 44 مالزی 45.6 74 لوکزامبورگ

 52.2 47 آرژانتین 44 78 بلژیک

 51.3 51 شیلی 43.8 81 آلمان

 48.7 62 هند 43 87 اسپانیا

 48.6 63 برزیل 41.9 94 نیوزلند

 43.4 84 تایوان 41.7 95 ژاپن

 42.9 88 هنگ کنگ 41.4 99 دانمارک

 41.4 98 ترکیه 40.3 108 انگلستان

 41.1 102 کره 39.8 111 کانادا

 36.1 131 سنگاپور 39.4 113 ایرلند

    39.3 114 لهستان

    39.2 115 نروژ

    38.2 119 سوئد

    37.7 120 رومانی

    37.6 121 مجارستان

    37.4 123 فنالند

    36.4 129 فرانسه

    35.7 133 یونان

    34.8 136 پرتغال

    34.1 139 استرالیا

    28.8 150 ایاالت متحده آمریکا

 تنظیم شده است. www.neweconomics.org/gen)( ارائه شده توسط بنیاد اقتصاد نو )2008منبع: بر اساس آخرین اطالعات )
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در  عنیدهد. یربی را به طور خوشبینانه نشان میکهولت سیستمی کشورهای غ HPIحال شاخص با این

دهد. واقعیت این است که نشان می  HPIاش بیش از چیزی است که شاخص عمل سیستم غرب ضریب کاهلی

ی شود. طبیعلید شده توسط هر کشور استفاده می( توCO2از میزان دی اکسید کربن )  HPIدر محاسبه شاخص 

که مصرف  کند و چین یا هندید میها کربن تولال سنگ بسیار بیشتر از سایر سوختاست که مصرف سوخت زغ

ولید آلودگی کربن بیشتری نیز تشود( وم زغال سنگ دنیا در چین مصرف مینگ باالیی دارند )یک سزغال س

 درصد انرژی 75آورد. درحالی که کشوری مثل فرانسه که آنها را پایین می HPIله شاخص کنند و این مسأمی

کنند یانواع انرژیهای نو استفاده مکند یا سایر کشورهای غربی که از می تولید خود را از طریق نیروگاههای اتمی

رود. آنها به طور نسبی باال می HPIشود و به همین علت شاخص شان کمتر از چین میودگی کربنآل ضریب

تولید کربن را به کار ببریم، معادل گرمایی انواع  انرژیهای   HPIکه در شاخص به جای آن پس اگر واقعاً

تر و ست پایینکه هکشورهای غربی از این هم  HPI صورت شاخص مصرف شده را به کار ببریم در این 

  رود.که هست باالتر مین و هند از اینشاخص کشورهای توسعه یابنده این مثل چی

-های کهولت سیستمی غرب همچنان قابل ادامه است. شاخصاین فهرست از نشانه بندی کنم:این بخش را جمع

را تا  کند این فهرستسیستمی را دید، بسیار فراوانند. آنچه ما را مجبور میتوان در آنها کهولت هایی که می

 شاید همه  ، و محدویت اطالعات در دسترس است.کتابجا متوقف کنیم، مجال تنگ این همین

ها و اطالعات ممکنی که بتواند از وجود یک روند رو به کهولت در نظام اقتصادی اجتماعی غرب شاخص

سازد. تغییر سهم غرب در اقتصاد سهم غرب در اقتصاد جهان منعکس میجام اثر خود را در حکایت کند، سران

 ش قدرت رقبای غرب را نیز نشان جهان نه تنها نشانگر کاهش قدرت مطلق اقتصاد غرب است بلکه افزای

درصد  54( حدود 1900اساس یک مطالعه، سهم غرب در تولید جهانی که در آغاز قرن بیستم )سال دهد. برمی

از آن پس وارد یک درصد رسیده است اما  60( به حدود 1950بوده است با افزایش تدریجی تا میانه قرن بیستم )

درصد رسیده است.  و البته در پایان   4/55این سهم به   1990ای که در سال روند نزولی کندشده است به گونه

 درصد رسیده است و 52به  2001ای که در سال هکاهش سهم سرعت گرفته است به گونقرن بیستم این روند 

 .1درصد سقوط کند 7/37به  2030بینی شده است تا سال پیش

بنابراین همین کاهش سهم غرب در اقتصاد جهان شاخص خوبی از کاهش توانایی نسبی درونی سیستم در  

 نظام غرب است.

                                                 
1.  Stanley Fischer (2006),   The New Global Economic Geography.  
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ه سیستمی است اما باید به این نکته نیز توجها حاکی از رسیدن تمدن غرب در مرحله کهولت گرچه نشانه 

داد که کهولت یک سیستم به معنی کاهش سریع قدرت یا شکست محتوم یا حتی فقدان پویایی آن نیست. 

اندازه باال  اش آنا هنوز سطح پویایی و کنترل پذیریممکن است یک سیستم مرحله کهولت وارد شده باشد، ام

ه یبش ـ که ممکن است در مراحل جوانی یا کمال باشد ـ عمل کند. این بستگی بباشد که بسیار بهتر از سیستم رق

سطح پیشرفتگی و ارتفاع منحنی عمر سیستم دارد. آنچه برای چنین سیستمی مهم است این است خود را از 

 سراشیبی کهولت به درآورد. در واقع ممکن است یک سیستم پیشرفته و پویا چند قرن در دوران کهولت به سر

برد و برایش مشکلی پیش نیاید، درحالی یک سیستم عقب مانده و ناپویا به محض ورود به مرحله کهولت، 

سقوط کند. آنچه در این جا مهم است این است نظام غرب در عین آن که پیشرفته و پویا است، اگر از اکنون 

ه اصالح سیستم و بازگشت بورود به مرحله کهولت را جدی نگیرد و برای آن فکری نکند، هر چه بگذرد، 

 شود. برتر میتر، دشوارتر و زمانزینهمرحله پیش از کهولت، پره

رایندهای به وجود آید و یا ف اجتماعی-برخی فرایندهای انطباقگر در نظام اقتصادیبنابراین از اکنون باید 

های به لحاظ مجموعه ابزار انطباقی موجود تقویت شود. تداوم روند کنونی به این معنی است که غرب نهایتا ـ

هش که غرب با یک جای نیست مگر آنفرودست منتقل خواهد شد. پس  چارههژمونی تمدنی ـ به یک وضعیت 

ای قبل از روی یک منحنی عمر جدید به مرحله سازمانی یا سیستمی منحنی عمر خود را جابه جا کند و در

ت د افراد، بهتر اسگونه که در مورپردرد است. اما همانان یا جراحی کهولت منتقل شود. این به سان یک زایم

 له اصلی ـ یعنیان درد آن را نداند و ذهنش از مسأای انجام شود که بیمار زمان انجام آن را و  میزجراحی به گونه

 قجام شود که از طریای انها به گونهعه نیز بهتراست زایمانها و جراحیجراحی و درد آن ـ منحرف شود در جام

ا از مسأله همل و مسئول آن تلقی نشود ـ  توجهمستقیم یا حوادثی غیر مستقیم  ـ که کسی هم عافشارهایی غیر

اصلی منحرف شود. و به گمان من  اکنون غرب،  به رهبری آمریکا، چنین فرایندی را تعبیه کرده است و در حال 

اید پذیرد ـ بنجام میدردناک در سیستم ا تحقق بخشیدن به آن است. اما این جهش ـ که از طریق یک جراحی

 که ی مهم غرب را نیز درمان کند. اینهمزمان سایر بیماریهاانجام شود که  ایبه گونه

یک جهش سیستمی فراگیر چیست، نکته ای است که در فصل ششم به آن  جراحی بزرگ و حل غرب برایراه

  خواهیم پرداخت.
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 بندی جمع
ب محاصره غر ،قرار گرفت. میراث نخستدر این فصل دو میراث شوم قرن بیستم برای غرب مورد بررسی 

فتن رگوی اقیانوسها و در معرض خطر قراربوسیله لشگر آلودگی است که پیامدهای آن به صورت تهدید پیشر

های مادی و تمدنی غرب در حال ظهور است. و دیگری کهولت سیستمی غرب است بخش بزرگی از سرمایه

ادهای ب در برابر سایر اقتصغر یهای اقتصادرفتن مزیتستده است که باعث از دکه اکنون به نقطه ای رسی

یابنده شده است و اگر این روند ادامه یابد منجر به از دست رفتن اقتدار اقتصادی و مرجعیت سیاسی غرب توسعه

. این ست برودگذارد تا به سادگی همه چیزش از دت نمیخواهد شد. و البته یک سیستم پویا دست روی دس

  بریم:( به پایان می2006ت ملی آمریکا )های پایانی سند راهبرد امنیذکر جملهفصل را با 

واجهه مهایی بزرگ هستند اما ما از قدرت و نفوذ فراوان برای آمریکا با آنها مواجه است، چالش هایی کهچالش»

اما این راهبرد باید است ها برخورداریم. عصر ما مستلزم یک راهبرد امنیت ملی بلندپروازانه با این چالش

های موجود در رسیدن به هدف را برای حتی قدرت بزرگی مثل آمریکا مد نظر قرار دهد. راهبرد محدودیت

امنیت ملی ما با نگاهی آرمان گرایانه به اهداف اما نگاهی واقع بیانه به ابزارها تدوین شده است. زمانی بود که 

یشگام جهان در نظر، پ شکالت جزایر دیگر دور نگاه داشته و آمریکا صرفاًتوانستند ما را از مدو اقیانوس ظاهرا می

تواند با عقب نشینی از جهان، به صلح، امنیت و رفاه باشد . آن دوران دیگر گذشته است. آمریکا اکنون نمی

شگام جهان یخواهیم با این ذهنیت پدست یابد. آمریکا باید با عمل و همچنین نظر، به پیشگامی دست یابد. ما می

.1«باشیم و این میراثی است که ما آن را برای آیندگان باقی خواهیم گذاشت

                                                 
 (.2006) یکاآمر یمل یتسند راهبرد امن .1
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جارت جویی و پیگیری تگزیده است. ما رهبری را بر کنارهولت کنونی آمریکا مسیر جسارت را برد»

ا هایم امروز به مصاف چالشایم. ما تصمیم گرفتهحمایت جویی ترجیح دادهانه را بر آزاد و منصف

ور ما که منتظر بنشینیم تا دشمنان به کش های فردا واگذار نکنیم. ما به جای اینبرویم و آنها را به نسل

 انکه جهشکل بدهیم نه اینخواهیم جهان را کنیم. ما میخارج از مرزها با آنها مبارزه میبرسند در 

 ثیر حوادثأثیر بگذاریم نه این که تحت تأمی خواهیم در جهت بهبود حوادث ت ما را شکل دهد.

قت دارد. بایم با سنت گرانقدر سیاست خارجی آمریکا مطاگیریم. مسیری که ما انتخاب کرده قرار

لی داف مرمانی به اهمبتنی بر نگاهی آ« رونالد ریگان»و « هری ترومن»های رویکرد ما مانند سیاست

گرا به ابزارهای موجود برای کسب این اهداف است. ما برای حرکت در این مسیر باید و نگاهی واقع

ای هیم قبل از این که تهدیدات و چالشقدرت ملی خود را حفظ کنیم و گسترش دهیم تا بتوان

ی ایجاد باید ارتش کنونی، مردم یا منافع ما را متحمل خسارت و نابودی کنند با آنها مقابله کنیم . ما

کنیم که نظیرش وجود نداشته باشد ـ البته قدرت ما صرفا مبتنی بر توان نظامی نیست. بلکه همچنین 

نهادهای  ها، روابط وور است. این قدرت متکی بر ائتالفمبتنی بر رونق اقتصادی و دموکراسی پرش

 ، آزادی، سعادت وهمکاری دیگراندهند تا با مکان را میبین المللی قدرتمندی است که به ما این ا

 (2006)جرج بوش، مقدمه سند راهبرد امنیت ملی آمریکا ـ « صلح را گسترش دهیم.
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 مقدمه
یکم در حوزه قدرت سیاسی نیز غرب با تحوالت بزرگی روبه رو شد. البته جهان، عمالً و به با آغاز قرن بیست و

یکم شد. پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق و نود میالدی وارد قرن بیست و لحاظ مفهومی، از آغاز دهه

ترنت در نشکل گیری جهان تک قطبی با هژمونی غربی ـ آمریکایی، از یک سو، و پیدایش و رشد انفجاری ای

ای کرد. هزتا کامالًترین بستر جهانی شدن همه چیز، از سوی دیگر، دنیا را وارد شرایط دهه نود، به عنوان اصلی

های آغازین قرن بیست ویکم انگاشت. در آغاز دهه نود ترین ویژگی دههتوان به عنوان اصلیشرایطی که می

ین مامهای وابسته به آن( که همواره تأمیالدی، نظامهای رقیب لیبرال دموکراسی )سوسیالیزم شوروی و سایر نظ

 وپاشیده یا اصالح شدند. کننده انگیزه برای رشد فکری و فنی غرب بودند همگی فر

 روی باید برای دستگاه عظیم زد. پس از فروپاشی شودم می «دشمن سرخ»از  غرب تا شوروی بود

هیزات تج ههای تولید کنندعظیم شرکتم در این حوزه و منافع های سنگین و اشتغال عظیاش و هزینهنظامی

های جهو بود را مجاب کردو نمایندگان آنان  دهندگانتوان مالیاتند. بدون دشمن که نمیجنگی فکری بکن

که بزرگترین اختراعات قرن بیستم )کامپیوتر، ماهواره ، اینترنت( حاصل . ضمن اینعظیم نظامی تصویب کرد

را حوزه تحقیق و توسعه  های عظیمیده است و به همین جهت آنان بودجهتحقیق و توسعه در پنتاگون بو

ی در توسعه در کشورهای غربو های تحقیق درصد کل هزینه 25نزدیک به ) کنندمی فناوریهای نظامی صرف

و نزدیک به هفتاد درصد کل هزینه تحقیق و توسعه جهان در امور نظامی  شود.حوزه تحقیقات نظامی مصرف می

ارد میلی 5/72نیز هزینه تحقیق و توسعه آمریکا در حوزه نظامی حدود  2007در سال  را آمریکا بر عهده دارد.

 رها برای قانونگذاران و مردم دشوار است. دجود یک دشمن جدی توجیه این بودجهبدون و دالر بوده است(.

ل دیگر ل اخالباید یک عاماست سیستم پویا بماند پس اگر شوروی رفته  تانیاز است ی واقع به عامل اخالل

غرب هنوز دارای د تا در سالهایی که این فرصت را دا (1991) جنگ اول آمریکا و عراق تراشید. در دهه نود

های جدید نیامده بودند، وجود یک دشمن، غرب را و نظریهبود  در مورد ساختار نظام جهانی نظری جدی خأل

دوم  داد. سپس جنگ افغانستان و جنگ به دست کم تروریسم پیدا شد و بهانه کافی. بعد کممنسجم نگاه دارد

 . تداوم بخشیدران این فضا را عراق و بعد هم منازعه اتمی با ای

 



 ۲۹5             تمدنها ورـعب                                                                                                                                      

 

 

من یا دش مهم ـ یعنی خأل ک کمونیست، غرب نه تنها با یک خألصورت با فروپاشی شوروی و بلودر هر

نظری و فکری در مورد ساختار جدید نظام  . بلکه با یک خأل1رقیب و در نتیجه خأل انگیزه ـ  روبه رو شده بود

دانست با چه دشمنی د. وقتی شوروی وجود داشت، غرب میجهانی و راهبردش در شرایط جدید نیز مواجه بو

ا هدانست چه باید بکند. پس هدفداشت و برای مقابله با آن نیز میروست، و در برابر آن، تئوری نیز روبه

ادگی قابل تعریف بود. اما در فقدان دشمنی مانند شوروی ـ که همانند یک جزء ها به سمشخص و  نیازها و باید

احی اتژی فراگیر برای آینده طرکرد ـ غرب باید یک استربینی برای غرب عمل میو قابل پیشاخالل مفید 

وران دطلبید. در واقع تمامی اندیشه سیاسی غرب در چنین راهبردی کار فکری عظیمی می رد. اما طراحیکمی

جنگ سرد بر اساس یک جهان دو قطبی شکل گرفته بود. و براساس همان نیز ساختارهای سیاسی، نظامی و 

ها ن ساختاراقتصادی سازمان داده شده بودند. اکنون با فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد، تداوم آ

تداوم ساختارهای پرهزینه اما دیگر  ها را به خاطردهندگان نیز دولتنمود. حتی مالیاتمعنی میها بیوسیاست

 لیارد دالری(، مورد پرسش قرار هایی چند صد می)مانند دستگاههای نظامی با بودجهبی مصرف 

ها نیز نیازمند تدوین چارچوبهای کالن فکری بود. غرب اکنون به . ولی اصالح آن ساختارها و سیاستدادندمی

 شکل دهی ساختارهای جدید نیازمند بود.دستگاه فکری تازه ای برای تحلیل آینده و 

انش گام نیاز، متفکرکند برای چه؟ برای چنین روزی، که در هناین همه در دانشگاههایش هزینه میاما غرب 

که اگر چنین نباشد، باید در کارایی و ماندگاری این نظام شک کرد. اکنون راهکار فکری الزم  را ارائه دهند. 

 ری غرب باید به این نیاز پاسخ آمده بود و نظام فکی جدید پدیدزی جدی به راهکار فکرنیا

نظران بو هانتینگتون ـ در کنار خیل صاحکه اندیشمندانی چون فوکویاما ه چنین نیازی بودگفت. در پاسخ بمی

ی اهطریق نظام دانشگ ه غرب ارائه دهند. درواقع از اینتا راهکارهای فکری جدیدی برای آیند دیگر ـ کوشیدند

                                                 
ــمن معقول و   .1 ــتم های پویا )طبیعی یا « قابل پیش بینی»وجود یک دش ــیس ــت. تمامی س ــی پویا، ضــروری اس ــیاس برای هر نظام س

اجتماعی( برای رشــد خویش نیازمند جزء یا اجزای اخالل می باشــند. در همه ســیســتم های پویا جزء اخالل اگر قابل کنترل و پیش 

نش، تحرک، مبارزه و چاره جویی وا می دارد و از این طریق به رشد سیستم کمک می کند. بینی پذیر باشد، اجزاء سیستم را به واک

سن  ستم های اجتماعی همانند نقش واک سی شد. بدن کودک که فاقد نقش جزء اخالل در   ریهر گونه ویروس یا باکتدر بدن می با

ست. پس ما با تزریق واکسن به بدن کودک، نوعی ویر سیب پذیر ا سیار آ ست، ب ضعیفا ان جزء اخالل یا هم شده وس یا باکتری 

ستم در واکنش به این میکرب توانایی و مقاومت خود را بهبود  سی ستم بدن کودک وارد می کنیم تا اجزاء این  سی قابل کنترل را به 

ه سرعت به سوی ب . نظامهای سیاسی و اجتماعی نیز این گونه اند. در واقع سیستم اجتماعی یا سیاسی که رقیب نداشته باشد،بخشند

 افزایش آنتروپی و بنابراین به سوی کهولت می رود و سرانجامی جز اضمحالل نخواهد داشت.
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کرد، مین مالی میتأ سخاوتمندانه او راو پژوهشی غرب وظیفه خود را در جهت کمک به پویایی سیستمی که 

 داد. انجام می

فوکویاما  1992فروپاشی شوروی، دونظریه تکان دهنده ارائه شد. نخست در سال کوتاهی پس از در فاصله  

گیر عالم را. هر دو نظریه به سرعت« هابرخورد تمدن»نظریه د هانتینگتون را داد. و یک سال بع« پایان تاریخ»نظریه 

ا یا ظرایف ام درونی آنهصرفا به علت انسج گیری این دو نظریهت اگر گمان کنیم که عالمانگاری اسشدند. ساده

 اقدها فیههای این نظرشناسی علم، برخی از جنبهنها بوده است. حتی از دیدگاه روشهای عالمانه آو زیبایی

-سیاست وهم در میان سیاست بودن هستند. با وجود این، هر دو نظریه هم در میان عالمانویژگی الزم برای علمی

ز شهرت ین پایه اورزان جدی گرفته شدند. اما راستی چرا این دو نظریه به این سرعت مقبولیت یافتند و تا ا

که البته اکنون  ،«نمایی آنهادرجه حقیقت»گوییم ا  )بهتر است بنظر از درستی یا نادرستی آنهرسیدند؟ چون صرف

قابل تعیین نیست و آزمون آنها حداقل نیاز به چند دهه زمان دارد(، این دو نظریه، هم چارچوبهای کالن تحلیلی 

ای هکردند، هم نسخهمیادند و خأل نظری موجود را پر دایط جدید پس از جنگ سرد ارائه میبرای تبیین شر

لت فقدان به عانگیزگی و رکود محتملی که غرب از وضعیت بی رفتبرونی و راهبردی برای بسیار کاربرد

« یاحتمال اندک»آمد که اگر با هایی بیرون میبینیاز آنها پیش دادند، و همداد ارائه میرقیب یا دشمن رخ می

ها ه طور جدی به آنبها، ضرورت داشت که بینیبزرگی و اهمیت نتایج آن پیشهم درست باشند، به علت 

کردند، الزم بود به آنها توجه جدی نظریه محتمالت بزرگی را مطرح می در واقع، چون هر دوپرداخته شود. 

ده کند و آما« مدیریت پایان تاریخ»تر باشد غرب باید خود را برای چرا که اگر نظریه فوکویاما محتمل. 1شود

ا درست باشند هآماده شود. هر کدام از نظریه« هانبرد تمدن»باید برای  اگر نظریه هانتینگتون واقع نماتر، باشد غرب

حران گیری از یک برآمده است و هم راهکاری برای پیشو غرب هرکدام را که برگزیند، هم از بال تکلیفی د

 یافته است.  محتمل

د. برای تحلیل برخورد کر« نظریه»توان این دو نظریه را ساده انگاشت و با آنها صرفا به مثابه دو بنابراین، نمی

 های غرب در سالهای آغازین قرن بیستد، و تحلیل سیاستجریانها و فرایندهای سیاسی ـ اقتصادی دنیای جدی

جدی به این دو نظریه هستیم. اتخاذ هرگونه سیاستی در ارتباط با دنیای ویکم، ما ناگزیر از شناخت و توجه 

  های سنگینی دربر داشته باشد.تواند هزینه، می، بدون توجه به این دو نظریهجدید

                                                 
می دانیم  ثالًممی دانیم که در زندگی عملی نباید به  کوچک بودن احتمال توجه کرد، بلکه باید به بزرگی محتمالت نگاه کرد.   .1

درصد اتومبیل ما پنجر می شود، این باعث نمی شود که در مواقع ضروری هم از آن  99اگر از فالن خیابان عبور کنیم به احتمال 
 درصد است، در سوار نشدن به آن، شک نمی کنیم. 10خیابان عبور نکنیم. اما اگر بدانیم احتمال سقوط یک هواپیما 
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که پذیرش  ائات و نتایج سیاستیاندازیم به این دو نظریه و اقتض، پیش از هر چیز، نگاهی کوتاه میبدین روی

 ها از سوی غربصل پیامدهایی که پذیرش این نظریهبرای غرب خواهد داشت.  آنگاه در ادامه ف  کدام از آنهاهر

 کاوویم. داشت را باز میور میانه اسالمی( خواهد برای ما )خا
 

 « پایان تاریخ»نگاهی کوتاه به نظریه .  5-۱
فیلسوف و متخصص اقتصاد سیاسی آمریکایی ژاپنی تبار، نظریه پایان تاریخ را ، در سال فرانسیس فوکویاما، 

و  آن را بسط داد 1«انسان واپسین پایان تاریخ و»در کتاب   1992طی مقاله ای مطرح و سپس در سال  1989

RANDهای ارشد موسسه تشریح کرد. او یکی استراتژیست
 مریکایی و کاران آاست و نومحافظه  2

 اند. ی از نظرات او بسیار الهام گرفتهگذاران کنونی آمریکایسیاست

ر ونظریه فوکویاما در پایان جنگ سرد و زمانی ارائه شده که جهان شاهد فروپاشی شوروی سابق ـ و به ط

ـ بود. او نظریه خش مارکس بالهامخ مارکس، و در واقع از متفکری که اش را از نظریه پایان تاریکلی بلوک شرق 

داد. ه دست میگل بنیز بود ـ یعنی هگل، فیلسوف آلمانی ـ الهام گرفته بود اما نتیجه ای کامال عکس مارکس و ه

ند. این تضادها به اتی عامل تکامل تاریخی جوامع بودهبر طبق فلسفه ماتریالیزم تاریخی مارکس، تضادهای طبقا

قالب دهد. یعنی تمایزهای طبقاتی نهایتا از طریق انطبقه سوق میبی به سوی یک وضعیت تدریج جوامع انسانی را

ماند. اقی میگی برای همیشه بت بی طبقهشود. و این وضعیطبقه مینهایی منجر به یک جامعه سوسیالیستی بی

یک  ینامید. بنابراین از نظر مارکس، تاریخ با برقرارگی را کمونیزم میآل بی طبقهیدهمارکس این وضعیت ا

 همان وضعیت  رسد و برای همیشه باه ناب کمونیستی، به پایان خود میجامعه بی طبق

  یابد.گی تداوم میطبقهبی

است یا  اکنون رسیدهرسد ـ و حتی همقد است که تاریخ به پایان خود میبه طور خالصه فوکویاما نیز معت        

طبقه کمونیستی نیست بلکه تاریخ در چهره یک معه بیما این پایان به شکل یک جادر حال رسیدن است ـ ا

ا تر از  نظر او شاید بتوان لیبرال دموکراسی غربی ررسد. به زبان دقیقلیبرال دموکرات به پایان خود می جامعه

عالمتی برای پایان تاریخ تلقی کرد. اما دقت کنیم که منظور او از پایان تاریخ، پایان تکامل ایدئولوژی سیاسی 

جوامعی  یابد اما تنها و تنها به شکل. یعنی از نظر او تاریخ تداوم میوع بشر است و نه پایان  روند وقایع تاریخین

و به  ایدئولوژیککه ایدئولوژی و نظام سیاسی آنها از نوع لیبرال دموکراسی است. در واقع از نظر او تحوالت 

ت حکومت شده اسمنجر به برآمدن شکل جدیدی از  هیسیاسی که در طول تاریخ، هر از گا دنبال آن تحوالت

                                                 
1.  The End of History and the Last Man 

 آمریکا یخارج استیس یوزه در ح بسیار موثر فکر یاز اتاقها یکی  .2

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B9%C2%A0%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B2%C2%A0%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%88_%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%88_%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=RAND&action=edit&redlink=1
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که به گمان او تکامل ایدئولوژیک نوع بشر به نهایت خود رسیده و شکل ر رخ نخواهند داد. کوتاه سخن ایندیگ

کره زمین تعیین شده است و آن ایدئولوژی و آن شکل حکومت، همانا لیبرال  بر روینهایی حکومت انسان 

 دموکراسی است: 

کنیم فقط پایان جنگ سرد نیست یا ما فقط شاهد عبور یک دوره خاص از ما داریم مشاهده میآنچه »

تاریخ پس از جنگ نیستیم، بلکه ما شاهد پایان تاریخیم به این معنی که به نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک نوع 

اله پایان مق« ) ایم.رسیده شکل نهایی حکومت انسانها ـبشر و جهانی شدن دموکراسی لیبرال غربی ـ به عنوان 

 (. 1989تاریخ، 

بتنی بر بازار آزاد الر مبه دموکراسی سکو در واقع فوکویاما معتقد است که پیشرفت و تکامل تاریخی نهایتاً

خی ـ به شکل یشود و وقتی جوامع به این شکل از ساختار سیاسی و اقتصادی رسیدند دیگر ـ به طور تارمنجر می

یابند. از آن پس هر تغییری هم که الزم است رخ دهد در درون و چارچوب خود لیبرال میتری تکامل نتازه

 دموکراسی خواهد بود و نیازی به تغییر کلی ایدئولوژیک یا نظام سیاسی نخواهد بود. 

سفی ادعا این که او از نظر فل گذارد. نخستله محوری دست میأه خود بر چند مسفوکویاما برای تبیین نظری

کند که در یک دموکراسی بازاری تکامل یافته، دیگر نزاعهای ابتدایی که در طول تاریخ بر سر کسب منفعت می

دهند. دموکراسی لیبرال فته است، ضرورت خود را از دست میگرعی، میان انسانها در مییا موقعیت اجتما

ر چارچوب ترتیبات پذیرفته شده د ها و ابزارهای الزم برای این که افراد بدون درگیری و تخاصم و درظرفیت

سب کنند کیک جامعه دموکرات با یک اقتصاد آزاد بتوانند تشخص پیدا کنند و منافع یا موقیت ویژه خود را 

در  قرار گرفتن اشخاص مثالً دهد. در این صورت دیگر نه تنها نیازی به وجود طبقات و در اختیار آنان قرار می

ها نامطلوب نیز قلمداد مه طرفها برای هبلکه در دموکراسی لیبرال این نقشنقش ارباب و برده وجود ندارد 

وان نگذارد این است که دویست سال پیش، دموکراسی لیبرال به عله دیگری که او بر آن دست میأمس شوند.می

های جهان لتهای دیگر ظاهر شد. اما امروز اکثریت دونظام سیاسی، در میان انواع سیستمهای تنها یکی از شکل

های فکری دموکراسی و اشکال دیگر حکومت ـ که او آنها را اشکال شوند و جایگزیندموکراتیک نامیده می

 کید أشوند. نکته دیگری که او تاعتبارتر میروز بیامد ـ روز بهنف دیکتاتوری میمختل

سیالیزم نمایندگی است( اصوال با سوکند این است که دموکراسی )یعنی نظامهای دموکراتیک که مبتنی بر می

خواهند  ها مبتنی بر انواع بازارهار آینده به احتمال زیاد دموکراسیافراطی )کمونیزم( ناسازگار است. بنابراین د

لبته اداری خواهند بود یا از نوع نظامهای سوسیال دموکرات. یک یا از نوع سرمایهبود. بنابراین نظامهای دموکرات

رایط شکند که او نه تنها یک دموکراسی واحد جهانی را خیالپردازی نکرده است، بلکه در ید میفوکویاما تأک

ه های کنونی در قالب دموکراسی بین او معتقد است همین دولت ـ ملتداند. بنابراکنونی آن را ناممکن نیز می
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ست که ولی البته معتقد اکنند. ولت ملی لیبرال دموکرات( حرکت مییک شکل نهایی از دولت )یعنی دسوی 

روری ضقواعد دموکراتیک برای اعمال جدی  جهانی نیرومندک نهاد ، وجود یکراسی جهانیوبرای تثبیت دم

م که با ی. بنابراین به جای صحبت از یک دولت جهانی باید از نهاد یا نهادهای بین المللی گفت وگو کناست

 کند.را هماهنگ و تسهیل میهای دنیا تهای جمعی ملنوعی مدیریت جهانی، کنش

ا با وقایع فرایند عمومی تاریخ ر که دو نکته دیگر توجه کرد. نخست اینباید به  در درک نظریه فوکویاما،

دهد ای از آینده، حوادث گذشته رخ نمیدیگر در هیچ نقطه گوید کهخلط نکنیم. فوکویاما نمیتاریخی منفرد 

ر در آینده اگ گوید حتیر پدیدار نخواهند شد. بلکه او میدموکراتیک گذشته دیگیا ایدئولوژیها و نظامهای غیر 

ا نیز ر شود ـ واین ردموکراتیکی پدیداان، ایدئولوژی یا نظام سیاسی غیرای یا در همه جهبه هر علتی، در جامعه

و بیشتر  ان، بیشترشت زمگردد و با گذمدت، دموکراسی باز میک افق بلندداند ـ  باردیگر در ینامحتمل نمی

اما  مختل شود یا به تعویق بیفتد شود. پس ممکن است در یک مرحله از تاریخ، دموکراسی موقتاً مستقر می

ه گوید که مردم همنکته دوم این که او نمی سرانجام فرمان تاریخ دوباره به سوی دموکراسی خواهد چرخید.

انجامد و اکنون ما همگى در میانه یک جنبش جهانی اسى میه نهایتاً به لیبرال دموکرجهان شوق آزادى دارند ک

امع گوید یک اشتیاق بنیادین و جهانشمول در مردم همه جوبرال دموکراسى هستیم. بلکه او میشتابان به سوی لی

ه وق، جوامع را بوجود دارد و آن همانا شوق زیستن در یک جامعه مدرن ـ یعنی مرفه و پیشرفته ـ است. این ش

 تاً یابد تا نهایه مشارکت سیاسی در آن افزایش میای مدرن شود تمایل براند و هر چه جامعهشدن میدرنسوی م

ازی سبه لیبرال دموکراسی بینجامد. پس از نظر فوکویاما، لیبرال دموکراسی یکى از محصوالت فرعی فرآیند نو

 به لیبرال دموکراسی سازی حتما که او معتقد است فرایند نو)مدرنیزاسیون( است. علت این

انجامد نیز این است که به گمان او برای دستیابی به یک اقتصاد و جامعه مدرن، راهی جز اقتصاد بازار آزاد و می

 نظام سیاسی دموکراتیک وجود ندارد. 

)یک توضیح سیستمی بر نظریه فوکویاما: گرچه فوکویاما از مفاهیم سیستمی برای توضیح نظریه خود 

هیم ارائه شد ـ  اگر بخواها که در فصل چهارم ـ با توجه به بحث چرخه عمر سیستماستفاده نکرده است ولی 

کند تا الش میتاما در واقع نظریه فوکویاما را در قالب چرخه عمر سیستمی توضیح دهیم، باید بگوییم فوکوی

عنی وضعیت حرکت بر روی قله خود رسیده است )ی« پایدار پویای تاریخی»نشان دهد تمدن غرب به مسیر 

ساختارهایی که در خواهد بگوید چهار(. به دیگر سخن فوکویاما می فصل( 1-4نمودار ) های عمر، درمنحنی

وانند تاند که میرسیده ای از تکاملمرحلهاست، به « منظم تفاوتهای»درون تمدن غرب، کارشان تولید نظم یا 

 شده در سیستم را خنثی کنند. در چنین سیستمی هیچگاه اغتشاش وتولید« تفاوتهای نامنظم»روپی یا آنت دائماً

ی های خطرناک یا فروپاشرسد که سیستم را به تنشحدی نمیی انرژی همراه است ـ به رونظمی ـ که با هدربی
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رسیده « رمالآشوب ن»شده یا مرحله  ثبات آنتروپی در حد کنترلدچار کند. بنابراین ـ از نظر فوکویاما ـ غرب به 

نهد، چرا که دیگر تمدنها و ملل نیز وقتی پایداری و پویایی نام می« پایان تاریخ»ن وضعیت را است. فوکویاما ای

ال را  شبیه آن بازسازی کنند و این به معنی تکثیر لیبراین سیستم را دیدند تالش خواهندکرد ساختارهای خود 

 (دموکراسی غربی در همه جوامع است.

هیچ  که در آغاز قرن بیستماند که در حالیریه او نشان دادهیید نظریه فوکویاما، برخی طرفداران نظأدر ت

( ی باشندأارای حق رگونه تبعیضی دهروندان بزرگسال یک کشور بدن هیچدموکراسی فراگیری )یعنی همه ش

، اکنون ند، دارای دموکراسی محدود بودند،شدشورهایی هم که دموکرات نامیده میکدر جهان وجود نداشت، و

درصد(  دارای دموکراسی فراگیر هستند. همچنین  62کشور جهان ) 192کشور از  120در آغاز قرن بیست ویکم، 

رجی، های داخلی و خا، جنگهای ستماتیکخشونتدهند که دموکراسی واهد آماری نشان میآنها با ش

ـ در یک  های انقالبی  و نظایر آنها راهای نژادی، جنگها، جنگها، پناهندگیها، آوارگیها، مهاجرتشورش

از  تگیرند. خود فوکویاما نیز معتقد اسیید ایده فوکویاما میأا دال بر تدهد. و این رافق بلند مدت ـ کاهش می

، اسی و اقتصادی، سیپی مشاهده شده است که دموکراسی به طور بنیادی از نظر اخالقینسه به بعد پی درانقالب فرا

الگوی واقعی  کند که معیارش برای معرفیالبته فوکویاما تأکید می نسبت هر بدیل دیگری بهتر  عمل کرده است.

 ایه گونهب ا، در مقایسه با آمریکا،ه اروپاتحادیلیبرال دموکراسی، نه آمریکا، که اروپا است. او معتقد است که 

 روپاییا اتحادیه طرح ایجاد یک در واقع از نظر او .منعکس کند را از پایان تاریخبرداشت او  تواندمیتر واقعی

ید این گواهد شد. او میپدیدار خوواپسین انسانی که در پایان تاریخ است برای ساخت خانه بزرگی در پی 

وران د ها هنوز درمشاهده است. از نظر او آمریکایی اروپایی اکنون بیش از همه در آلمان قابلوضعیت رویایی 

 شان هستند.نظامی برند و هنوز شیفته قدرتسنتی از قدرت و حاکمیت به سر می فهم

یز ای غلطی نهد شده است. حتی تفسیرها و برداشتدر واکنش به نظریه فوکویاما، انبوهی از انتقادات ایرا 

ما را بیازماییم. اجا در پی آن نیستیم که درستی و نادرستی نظریه فوکویه راه افتاده است. ما در ایناز نظریه او ب

ها اذعان به وجود برخی از آن آگاهی از خطاها و نقاط ضعف این نظریه ـ که خود فوکویاما نیز بعداً بنابراین برای

اش ه نظریهالش کرد ابعاد دیگری را بت وکویاما بعداًعه کرد. حتی خود فهای منتقدین مراجتوان به نوشتهمی  کرد ـ

خودش  له توانایی احتمالی بشر برای کنترل فرایند تکاملأاو با طرح مس مثالً های آن بکاهد. بیفزاید تا از ناتوانی

ح کرد و را مطر گذاری شدید  و مخرب این پدیده بر لیبرال دموکراسیثیرأـ از طریق دانش ژنتیک ـ احتمال ت

ان نمی رسد. یتا هنگامی که علوم طبیعی معاصر به پایان راه خودشان نرسیده اند، تاریخ به پا»حتی آشکارا گفت 
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های علمی  جدیدی هستیم که  بنابر سرشت خود، نوع فعلی جامعه ی انسانی را از ی کشفما اکنون در آستانه

 .1«بین خواهند برد

اهمیت است. آنچه برای ما مهم برای ما بی نظریه فوکویاما نوشته، صدق و کذباین  اهداف در چارچوب

ناختی قائل ی تحوالت فنشدو چیز است. نخست این که نظریه فوکویاما ـ به دلیل نقش بسیار مهمی که برا است،

لی جبرگرایانه تحلی کید بر این باور که برای تحقق فرایند نوسازی، راهی جز اقتصاد بازار  وجود ندارد ـاست، و تأ

خورد غرب رنحوه ب است؛ یعنی دارای این ظرفیت است که به سرعت به نوعی ایدئولوژی تبدیل شود. و دیگری 

ای است که غرب در دوره گذار و سردرگمی نظری پس از جنگ سرد از آن برد. در واقع با این نظریه و استفاده

 هایی ائه داد ـ به معجزهراتون هانتینگ که بعداً« برخورد تمدنها»این نظریه  ـ همراه با نظریه 

مانست که در دوران خأل نظری پس از جنگ سرد، غرب را با اعتماد به نفسی فزاینده ـ برای طراحی نقشه می

و البته من معتقدم که طرحی که غرب درانداخته است، اگر کامیاب درآید، نظریه  آینده جهان ـ همراه کرد.

 ششم(. های پنجم و)بنگرید به فصل حقق خواهد شدفوکویاما در عمل م

 

 «برخورد تمدنها»نگاهی کوتاه به نظریه .  5-۲

مشاوران  یتیمنا یهابرنامه اسبقکننده هماهنگو ساموئل هانتینگتون استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد آمریکا 

برخورد »ای با عنوان طی مقاله 1993سال  را نخست در« ابرخورد تمدنه»نظریه )زمان کارتر(،  کایآمر یمل تیامن

ح توضی« برخورد تمدنها، و بازسازی نظم جهانی»در کتابی با عنوان  1996ارائه  و سپس آن را در سال « تمدنها؟

ی اش وارد شده بود را نیز پاسخ گفت. نظریه هانتینگتون در واقع نوعو برخی از انتقاداتی که به نظریهو بسط داد 

شود. یم فوکویاما )که روزگاری شاگرد هانتینگتون بوده است( محسوب« پایان تاریخ»به نظریه  واکنش و نقد

ا پایان که نشان دهد بر خالف نظر فوکویاما نه تنها تاریخ پایان نیافته است بلکه بکوشد هانتینگتون در کتابش می

سرد،  س از جنگاست. یعنی در دوره پخطر خود نیز وارد شده های پرن جنگ سرد، تاریخ به یکی از  پیچیافت

های مذهبی و فرهنگی منبع اصلی شکاف و نزاع میان انسانها خواهد بود. البته او معتقد است که در نظام هویت

 دها بازیگران اصلی اند و در میان آنها نیز کشمکش و جنگ تداوم خواه«ـ ملتدولت»جهانی آینده همچنان 

ها و گروههای وابسته به تمدنهای مختلف ن ملتهای خونین و مزمن میانگیافت اما درگیریهای اصلی و ج

 خواهد بود.

                                                 
 .1999ژوئن  17به لوموند،    .1
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 و آن را  1منعقد شد  1648گوید از هنگام عقد پیمان صلح وستفالی ـ  که در سال در واقع هانتینگتون می 

 مدتاً ع یای غربها و درگیریهای دنند ـ به مدت یک قرن و نیم، کشمکشداالمللی جدید میسرآغاز نظام بین

میان شهریاران )پادشاهان مشرطه، سالطین خودکامه، شاهزادگان، حکام محلی و ابرمردان( بوده است. هدف 

به تدریج  هک بنیه اقتصادی و نظامی بوده است. در همین دوره بودگسترش سرزمین،یا تقویت  آنان نیز عمدتاً 

ها ریها و جنگ( به بعد، درگی1789-1799انقالب فرانسه )ها نیز شکل گرفتند و آنگاه از هنگام «دولت ـ ملت»

ت. با اول ادامه یاف ها بوده است تا پادشاهان. این الگو در طول قرن نوزدهم و تا جنگ جهانیبیشتر در میان ملت

ئولوژیک های ایدیم سیاسی و آنگاه سربرآوردن بدیلوقوع انقالب روسیه و استقرار کمونیزم به عنوان یک رژ

ی آن، برخورد ایدئولوژیها آغاز شد. کمونیزم، فاشیزم، نازیسم و لیبرالیزم ایدئولوژیهای مهم و دارای قدرت برا

ز قرن ی اهم در بخش بزرگ کردند. نهایتاًآرایی میدند که هر از گاهی دربرابر هم صفسیاسی در قرن بیستم بو

ابسته به آنان، از نوع نزاع ایدئولوژیها بود. از های وآرایی دو ابر قدرت و بلوکبیستم )دوران جنگ سرد(، صف

جود در های مو، نوعی کشمکش درونی در میان قدرتنظر هانتینگتون تمامی نزاعهای پس از پیمان وستفالی

تمدن غربی بوده است. اما با پایان جنگ سرد مرزهای نزاع به بیرون از غرب منتقل شده است. درواقع او معتقد 

 تن جنگ سرد و به طور مشخص در قرن بیست و یکم، درگیری اصلی میان تمدنها خواهد بود. است با پایان گرف

وان عن انگارد. به دیگر سخن او واژه تمدن را بهفهوم تمدن را با فرهنگ مترادف میالبته او آگاهانه م

 برد.نی به کار میترین برداشت از هویت فرهنگی و دیفراگیرترین مفهوم و ملموس

ها تنها «دولت ـ ملت»ن تاریخ تمدنهاست و خالصه هانتینگتون معتقد است که تاریخ بشریت همابه طور 

ر از تر و پایدارتها و تمدنها وجود دارد بسیار جدیاند. تفاوتهایی که میان فرهنگچند قرن تاریخ ساز بوده

نظر  یاسی وجود دارد. در واقع بهها و در دنیای جدید بین ایدئولوژهای سادهایی است که پیشتر در میان ملتتض

آن  رهای فردی بیش و پیش از هر چیزی از فرهنگ، قومیت، دین و در یک کالم از تمدنی که فرد داو هویت

کنند، یداند که در بستر زمان ظهور مهای پویایی میه تمدنها را پدیدهگیرد. و البتروییده و زیسته است نشأت می

 شوند.کنند و سرانجام نابود میشوند، افول مییابند، ادغام مییابند، انشعاب میتکامل می

یخ، زبان، که تارکند. نخست ایننها به شش زمینه اختالف اشاره میهانتینگتون در مورد علت برخورد تمد

 یها، منجر به تمایز در دیدگاههاکند. تمایز در این حوزهمیها و مذهب، تمدنها را از هم متمایز فرهنگ، سنت

شود. دیدگاهها در مورد رابطه بین فرد با والدین، با همسر، با گروه، با دولت و اساسی در مورد روابط انسانها می

                                                 
ساله بین  80ساله آلمان و نیز جنگ های  30به جنگ های  1648( در سال Peace of Westphaliaپیمان صلح وستفالی )  .1
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فاوت در برداشت از حقوق، با خدا، در تمدنهای مختلف، متفاوت است. و همین تفاوت دیدگاه منجر به ت

هایی که در طول تاریخ به وجود آمده است تشود. تفاودرت، و عدالت میمراتب قها، آزادی، سلسلهمسئولیت

 های زمانی و مکانی را حذفصلهو به سادگی زدودنی نیستند. دوم، او معتقد است فرایند جهانی شدن ـ که فا

د هدهای تمدنی را رشد میها و هویتیکند بلکه آگاهتصور رایج، تمدنها را یکدست نمی کند ـ بر عکسمی

 های وابسته به تمدنهای مختلف، تمایزهای آنان وین ملتکند. افزایش تعامل و ارتباط بآشکار میو تمایزها را 

روز بی است برای بکند. این خودآگاهی تمدنی زمینه مناسدآگاهی تمدنی آنان را آشکارتر میدر نتیجه خو

 ها.شکافها و دشمنی

عنوان منابع هویت بخش ـ تضعیف  ها را ـ به«دولت ـ ملت»سازی از یک سو که نوسازی و جهانیسوم این

دار ابراین نوعی خأل هویتی پدیکند. بنلوفشان جدا میز هویت تاریخی و ماکند و از سوی دیگر انسانها را امی

شدن شدت که هر چه جهانیشود. چهارم اینبا نوع بنیادگرای آن پر می عمدتاً شود که با مذهب و آن هممی

یان شود و همین، در میشتر در چشم غیرغربیان نمایان میشود، قدرت غرب ب های تمدنی تقویتیابد و آگاهی

ه تمدنهای غیرغربی تمدنهای غیرغربی، موجب واکنش در جهت بازگشت به خویش شده است. یعنی در هم

دادن به دنیایی غیرغربی در حال رشد است. در واقع گرچه شیوه زندگی مردم عادی در حال میلی برای شکل

هایی برای غیر غربی شدن هستند. پنجم این که در حال شکل دهی نهضتن است اما نخبگان آنان غربی شد

زدوده شدن  تر از تفاوتهای فرهنگی و مذهبی قابلایدئولوژیک و طبقاتی بسیار ساده تفاوتهای سیاسی، اقتصادی،

یاسی، وابستگی گذشته یا گرایش ستواند نیستند. یک فرد میبردن اقع تفاوتهای فرهنگی قابل از بینهستند. درو

فرهنگی  تواند از هویتتغییر دهد یا انکار کند، اما نمیاقتصادی، تمایالت ایدئولوژیک و حتی طبقاتی خود را 

از نظر اعضای سایر فرهنگها، یک فرد برآمده از تمدن اسالمی، هر چقدر هم از نظر سیاسی،  مثالًخود جدا شود. 

یر کند همچنان عضوی از تمدن اسالمی است. در واقع اگر کسی از مسلمانی خود اقتصادی و ایدئولوژیک تغی

 «.انسان بی دین»شود نه یک محسوب می« دینمسلمان بی»باز یک نیز دست بردارد، 

ای بین کشورها در حال گسترش است. تجربه نشان گرایی و همکاری اقتصادی منطقهو ششم آنکه منطقه

ل با فرهنگ و تمدن مشترک شکهایی اند که میان ملتزمانی موفق بوده همکاریها عمدتاًداده است که این نوع 

اند. یعنی اشتراک فرهنگی شرط موفقیت همبستگی اقتصادی است. بنابراین همکاریهای اقتصادی به گرفته

ب تقویت وجای من ترتیب همکاریهای اقتصادی منطقهیابند. بدیهای تمدنی سوق میبه سوی همبستگیسرعت 

ای که گسترش این شش ویژگی، شرایط را برشود. هانتینگتون معتقد است های تمدنی میها و هویتخودآگاهی

 کند.بروز برخورد بین تمدنها آماده می
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 گونه که گمانم مجاورتهایی که با هم دارند، آنرغها، علیها و تمدناز نظر هانتینگتون، دروازه فرهنگ

 یشوده نیستند. همچنین او معتقد است تمدن غرب نه تنها هنوز به یک تمدن غالب جهانکنیم به روی هم گمی

تواند به عنوان یک تمدن جهانی، بر همه تمدنها فائق آید. بنابراین از نظر او تبدیل نشده است بلکه اصوال نمی

 ا خواهد بود.گریزی از برخورد بین تمدنها نیست و آرایش نظام جهانی در آینده حاصل این برخورده

فرضیه من این است که ریشه اصلی برخورد در این دنیای جدید اصوال »نویسد: خود می 1993او در مقاله  

بندی فرهنگی قسیمها نیز هست، تبندی بین نوع بشر که منبع تنشئولوژیک یا اقتصادی نیست. بهترین تقسیماید

یاست های اصلی در ستنش مانند امامسائل جهانی باقی میین بازیگران ترها به عنوان قدرتمنداست. دولت ـ ملت

ها و گروههای مختلف تمدنی رخ خواهد داد. برخورد تمدنها بر سیاست جهانی سایه خواهد جهانی بین ملت

 «.افکند. خطوط گسست در میان تمدنها، خطوط درگیری در آینده خواهند بود

مدن هنگی، به هشت تهای دینی و فررا، بر اساس تعلقزرگ جهان معاصر هانتینگتون، تمدنهای فعال و ب

کند: غربی، اسالمی، کنفوسیوسی، ارتدوکس، هندی، ژاپنی، آفریقایی و آمریکای التین. و البته اصلی تقسیم می

ها، و مقایسه همه آنها با فرهنگ غربی، نوعی ذهبی ـ ایدئولوژیک  به این فرهنگاو با بخشیدن نوعی هویت م

رزهای برای تفکیک م« تمدن»کند که کاربرد واژه م داده است. در واقع او تأکید میپنهان نیز انجاارزشگذاری 

ها «تمدن»سخن، گرچه او از رود. به دیگر ها به کار نمین واقعی این فرهنگفرهنگی است، و به معنی متمدن بود

د. از نظر گریم ممکن است غیرمتمدن باشنگوید اما معتقد است برخی از این تمدنها را وقتی به تنهایی بنسخن می

ها نمایش داد. در این نمودار، خط (1-5)توان با نمودار ط بین تمدنهای مختلف معاصر را میهانتینگتون، رواب

برای برخورد  تر به منزله استعداد بیشترهای ارتباطی پر رنگط  و تعامل بین تمدنها است، و خطبیانگر وجود ارتبا

 دن است.بین آن دو تم
 (: روابط بین تمدنهای مختلف از نظر هانتینگتون۱-5نمودار )

 
تمدن اسالم مشاهده کرد. نخست توان چند نکته عمده را در مورد روابط می( 1-5)با نگاهی به نمودار 

که تمدن اسالم جزء تمدنهای پر ارتباط است. یعنی تمدن اسالم به جز تمدن ژاپنی و آمریکای التین با سایر این
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رین تتمدن اسالم با دیگر تمدنها، بیش که ارتباط و تعامل میانامل دارد. دیگر اینتمدنها ارتباط، مجاورت و تع

آشکار است چهار  (1-5)گونه که از نمودار مانرخورد و تنش آلود شدن دارد. هاستعداد و آمادگی را برای ب

مدن غرب که تم اینارتباط از پنج ارتباط میان تمدن اسالم و سایر تمدنها، مستعد پیدایش برخورد است. و سو

گرچه با همه تمدنهای دیگر مرتبط است اما بیشترین احتمال برخورد را با تمدن اسالمی و تمدن کنفوسیوسی 

 دارد.

های برخورد تمدن اسالمی و کنفوسیوسی با تمدن غرب از مباحث هانتینگتون بر زمینهگی بخش بزر 

متمرکز است. او در کتابش به احتماالت مربوط به نابودی تمدن غرب پرداخته است. او بر این باور است که 

یرغربی جوامع غترین عوامل دشمنی با غرب و مبارزه با غربی شدن پیروان ادیان غیرغربی یکی از جدیبیداری 

معیت در کشورهای اسالمی تر از آن رشد سریع جرشد اقتصادی جوامع اسالمی و مهم است. او همچنین بر

کند که رشد جمعیت مسلمانان همراه با رشد اقتصادی کشورهای اسالمی به بینی میگذارد و پیشانگشت می

ت که ب عمل کند. البته هانتینگتون معتقد اسمنبع اصلی درگیری تمدن اسالمی با سایر تمدنها بویژه تمدن غر

یز خواهد های اسالمی نررشد سریع جمعیت در کشورهای اسالمی منبع بالقوه ای برای بی ثباتی داخلی در کشو

ی برای اه در کشورهای اسالمی عامل بالقوهکردد است تعداد پرشمار جوانان تحصیلبود. اما به طور کلی او معتق

-ه  بیکند ککید مین اسالمی خواهد بود. او تأد، مهاجرت و نیز افزایش توان نظامی تمدگسترش بیداری، جها

گذاشت،  دتوجهی به اثری که این فرایند بیداری در کشورهای اسالمی بر سیاست در نیم کره شرقی زمین خواه

د. چرا شانزدهم میالدی دارتوجهی به نهضت اصالحی پروتستانها در اروپای اواخر قرن پیامدهایی شدیدتر از بی

تواند که بیداری اسالمی میکرد درحالی که در نهضت پروتستان تنها چهره سیاسی اروپای شمالی را دگرگون

رن بیست است که در اوایل قثیر بگذارد. بر این اساس معتقد سیاسی بخش بزرگی از کره زمین تأبر ساختار 

-نگ اسالمی و بنابراین شاهد کشمکشغیرغربی و بویژه فره هایویکم جهان شاهد بیداری روزافزون فرهنگ

از  ای استکباری غربهای غیرغربی با ملل غربی خواهد بود. بویژه آن که با افزایش رفتارههایی میان ملت

جهان باید  ا،همی و نیز افزایش قدرت اقتصادی و خودباروی چینیبیداری و بنیادگرایی اسالسو، و گسترش یک

ها ـ بویژه بین تمدن غربی از یک سو، و تمدنهای اسالمی و کنفوسیوسی، از سوی ترین کشمکشمنتظر شدید

 دیگر ـ باشد. 

ب ـ دست تمدنهای متعارض با غر ترینینگتون بر آنها ـ به عنوان اصلیتوجه کنیم که هر دو تمدنی که هانت

 افزایش و دیگری جمعیت بزرگ ودو ویژگی برجسته هستند: نخست قدرت اقتصادی در حال گذارد دارای می

 زرگانگلستان به جایگاه چهارمین قدرت بگرفتن از با پیشی  2007قتصادی چین در سال فزاینده. از نظر ا

به قدرت  2020شود با سرعتی که اکنون در حال رشد است تا سال بینی شد میاقتصادی جهان دست یافت و پیش
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درصد جمعیت جهان در این کشور ساکنند. تمدن  20عیتی نیز بیش از دوم اقتصادی جهان تبدیل شود. از نظر جم

درصد منابع  60اکنون بیشترین منابع انرژی فسیلی دنیا را در خود جای داده است )حدود هم اسالمی نیز نه تنها

لقوه ( و از این نظر یک تمدن بادر خاورمیانه قرار دارد درصد منابع گاز جهان 40اعالم شده نفت و بیش از 

ی به تمدنی نیز از نظر اقتصادشود، بلکه برخی از کشورهای حاضر در این حوزه ثروتمند و توانمند محسوب می

 4/1بزرگ است )نزدیک به   سرعت در حال رشد هستند. به همین ترتیب جمعیت تمدن اسالمی نه  تنها مطلقاً

مثالً متوسط نرخ رشد جمعیت کشورهای عربی ( بلکه به سرعت نیز در حال رشد است )2007میلیارد نفر در سال 

ـ در گزارش سالیانه  1387واتیکان در فرودین درصد بوده است.  5/3حاشیه خلیج فارس در سالهای اخیر حدود 

پیشی  نخود ـ اعالم کرد که برای نخستین بار در تاریخ، جمعیت مسلمانان از جمعیت مسیحیان کاتولیک جها

. جهت نیست که هانتینگتون انگشت اشاره خود را به سوی این دو تمدن نشانه رفته استگرفته است(.  بنابراین بی

اشاره هانتینگتون به طور همزمان دارای این دو پشتوانه )جمعیت بزرگ و  هیچ کدام از دیگر تمدنهای مورد

 قدرت اقتصادی بالقوه باال( نیستند.

سلمانان م ها و درگیرها در مناطقی کهاسالمی و تنشیژه خود را بر تمدن کید واین میان هانتینگتون تأ در

اشاره به درگیریهایی که در دو دهه اخیر در افغانستان، عراق، اندونزی، کند او با حضور دارند، متمرکز می

تان، کشورهای شاخ آفریقا، بوسنی، آلبانی، بلغارستان، مقدونیه، قبرس، ارمنسطین، سودان، لیبی، چاد، نیجریه، فلس

 ، کشمیر،هند، پاکستان، منطقه شین جیان چین، برمه، فیلیپین و ... رختی و اینگوش، قفقاز، آسیای مرکزیاوسِ

مرزهای اسالم خونین »گیرد که: میداده است و در آنها همواره یک طرف درگیری مسلمانان بوده اند، نتیجه 

  1«.است

نهای اسالمی ا تمدقرن رویارویی تمدن غرب ب یکم را مشخصاًکه هانتینگتون قرن بیست وکوتاه سخن این

ارویی آنان یکند که ویژگیهای مذهبی و ایدئولوژیک مسلمانان احتمال روداند ولی تأکید میو کنفوسیوسی می

 کهدهد. در واقع او به صد زبان کوشیده است که غرب را در مورد خطرات بالقوه ای را با غرب افزایش می

 تمدنیکم برای غرب دارد آگاه کند و مهار تمدن اسالمی را هدف شماره یک ت وتمدن اسالمی در قرن بیس

 یکم معرفی کند.غرب برای مدیریت قرن بیست و

 

                                                 
، 1374نظریه برخورد تمدنها: هانتینگتون و منتقدانش، ترجمه و ویراسته مجتبی امیری، انتشارات وزارت امور خارجه،    .1

 .62ص 



 ۳0۷             تمدنها ورـعب                                                                                                                                      

 

 

 .  نتایج  سیاستی نظریه هانتینگتون5-۳
 ااکنون ببینیم پیامدهای دیدگاه هانتینگتون برای سیاست غرب چه خواهد بود. برخی از این پیامدهای سیاستی ر

رده است. از نظر هاد کگذاران غربی پیشنمدت و بلندمدت به سیاستهای کوتاهتینگتون به عنوان توصیهخود هان

د را تمدن خوی ترین اقداماتی که غرب باید در کوتاه مدت انجام دهد عبارتند از: همبستگی دروناو غرب مهم

رهای کشوروپای شرقی و آمریکای التین های اکشور آمریکای شمالی ـ افزایش دهد؛ از میان ـ بویژه بین اروپا و

دارای اشتراک فرهنگی با غرب را جذب کند؛ همکاری خود با ژاپن و روسیه را تقویت کند؛ دامنه قدرت نظامی 

کشورهای کنفوسیوسی و اسالمی را محدود کند؛ از اختالفات میان تمدنهای غیرغربی رقیب بهره ببرد؛ نهادهای 

غربی را تقویت کند و هر چه بیشتر کشورهای غیر غربی را در آنها مشارکت دهد؛  بین المللی برآمده از فرهنگ

های نظامی ده تبدیل شود؛ روند کاهش تواناییهای عمهای تمدنها به جنگمحلی بین بخش نگذارد درگیرهای

دهد پیشنهادهایی میبلندمدت نیز  برایدست. گرچه هانتینگتون  تر کند؛ و اقدامات دیگری از اینخود را آرام

 غرب باید قدرت اقتصادی و سیاسی»ترین پیشنهاد او را باید در این جمله خالصه کرد که محوریترین و اما مهم

  1«.الزم را برای پاسداری از منافع خود در برابر تمدنهای دیگر حفظ کند

حتمالی را ا و برخورد اهایی نیست که شکاف میان تمدنههای هانتینگتون، توصیهدقت کنیم که توصیه

را در برابر دیگر تمدنها  هایی است که موفقیت درعمل به آنها قدرت و برتری غربکه توصیهکاهش دهد، بل

-کها، نوعی بلوود. در واقع در چارچوب این توصیهشن طریق منجر به دوام تمدن غرب میکند و از ایحفظ می

های د. توصیهرگیه ـ این بار بین تمدنها ـ شکل مینگ سرد تازشود و نوعی جبندی تمدنی پدیدار یا تقویت می

هایی نیست که برای دیگر تمدنها نیز قابل کاربرد باشد یا منجر به کاهش احتمال برخوردهای هانتینگتون، توصیه

ت سبین تمدنی شود. و البته از هانتینگتون ـ به عنوان یک متفکر برآمده از فرهنگ غرب و به عنوان استراتژی

ور یا ای نیکو برای کشای خود را به گونهرود. او وظیفه حرفهسته در غرب ـ انتظاری جز این نمیسیاسی برج

 تمدنش به انجام رسانیده است. 

وصیهتدمدت برای غرب پیشنهاد کرده است، دقت کنیم که آنچه هانتینگتون به عنوان اقدامات کوتاه و بلن

 طرح نظریه هانتینگتون، برخی  گمان پس ازنظریه است. اما بیبرآمده از این های سیاستی آشکار 

ظر نتجدید مثالًهای غرب پدیدار شده است. نشده نیز در سیاستگیریهای سیاستی ناآشکار و اعالمجهت

ن نظریه ای کشورهای اروپایی در مورد پذیرش مهاجرین خارجی بویژه مهاجرین مسلمان را باید یکی از پیامدهای

ار شود، دای بین تمدنهای غرب و اسالم پدیخواهند در صورتی که در آینده برخورد جدیروپاییان نمیدانست. ا

                                                 
 .79، ص همان   .1



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            ۳0۸ 

 

 

دار و مریز اروپا با ترکیه. گونه است سیاست کجعناصری از تمدن متخاصم آنها را از درون تهدید کند. همین

م به آرام عناصر یک تمدن متخاص پیوستن ترکیه به این اتحادیه به منزله گشودن درهای یک تمدن برای ورود

رکیه با الهاست که تتهدید تبدیل شود. سدارد در بزنگاههای تاریخی به یک درون تمدن دیگر است و احتمال 

ان . اما اروپاییان همچنهای اتحادیه اروپا رسانده استهسیاسی و اقتصادی خود را به پشت دروازاصالحات جدی 

آخرین نند )کبیشتری مشروط میکیه را در اتحادیه اروپا به تحقق شرطهای آورد و پذیرش عضویت تربهانه می

 ـ که به ترکیه 87است ـ در فروردین  خاویر سوالنا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپامورد آن، اظهار نظر 

روپا اتواند به روند عضویت این کشور در اتحادیه عدالت و توسعه می اسالمگرای هشدار داد که تعطیلی حزب

های لیتده است به علت مغایر بودن فعادادستان ترکیه از دادگاه قانون اساسی ترکیه درخواست کر آسیب بزند.

تحقق  . گرچه اصوال1ًحزب عدالت و توسعه با اصول سکوالریزم قانون اساسی ترکیه، این حزب را منحل کند

های عمومی اروپا ـ از نظر قدرت نگرفتن یک فرایند قانونی است و با گرایششدن این درخواست مستلزم طی

احزاب اسالمی ـ نیز سازگار است، اما اتحادیه اروپا در این مورد موضع گرفته است. یعنی مهم این است که اروپا 

ابق گونه که رئیس جمهور ست در این اتحادیه را ندارد. همانبه هر روشی نشان دهد که ترکیه شایستگی عضوی

زبان  حی، ولی آنها این را بهاین است که ما مسلمانیم و آنها مسی»ل  گفته است دلیل آن ترکیه، تورگوت اوزا

 به صراحت اعالم کرده است هایش(و هم در مصاحبه )هم در مقاالتش بارها هانتینگتون نیز البته و .2«آورندنمی

 رکیه را به عضویت نخواهد پذیرفت.که اروپا هرگز ت

 

 مدنها نظریه مهمی است؟.  چرا نظریه برخورد ت5-۴
 ینادرست ای یتدرس ،یاسیس یهاهیدر مورد نظر ،یعلوم تجرب رینکته اشاره کرد که برخالف سا نیبه ا دیدر آغاز با

 یاسیس هینظر کیاست. اگر  هیکاربرد نظر تیدارد قابل تیندارد. بلکه آنچه اهم یچندان تیها اهمهینظر نیا

 دیر واقع باشود. دیم یتلق دیقابل قبول و مف یاهیبه دست بدهد، نظر یاسیعمل س یبرا یقو یبتواند چارچوب

شوند. یم یابیارز انهی( ابزاگرایفکر ی)الگو میبا پارادا شتریب ،یاسیس یهاهینظر ،یشناختگفت که از منظر روش

 «تیدیمف»بلکه درجه آنها « صحت»ها مهم است نه درجه هیدر علم، آنچه در مورد نظر انهیابزارگرا میدر پارادا

ها این نظریه چگونگی تأثیر»اند که به صراحت اعالم کرده یاسیس یهاهیدر مورد نظر یاسیس لسوفانیآنهاست. ف

ها بسیار ریهو نتایج این نظ هاها است. در نتیجه، تحقیق در ریشهتر از چیستی خود آنتب مهمبر رفتار افراد به مرا
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که مردم عمالً  رو مورد تحقیق و بررسی قرار داد آن ازها را باید است. این نظریهها بررسی خود آن تر ازمهم

 اسی، توضیح دادن نحوه وقوعمقصود نظریه سی» نیهمچن«. اندها تأثیر پذیرفتهگرفته و از آن ها را جدّیآن

گیری درباره این که  ها در جهان، در ذهن ما یا در خارج از آن نیست، بلکه آن است که ما را در تصمیمپدیده

 .1«بکنیم و آن چه را که باید بکنیم چگونه انجام دهیم، یاری کند دچه بای

برای غرب( )بنابراین با رویکرد ابزارگرایانه، نظریه برخورد تمدنها از آن رو که یک نظریه بسیار مفید است 

ثیر ذاران غربی تأگسیاستشود و با نگاه فیلسوفان سیاسی، این نظریه از آن رو که بر رفتار ای مهم تلقی مینظریه

مدافع  هاین مقال» گوید اش به صراحت میمقاله خود هانتینگتون در ای جدی است.شگرفی نهاده است، نظریه

ص که آینده ر این خصوت دهایی تشریحی اسها نیست، بلکه هدف آن، طرح فرضیهمطلوبیّت درگیری بین تمدن

، مورد ها برای سیاست غربآمدهای آنپذیرفتنی باشد، الزم است پیها تواند باشد. اگر این فرضیهچگونه می

 غرب بداند در آینده با توان گفت  از آغاز هدف هانتینگتون این بوده است کهدر واقع می  2«توجه قرار گیرد.

 تواند برگزیند.هایی میدام چه راه حلبرای هر ک هایی رو به روست وچه گزینه

گذاران غربی به طور غیررسمی در حال تبدیل کردن آن رساز بوده است که سیاستجا کااین نظریه تا آن

 خ بسیاری در مورد آینده خود های بی پاساین نظریه زمانی که غرب با پرسش به نوعی ایدئولوژی هستند.

 له جدی برای غرب در حال نجات داد. در پایان جنگ سرد دو مسأد، غرب را از خأل نظری رو بوروبه

مداران و نیز عامه مردم خیالشان از بابت حال و آینده راحت شده بود. مودن بود. یکی این که عمده سیاستنرخ

آینده را نیز  . تکلیفبوددیگر خیال غرب از تهدید هرگونه دشمنی آسوده  بوداکنون که بلوک شرق فروریخته 

فوکویاما و برخی  نظریات دیگر شبیه به آن روشن کرده بودند: آینده مساوی است با پایان « پایان تاریخ»ظریه ن

و  انگیزه برای رقابت جهان. در این صورت غرب با یک خأل تاریخ یعنی تسلط بی منازع تمدن غرب بر همه

رک خود را از دست اخالل یا عامل مح شد. وقتی سیستمی جزءرو میسازی روبهریزی و آیندهمهتالش و برنا

 مدت به سوی اضمحالل پیش رود. از نگاه دیگر،یی خود را از دست بدهد و در بلندرود که پویابدهد بیم آن می

ه نوعی بغرب اگر دشمن مشترک نداشته باشد، رقابت و همکاری درونی کنونی بین کشورهای غربی به تدریج 

ود. شدر داخل، منازعات قدیمی زنده می رودقتی دشمن بیرونی از بین میشود. ومنازعه و خصومت تبدیل می

غرب یکپارچگی کنونی خود را مدیون جنگ جهانی دوم وپیدایش بلوک شرق با محوریت شوروی است. 

وگرنه تا پیش از جنگ جهانی دوم که غرب یک دشمن بزرگ مشترک بیرونی نداشت، بیشتر منازعاتش بین 
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ها زمانی آلمان و سایر کشورهای اروپایی تن و بین فرانسه، و منازعات تاریخی بین انگلستان کشورهای خودی بود.

ندی سیاسی بجهانی دوم پایان یافت و یک بلوک از بین رفت و غرب به یک روح یگانه دست یافت که جنگ

ر آینده، ابهام د جدی بین لیبرال دموکراسی و کمونیزم برقرار شد. پایان جنگ سرد درعین ایجاد سردرگمی و

کرد. از همین رو بود که منازعات قدیمی را نیز یادآوری میخطر پایان اتحاد داخلی در غرب و بازگشت به 

ال بازگشت ح کیسنجر در واکنش به نظریه پایان تاریخ گفت که نه تنها تاریخ به پایان نرسیده است بلکه جهان در

طر وجود دارد که دوباره اتحادهای متفرق و گروهی میان های جهانی است و این خبه دوران پیش از جنگ

کشورهای اروپایی و یا سایر کشورها بازتولید شود و نظم جهانی را تهدید کند و نتیجه گرفت که غرب باید 

  بخشی کشورهای غربی  استفاده کند.از آن به عنوان ابزاری برای وحدتسازمان ناتو را تقویت کند و 

های اساسی در میان نخبگان و حتی عامه مردم درحال برای غرب این بود که برخی پرسشم له دواما مسأ

ارد که کشورهای غرب همچنان پرسش جدی مطرح بود که از این پس چه ضرورتی داین  مثالًرخ نمودن بود. 

ه را نهزیهای بزرگ و پرای انبار کنند و ارتشافزارهای هستههای سنگین نظامی صرف کنند، جنگبودجه

های ا و پرسشهه نظامی پرهزینه تداوم یابد؟ ایندهندگان، یک دستگاند؟ یا چرا باید به هزینه مالیاتنگهداری کن

 شد که دستگاه نظامی کشورهای غربی کوچکک بودند. اگر قرار بر این میها بسیار خطرنادیگری نظیر این

-ا ـ که بسیاری از آنها جزو قانونسهامداران آنها رشد؟ زیان تکلیف انبوه صنایعی نظامی چه می شود، آنگاه

تر از همه، در گذشته بخش بزرگی از کرد؟ و مهمان غربی بودند ـ چه کسی جبران میگذاران و سیاست مدار

می و ظاهای ندر غرب شده است به کمک بودجه تحقیقات پیشرفته که منجر به رشد مرزهای دانش و فناوری

ر هستند و هیچ باز تحقیقات بسیار پرهزینه و زمانگرفته است، چرا که برخی ی شکل در مراکز تحقیقات نظام

 درصد کل  25نزدیک به پیشتر گفتیم که موسسه تحقیقاتی خصوصی حاضر به انجام آنها نیست )

نیز هزینه  2007در سال  شود وحوزه تحقیقات نظامی مصرف می های تحقیق توسعه در کشورهای غربی درهزینه

ترین تحوالت فناوری در قرن میلیارد دالر بوده است(. مهم 5/72تحقیق و توسعه آمریکا در حوزه نظامی حدود 

بیستم که منجر به انقالب اطالعات و مقدمه پیدایش دنیای جدید بوده است )مهار و استفاده از انرژی اتمی، 

رنت ماهواره به فضا و انجام تحقیقات علمی درفضا، شکل گیری شبکه اینت وتر، ارسالیگیری کامپکاراختراع و به 

اگر . های نظامی شکل گرفته استزارت دفاع آمریکا و به کمک بودجهو مراکز تحقیقاتی وابسته به و ...( در

ابراین نهای کالن نظامی وجود ندارد و ببودجه ها کاهش یابد، دیگر توجیهی برایقرار باشد فعالیت نظامی غربی

بود که  یها و مسائلها پرسشبیند. اینمی رتری فناورانه غرب است ـ آسیبتحقیقات علمی ـ که عامل اصلی ب

 توانست پویایی و پتانسیل درونی نظام غرب را به چالش کشد. پس از پایان جنگ سرد می
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وجه ا را بیهنظریه هانتینگتون تمام این پرسش نظریه هانتینگتون به سان یک منجی به کمک غرب آمد.

باید ـ برای شرکت در یک جنگ احتمالی بین تمدنی ـ برتری نظامی خود را کرد. چرا که غرب همچنان می

نون یابد. اما اکگری دوران جنگ سرد ادامه میظامیتراشی و ننابراین همچنان همان فرایند دشمنحفظ کند. و ب

شده است. پس نظریه هانتینگتون خواه « دشمن سرخ»( و سایر تمدنها، جایگزین 1)اسالموفوبیاترس از اسالم 

 های ب از ابهام و بالتکلیفی در سیاستغر آوردنط، ابزاری بود کارآمد برای بیروندرست یا غل

گرایی اسالمی بنیاد اش. از بخت خوش هانتینگتون، تحوالت بعدی نیز با نظریه او همراهی کردند. گسترشآینده

نها دمداران غربی آمد تا نظریه برخورد تمـ به کمک سیاست های یازده سپتامبرحملهو اقدامات القاعده ـ بویژه 

شده بپذیرند و مطابق آن عمل کنند. نیازی نیست که آنان به پذیرش این نظریه را به عنوان یک ایدئولوژی تأیید

نوان نبرد تمدنها مطرح کنند. طبیعی است یک نظام عقالنی تا حد اذعان کنند یا اقدامات نظامی خود را به ع

 دارد. پس به جای نبرد تمدنها  ممکن باید راهبردهای بینادین خود را از رقبا مخفی نگاه

توان از محور شرارت سخن از تمدنهای دشمن، میتوان نبرد با تروریزم را مطرح کرد و به جای نام بردن می

میشه ه نتخاب استراتژیک، خودآچمزی، و بازی دادن رقیبی که اطالعاتش نامتقارن است،، اگفت. نعل وارونه

 ابزار کارآمدی بوده است.
 

  برخورد غرب با این دو نظریه.  5-5

ها غربی غاز،، در آکنون پرسش این است که برخورد غرب با این دو نظریه چه بود؟ وقتی نظریه پایان تاریخ آمدا

توانست خیالشان از هر نوع دشمن خطرناک برای لیبرال دموکراسی گنجیدند. دیگر مینمیاز شادی در پوست 

چ تحول بنیان که دیگر هی بودبه حدی از بلوغ رسیده  شانو نظام سیاسی بودندپایان تاریخ رسیده  به .راحت باشد

 . کردهدید نمیآن را تبرافکنی 

 حدودی عناصرتا   اشت. یکی این که این نظریهپذیرش این نظریه دو مشکل اساسی د در هر صورت  

ه توان علمی دانست کهایی را میی علم، در علوم تجربی تنها نظریهشناس. از نظر روششتعلمی در خود داغیر

ه مارکس کرد ـ اگر مثل منتقدان نظری صبر قرنهاباید آزمون نیست.  باشند. اما نظریه فوکویاما قابل آزمون قابل

اما این اشکال ه. آید یا ندر دنیای واقع سر بلند بیرون می نگوییم تا پایان تاریخ ـ تا معلوم شود این نظریه از آزمون

تشان راهنمای مورییاسی، تبیین واقعیت نیست، بلکه مأهای سبود. چرا که اصوال ماموریت نظریهقابل گذشت 

از این که بگذریم. نظریه پایان تاریخ یک خطر دهم(. ین نکته را چند سطر بعد توضیح می)اعمل بودن است 
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های زهنظام غرب انگی شد کهگرفت حاصلش این میمیوآن این که اگر مورد پذیرش عمومی قرار  اشتبالقوه د

. دادمیرا از دست  الزم برای ارتقاء خود ـ که همیشه در هنگام وجود یک دشمن یا رقیب جدی وجود دارد ـ

که این نظریه درست باشد اما پذیرش عملی و عمومی آن برای  ـ خواهدو میـ خواست بنابراین گرچه دلشان می

گرچه از نظر علمی نقدهای بسیاری به این نظریه شد، اما به گمان من این نقدها نبودند  .بودنظام غرب خطرناک 

یه برای رمدارن در مورد خطری که پذیرش عام این نظکناری زدند، بلکه هوشیاری سیاست که این نظریه را به

-استینها نیز به همان شدت نقد و کنشینی این نظریه شد. و گرنه نظریه برخورد تمدغرب داشت، منجر به گوشه

 ک نظریهکه یسیستیمی، و هم نشانه پویایی جالب است هم )هایش برمال شد، اما چرا تا این پایه اقبال یافت؟  

سیستم آن  خود لیبهترین سیستم ممکن است و دیگر رقیبی ندارد و سیستم )غرب( گوید اینمی )پایان تاریخ(

 این نظریه برای من خطرناک است(.  عملی گوید پذیرشآن قدر هشیار است که می

ن تاریخ پایاه نود میالدی نظریه و هم به دلیل این که شواهد تجربی موجود در ده یلبنابراین هم به این دال

شد. نظریه برخورد تمدنهای هانتینگتون که آمد غرب استقبال کردند، باید نظریه بدیلی یافت میرا همراهی ن

ه پایان انگیزگی ناشی از نظریکرد هم بیرا پر میبرای تحلیل دنیای جدید نظری  ای بود که هم خألکرد. نظریه

ینه چون هز ود،همراه ب درجه راستنمایی اندکی همنظریه با  این اگر تر از همهمهمو  .تاریخ را به دنبال نداشت

آن برای نظام غرب سنگین است پس شایسته بود که به طور جدی به آن توجه شود.  هایبینیپیش ناشی از تحقق

 پتامبریازدهم س هایهحملنیز ها کردند و بعداین نظریه را همراهی می تجربی برخی شواهد در همان زمان نیز البته

و سپس برخورد منفی  گسترش بنیادگرایی اسالمیو  (2005) و لندن (2004) قطارهای اسپانیاحمله به و  (2001)

ر آمریکا گرفتاریهای اخی آمریکا به عراق و نهایتاً ها، نخبگان و عامه مردم کشورهای اسالمی نسبت به حملهدولت

 ند.این نظریه را تقویت کرد در عراق

ریه یخ بود اما عقلش به نظکرد؟ گرچه در نهان دلش با نظریه پایان تاردر چنین شرایطی غرب چه باید می

؟ برای دکرباید چه میغرب ن بود. اکنون آ تقویتـ که شواهد زیادی حاکی از  گرایش داشتتمدنها  برخورد

تی اگر حشد؟ چرا؟ چه نیازی داشت که خود را درگیر یک نبرد بین تمدنی کند؟ نبرد بین تمدنی آماده می

ند؟  در بین تمدنی ک هانتینگتون درست هم باشد آیا این معقول است که غرب خود را درگیر یک جنگنظریه 

اسالم  هگوییم که چرا غرب از ورود به فرایندی که به برخورد بین تمدنش با سایر تمدنها ـ بویژبخش بعدی می

 ـ بینجامد، پرهیز خواهد کرد.

سایر های نظریهنظریات سیاسی یک تفاوت ماهوی با ای که باید روشن شود این است که در این جا نکته

ارند. د «کارکرد» شان،نظر از درستی و نادرستیها صرفاست که در علوم سیاسی نظریهاین آن  علوم دارند و

 سیاسی ریهنیست. بلکه نظ هااین نظریه یا حتی علمی بودن نما بودندن یا حقیقتبو نیازی به درست یعنی الزاماً
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ز گاهی این وظیفه را نی ـ گرچه توضیح دهد را هاواقعیت پدیده لزوماً عمل را پر کند نه آن که آید تا خألمی

 در این صورت حتی اگرهای معطوف به عمل. بینیابزارهایی هستند برای پیشها نظریه . در واقعدهدانجام می

 سیاست و عمل  نشأها مچون این نظریه .مقدمات آنها غلط باشند ممکن است نظریه درست از آب درآید

 رآمده، ب شرایط جدید آورند. و البتهرفتارها شرایط جدیدی را فراهم میها با تغییر ، یعنی خود نظریهدنشومی

ی از برخ در علوم سیاسی در واقع کند.ضد خود عمل می شود و گاه برگاه موجب تقویت و تحقق نظریه می

، یعنی «هندکاهخود»دیگر  و برخی آورند، یعنی شرایط تحقق خود را فراهم می، هستند «زایندهخود»ها بینیپیش

-می که در روزهای آینده بورس سقوطبینی کند وقتی یک مسئول بورس پیش )مثالً شوندمانع تحقق خود می

 به سقوط بورس عمالً تواند موجب هجوم سهامداران برای فروش سهامشان شود وبینی او میپیشکند، همین 

 بینی کند کهب، پیشفتن تیم رقیکم گررعکس وقتی یک مربی فوتبال با دستبینی خود زاینده(. ببینجامد )پیش

تیجه موجب شکست ر نانش و دبازیگرتوان موجب عدم جدیت ه راحتی برنده خواهد شد، همین میتیمش ب

 .کاهنده( (بینی خودتیمش شود )پیش

 ها و راهنمایی آنها برایندارند بلکه کارکرد آن یها اهمیتدرستی و نادرستی نظریهاگر در این صورت 

م این است مه ؟چرا غرب نظریه هانتینگتون را بر فوکویاما ترجیج دهد یا برعکس ،اهمیت دارد گذاریسیاست

 غرب را ازدهند. نخست این که میات فکری مهم و همراستایی را به دنیای غرب ارائه نظریه  خدم هر دوکه 

ید و جایگاه غرب در آن به دست د، یعنی چارچوبی نظری برای تحلیل دنیای جدآورننظری درمی خألابهام و 

سیاست آینده غرب به دست داده  دهند. دیگر این که از هر دو نظریه راهکارهای عملی روشن و مهمی برایمی

همچنین در هر دو نظریه  .شوددر برابر دنیای نو پرهیز داده میشود و  غرب  از وضعیت بی عملی و انفعال می

ن غرب است. با ایآنچه محور توجه و هدف نهایی است، برتری و اقتدار و پیروزی و فراگیری فرهنگ تمدن 

 گوید به این نقطه ایم )پایان تاریخ(، و دیگری میسیدهگوید به این نقطه رتفاوت که یکی می

رخورد ظریه برسیم، مشروط بر آن که از نبردی که در راه است پیروز برآییم )برخورد تمدنها(. در واقع هم نمی

اش را حفظ کند باید از ت و غرب اگر بخواهد اقتدار کنونیگوید برخوردی در راه استمدنها )آنگاه که می

وی های ملی به سگوید همه دولتکه میو هم نظریه پایان تاریخ )هنگامی دست به اقدامات جدی بزند(اکنون 

راه جهانی  المللی باید اینحرکتند ولی یک نهاد یا نیروی بینیک شکل نهایی از دولت، لیبرال دموکراسی، در 

ری جهانی از سوی غرب را تبیین به سوی دموکراسی را هماهنگ و تسهیل کند( دارند نوعی ضرورت اعمال رهب

 های بسیار بزرگی دارند، که اگر با احتمال اندکی نیز درستکه هر دو نظریه ادعاها و انگاره این و نهایتاً  کنند. می

د. بر این نباشند، نتایج شگرفی برای تمدن غرب دارند، پس، از این دید نیز هر دو نظریه برای غرب شایسته توجه

دو  ب اینبرای غر در واقعمفید هر دو نظریه را اخذ کند.  سیاستیکندکه غرب نتایج کم میاساس، عقالنیت ح
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روش یکی  و)رسیدن به پایان تاریخ( کند که یکی هدف را برای غرب تصریح مییکدیگرند: نظریه مکمل هم 

 )پیروزی در نبرد تمدنها(. را رسیدن به آن هدف سیاستیا 

ادهای فکری تولید نه «برخورد تمدنها»و  «پایان تاریخ»راستی ما نباید از خویش بپرسیم که چرا هر دو نظریه 

رقی ارائه لکه از سوی متفکری شنه از سوی دانشگاههای غربی ب "گوی تمدنهاگفت و"نظریه   مثالًغربی است و 

 یه فوکویاما و هانتینگتون نه تنها حکایت ازشود. به قول دکتر محمد عماره ـ نویسنده نواندیش عرب ـ نظرمی

پیشینه و نوع نگاه غرب به سایر تمدنها دارد، بلکه برنامه عملى غرب در مقابله با تمدنهاى غیر غربى است. او 

معتقد است که سزاوار بود که به این دو نظریه، به عنوان اعالم صریح و آشکار موضع واقعى تمدن غرب در 

 ایه دارى در مقابل دیگر مکاتب نهاى غیرغربى و موضع حقیقى لیبرالیسم سرممقابل ملتها و تمد

  1گذارى مى کردیم.پرداز سپاسسبب از این دو نظریه نگریستیم و بدینمى

ـــاس ب حل برای غرب این بود که دو نظریه را همزمان بپذیرد و آنها را تلفیق کند وبهترین راهدر واقع  ر اس

ــیاســت هایش را تعریفهدف آنها ریه نظغرب دلش با  های الزم را برای تحقق آن اهداف تنظیم کند.کند و س

کم یت که در قرن بیســت وشــدنی باشــد. غرب امیدوار اســدارد که این نظریه محقق فوکویاما اســت، یعنی امید

ـــود که همه جهان تحت لوای نظام لی ـــرایطی فراهم ش  ها و  تحوالتبرال دموکراســـی درآید و تاریخ جنگش

سر آید سی بزرگ و پرهزینه به  سر به بالین آرامش بگذارد. اما سیا سی  قلش ع و جهان در دامن لیبرال دموکرا

ــواری در پیش خوندکی هم حقیقتگوید نظریه هانتینگتون را جدی بگیر که اگر امی ــد، آینده دش اهی نما باش

گویی که  در واقع ائات آن عمل کند؟داشت. پس بهتر نیست که غرب این دو نظریه را با هم ترکیب و به اقتض

ست که به  ست اما عق« پایان تاریخ»غرب با دلش پذیرفته ا سیده ا دی گوید نظریه برخورد تمدنها را جلش میر

ها ده سال پس از ارائه نظریه پایان تاریخ فوکویاما و زمانی که نظریه هانتینگتون در اوج پذیرش یبگیر. آمریکای

صــاد های فنی ســریع یا اقتشــورها ممکن اســت پیوســتن به نوآوریکاز این که بعضــی  خالصــه»بود نوشــته اند: 

 . 2«است هنوز زنده« هاایسم»یکپارچه جهانی را انتخاب نکنند. برای این کشورها تاریخ پایان نیافته و دنیای 

ظریه جنگ ناست و و دلپذیر بینانه پایان تاریخ یک نظریه بسیار خوش نظریهبه دیگر سخن، برای غرب 

ای غرب . هر کدام از آنها که پذیرفته شود تبعات سنگینی برانگیزاست و هراس تمدنها یک نظریه بسیار بدبینانه

هر دو  پیامدهای دهند وو چارچوب عمل به دست میکنند تئوریک رها می ریه غرب را از خألدارد. هر دو نظ

توجه  اهنمایی با خود داشته باشند باید به آنی از راستاگر حتی درجه اندک که ستآن اندازه مهم ا نیز نظریه

                                                 
 .  164کیهان فرهنگى، شماره  -تمدنهاى جهانى، تدافع یا برخورد؟ دکتر محمد عماره، ترجمه سید محمد میرزایى الحسینى   .1
 .95استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم، ص   .2
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اید در بزرگی محتمالت را ب بلکه مهم نیست، ،احتمال کرد. وقتی سخن از سرنوشت یک تمدن است، کوچکیِ

 نیست پس از اکنون کسی  «آزمون نهایی»نظریه قابل این دو اکنون هیچ کدام از و چون نظر گرفت. 

نند، شرط کنظریه محتمالت بزرگی را مطرح می کدام نظریه بیشتر است و چون هر دو درجه درستیکه داند نمی

قل ع د. پس بهترین راه حل ترکیب این دو نظریه است. یعنینعقل آن است که هر دو نظریه جدی گرفته شو

داز که نامید و چشم ا با این دو بر اساس اقتضائات آن عمل کن ردنظریه برخورد را بگی کند که غربحکم می

بر  که نهایتا با گسترش و غلبه قطعی و نهایی تمدن غرب دشرایط جهان را به سویی ببر بتواندمدت افق بلند در

  . اکنون برای چنین هدف بزرگی چه باید کرد؟نایل شودبه پایان تاریخ  ،همه جهان

لی مانع از برخورد احتمااین نگارنده معتقد است نظریه برخورد تمدنها آمده است تا غرب را یاری کند تا 

نه « ردنظریه برخو»تمدن غرب با سایر تمدنها شود و به نوعی بدون برخورد، پیروزی غرب را قطعی کند. پس 

توان گفت این نظریه با هر کم میزاده شده است. یا دست« ویشعدم تحقق خ»برای تحقق خویش که برای 

رار است برخوردی با تمدنهای رقیب شده است تا اگر قهدفی که ارائه شده باشد، اکنون راهنمای عمل غرب 

ی به صراحت ارون بیاید. هانتینگتون در مصاحبهروی دهد، غرب بداند چگونه عمل کند تا از این برخورد پیروز بی

  .1«نمایدع کند و موقعیت خود را حفظ هایش دفاغرب باید سعی کند تا از خود و ارزش» گفته است

یعنی د. ها عمل کند تا به دنیای پایان تاریخ دست یابباید به اقتضائات نظریه جنگ تمدنغرب بدین ترتیب 

ند کای عمل میون دارد به گونهرب اکنپس غرسد. ها پیروز شود پایان تاریخ فرا میدر جنگ تمدنغرب اگر 

نظریه جنگ  و درآید (فزایندهکه باید خودش را محقق کند )خود ای بینینظریه پایان تاریخ به صورت پیشکه 

 درآید. و برای این هدف غرب باید (کاهنده )خود سازد خود را نابود که باید ایبینیتمدنها به صورت  پیش

دنها، باید راه را تمهای برآمده از نظریه برخورد را ترکیب کند. در واقع سیاستسیاستی این دو نظریه اقتضائات 

ابره ند این پیام را به غرب مخسازد. به دیگر سخن این دو نظریه با هم داربرای تحقق نظریه پایان تاریخ هموار 

پایان تاریخ و پیروزی لیبرال دموکراسی نزدیک است اگر در رویارویی تمدنها پیروز شویم یا بتوانیم این کنند که: می

 .رویارویی را بالموضوع کنیم

 غربی از این تصمیممداران و اندیشمندان غیرشود. همه سیاستاکنون پاسخ یک سوال جدی آشکار می

تا جایی که  .زده شدند شگفتـ  های یازده سپتامبرحملهسریع و قاطع آمریکا برای حمله به افغانستان ـ پس از 

ود شها بوده است. آخر مگر میود غربیحتی این گمان مطرح شد که حمله به برجهای دوقلو به نوعی کار خ

                                                 
 .88)منبع پیش گفته(، ص   نظریه برخورد تمدنها  .1
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ل یک حمله محدود به بخشی از کشورش و آنهم توسط عده ای ناشناس، به سرعت و بر یک نظام سیاسی به دلی

ر دیگر ا یک کشواساس حدس و گمان یک کشور دیگر را متهم و به آن کشور حمله کند؟ آیا ورود به جنگ ب

ا به پرسش ها و مردم همه چیز رای که  رسانهها و تلفات احتمالی سنگینی در بر دارد ـ در جامعهـ که هزینه

و جید در نظریه برخورد تمدنها جست وکشند، برای دولت آمریکا تا این حد ساده است؟ در واقع پاسخ را بامی

کرد. غرب ـ به رهبری آمریکا ـ پس از جنگ سرد، خطر فقدان دشمن و مشکالت ناشی از آن را درک کرده 

ود را له خنها فراهم آورده بود. پس آنها مسأآ بود. نظریه هانتینگتون هم چارچوب و ابزار فکری الزم را برای

جهت یب شناخته بودند و نظریه الزم را هم برای آن داشتند، و بر اساس آن راهبردهای خود را تنظیم کرده بودند.

منتشر شده است به  2006و  2002بخش بزرگی از اسناد استراتژی امنیت ملی آمریکا که در سالهای  نیست که

آمریکاییان  است.ر خیز دشمن جدید )تروریسم برآمده از بنیادگرایی اسالمی( اختصاص یافته معرفی ابعاد خط

 . 1«حدود یک دهه طول کشید تا ماهیت اصلی این تهدید جدید را درک کنیم»اند به صراحت گفته

ند و برای ابنابراین در سالهای اولیه قرن بیست و یکم آنان دیگر ماهیت خطر را به خوبی درک کرده بوده

 ند و ک فرصت برای اقدام بودآنان تنها مترصد یافتن یبرخورد با آن نیز تئوری مناسبی در دست داشتند. 

این فرصت تاریخی را در اختیار آنان قرار داد. غرب یک بار دیگر برتری سیستمی خود  های یازده سپتامبرحمله

اکنون با تداوم دادن همان بحرانها در صدد آن است که  ها نشان داد واستفاده مناسب و بهنگام از فرصت را با

  ل نهمبخش پایانی فص)و در  یکم ـ تثبیت کند.ا برای آینده ـ حداقل قرن بیست واین برتری سیستمی ر

کوشد از طریق بحرانهای خلیج فارس به نشان خواهیم داد که چگونه غرب میـ جهش به سپهر دانایی محور ـ 

رتری بیابد و با درمان کهولت سیستمی خود، و عبور به یک منحنی عمر باالتر، یک جهش سیستمی دست 

 پایان تاریخ ـ یعنی پایان تحوالت سیستم برانداز ـ را تجربه کند(. سیستمی خود را حفظ کند و 

در این میان نکته مهم این است که رویکرد هر دو نظریه در مورد اسالم یکسان است. از نظر فوکویاما، 

های فرهنگی و قبیله گرایانه حاکم در جوامع اسالمی ـ بویژه جوامع سیاسی یا رادیکال، یا درواقع سنتم اسال

دموکراسی در جهان خواهد ی تحقق فراگیر مانعی جدی برا ،2عنوان یکی از چهار چالش عمده غربعرب ـ به 

تار جمعی ی کشیکی دسترسی به سالحهاداند، و جهت قدرتمند و چالش برانگیز میبود. او اسالم سیاسی را از د

                                                 
(، محور پنجم. جالب است که از زمانی که هانتینگتون نظریه برخورد تمدنها را ارائه کرد 2002سند راهبرد امنیت ملی آمریکا )  .1

 ( تا زمان انتشار این سند دقیقا ده سال گذشته است.2003)
دمکراسی در سطح بین المللی،  عنوان مانع دمکراسی، مسالهبه  اسالم چهار چالش عمده غرب از نظر فوکویاما عبارتند از:   .2

  تاری سیاست و پیامدهای ناخواسته فناوری.خخودم
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-وکویاما پایان تاریخ زمانی فرامیبنابراین از نظر ف 1های مسلمان در روسیه، اروپا و آمریکا.و دیگری وجود اقلیت

-تملترین تمدن با غرب است و محهانتینگتون نیز تمدن اسالم معارضرسدکه این چالش رفع شده باشد. از نظر 

کم در این یک مورد، میان این دو ن اسالم و غرب است. بنابراین دستنها نیز میان تمدترین برخورد میان تمد

 آید.سیاستی یکسانی از آنها به دست مینظریه توافق کامل وجود دارد و نتایج 

تاریخ  توان روندهای نظامی میاشت از طریق مداخلهای گفته است که بوش اعتقاد دویاما در  مصاحبهفوک

. توان روند تاریخ را شتاب دادمی« از چه طریقی»بوش معتقد است  . دقت کنیم که مهم نیست که2دادرا شتاب 

شتاب داد. البته ممکن است پس از اجرای هر سیاستی، « توانمی»و معتقد است روند تاریخ را مهم این است که ا

کوشند تا روش خود را آن میه است. طبیعی است که پس از مجریان آن دریابند که روش آنها به خطا بود

طا بود است  حمله نظامی خ اصالح کنند. بنابراین اگر پس از حمله به عراق، غربیان به نتیجه هم رسیده باشند که

دن شنائلدهد. آنان در پی گذاری آنها را تغییر نمیاصل هدفگونه که فوکویاما هم معتقد است ـ  این، ـ همان

اگر »وید گد. فوکویاما در جای دیگری نیز میاندیشنله نظامی نشد، راهکار دیگری میحمبه پایان تاریخند و اگر 

نشینى از صحنه جهانى بگیرد، تراژدى بزرگى خواهد اوضاع عراق بخواهد تصمیم به عقب آمریکا در پی وخامت

مشکل سیاست  ... حیاتى بوده ره امور جهان آزاد و دموکراتیک بود چرا که قدرت و نقش آمریکا براى ادا

می است که به وسیله آنها تالش نظا شدیداًگذاری آنان نیست  ... بلکه در روشهای کاران در هدفنومحافظه

رسیده  بندیرد برخورد با تمدن اسالمی به جمعبنابراین ظاهراً غرب در مو«. کنند به اهداف خود دست یابندمى

 یابی به چنین هدفی است.نحوه دستت، ـ  مورد اختالف بوده اس است. آنچه ـ احتماالً

ای غرب در رگوید که غرب در موارد بسیاری دیگر که حتی منافع نسبتاً اندکی  بتجربه تاریخی به ما می

ریزی و عمل کرده است )مثل کودتا در ایران علیه دکتر مصدق، کودتا علیه آلنده در کار بوده است، برنامه

اسناد آنها دهها سال بعد آشکار شده است  نیز و در مواردی ایران و ...(ام در زمان جنگ با شیلی، کمک به صد

له کنترل رشد جمعیت جهانی که در فصل ششم به آن اشاره کرده ایم و دهها مورد دیگر که اکنون ) مانند مسأ

 ت ویژه تاریخی قرار دارد وپس به طور طبیعی اکنون که غرب در یک موقعی(، 3اسناد آنها منتشر شد است

                                                 
   .1384خرداد  18روزنامه ایران، ، مصاحبه با فرانسیس فوکویاما، است؟ رادیکال لیبرالیسم در نبرد با اسالمآیا   .1
 ، برگرفته از سایتبرگردان: کوروش برادری ، ,Stern)12/2006« )اشترن»هفته نامه آلمانی زبان ، مصاحبه با فرانسیس فوکویاما .2

 .(2006مارچ  18) 1384 اسفند 27شنبه ، www.iran-chabar.de))  اخبار روز
دوین ی تمجموعه ای از اسناد محرمانه قدیمی شورای امنیت ملی آمریکا که درباره استراتژی آمریکا در مورد انواع مسائل جهان . 3

-http://www.population)        بندی محرمانه خارج شده است در این آدرس قابل مشاهده است:هشده است و اکنون از طبق

security.org) 
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جدی در اندیشه اجرای برخی رود به طور ای آینده در دست دارد، انتظار میهای مهمی بربینیها و پیشنظریه

ها در مورد آینده جهان، باید به فکر آینده خود یهغرب با این همه شواهد و نظر های راهبردی باشد. قطعاًبرنامه

 کند.گمان چنین میآن هزینه کند. و بیباشد و برای 

-اصلی باشند که در باره راهبردهایهایی از متفکرینشان مأموریت داده ها به تیمانتظار داشت که غربی باید

ای محرمانه یکا به غیر از گزارشهاییدر آمر های سیاستی مشخصی پیشنهاد کنند.شان در قرن بیست ویکم بسته

اخته بر امنیت ملی آمریکا پرد ن مسائل موثرتریکند و در آنها به مهمشورای امنیت ملی آمریکا تدوین میکه 

-موارد، گروه مطالعاتیشود. یکی از این ه برخی گروههای مطالعاتی داده میهای موردی هم بشود، ماموریتمی

رن بیست کمیسیون امنیت ملی آمریکا در ق»ای است که به تدبیر مشترک کاخ سفید و کنگره آمریکا با عنوان 

تدوین و  2001تا  1999این کمیسیون سه گزارش مکمل در فاصله سالهای  کیل شد.تش 1998در سال « ویکم

این مجموعه  .1پیداست آنمنتشر کرد که رد پای بخش بزرگی از رویکرد جهانی آمریکا در سالهای اخیر در 

است  ، رئیس جمهور آمریکا موظف1986است که طبق قانون « راهبرد امنیت ملی آمریکا»گزارشها، غیر از سند 

 2006و  2002سالیانه به کنگره ارائه دهد و کلینتون چنین کرد و جرج بوش نیز دو نگارش از آنها را درسالهای 

از دوره کلینتون به بعد نشان  . در هر صورت مروری بر سیر جهت گیری این اسناد2به کنکره ارائه داده است

هانی که به امنیت ملی غرب ی مدیریت مسائل ج)آغاز حکومت بوش(  عزم آمریکا برا 2000دهدکه از سال می

دن تر شز سند دیگر آمده است حاکی از جدیروز بیشتر شده است. هر سندی که پس اگردد، روز بهباز می

گرانه آمریکا است )در این کتاب مکرراً به برخی از نکات برگزیده این اسناد اشاره شده راهبردهای مداخله

ز اسناد امنیت ملی کشوری، کمیسیون اروپا نیز گزارشهایی درباره راهبردهای اروپا در است(. در اروپا نیز غیر ا

رود در اروپا راهبردهای اصلی در گزارشهای محرمانه کند. و البته انتظار میمورد مسائل کالن جهان منتشر می

 تدوین شود.

ماه پیش از حمله به عراق( از )سه   2003ژانویه سال  احبه ای آشکارا گفته است که درفوکویاما در مص

و در این اموریت یافته است تا راهکاری دراز مدتی برای جنگ علیه تروریزم تدوین کند. پنتاگون مأ سوی

که راه حل  سیاسی است رسد که راه مبارزه با تروریزم جنگ نیست و تروریزم مساله ایبررسی به این نتیجه می

                                                 
توسط انتشارات موسسه فرهنگی « 21استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن »در ایران  با عنوان  1380در سال  اسناداین مجموعه   .1

مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، ترجمه و منتشر شد. در  متن حاضر هر جا به این سند اشاره شده است آن را با 

 مشخص کرده ایم تا دیگر اسناد امنیت ملی آمریکا اشتباه نشود.« 21قرن آمریکا در  امنیت ملی سند استراتژی»عنوان 
 مشخص کرده ایم. « 2006یا  2002راهبرد امنیت ملی آمریکا، »در متن حاضر هر کجا به این اسناد اشاره شده است آن را به صورت سند   .2
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هایی مانند فوکویاما برای تمدن غرب چه است که راه حل استراتژیستسش این پر اکنون 1.طلبدخودش را می

. پس آیا تحمیل کرد توانه دموکراسی را از بیرون نمیکند کوکویاما در همان مصاحبه تأکید میبوده است؟ ف

ی اهصراحتاً بر خالف  نظر استراتژیستفارس آغاز کرده است، که غرب با حمله به عراق در خلیج حرکتی

 ررسد. حمله به عراق و سپس آغاز مناقشه اتمی ایران از سوی غرب را باید دغربی بوده است؟ بعید به نظر می

تری تحلیل کرد که ممکن است اسناد مطالعات آنها چندین دهه دیگر چارچوب یک استراتژی بسیار کالن

انجام داد کیسینجر به رهبری  1974 ای که شورای امنیت ملی آمریکا در سال)همانند مطالعه محرمانه منتشرشود

ر باید کنترل شود ـ و د رشد جمعیت جهان برای امنیت ملی آمریکا خطرناک است و و حاصل آن این بود که 

 . کرده ایم( فصل ششم به آن اشاره

کتاب پایان تاریخ خود را نوشت هنوز غرب از سرمستی  1992وقتی فوکویاما در سال بندی کنم. جمع

-ویاما گمان نمینوشی غرب. اما فوکاله فوکویاما نبیذی بود بر بادهلوک کمونیزم بیرون نیامده بود. مقفروپاشی ب

« نبرد تمدنها»ه تینگتون با مقالاش به چنان سرعتی به سوی افول رود که رفت. تنها یک سال بعد هانبرد که نظریه

-ال صاحباش هم با اقببه این سرعت نظریه برد کهفت. خود هانتینگتون نیز گمان نمیخواب مستی غرب را آش

 ل تجربه تحقیق و حضور در سا 50که با  رو شود. او ـبهمدارن رونظران و هم با استقبال سیاست

نظری روبه روست ـ یک بختیاری  می دانست که غرب اکنون با خألی مطالعات راهبردی غرب خوب هاحوزه

رویش دهه انفجار شبکه اینترنت بود. این تحول امکان داد تا پیشداشت و آن این بود که دهه در دیگر نیز 

نهفته در ذهن و زبان طبقات گوناگون شرقی به این دنیای مجازی هجوم برند تا جایی که  ایهانبوهی از دیدگاه

 رب بهوی شبکه تبلیغ کند. اکنون غها و انتشار تصاویر آن بر رهای خود را از طریق سربریدن غربیعده ایدهالقا

را  هروبه رو می دید. غرب صحنه گفت وگو و جنگ آیند «اما نبود ،بود»که خود را با دشمنی  صورت عریان

 فرصتیز امکان و ن و صرافت افتاد که اصوال ابزار تعامل بنابراین به این .که بتواند تحمل کند دیدتر از آن خشن

  کنیم.ای است که در بخش بعدی دنبال می این نکته بستاند. اسالمی را از شرقبرخورد 
 

 .  آیا نظریه برخورد تمدنها آمده است تا محقق شود؟ 5-۶
اگر گمان کنیم که نظریه هانتینگتون آمده است تا محقق شود و این نظریه با ظهور خود دستور کار راهبردی 

ایم. تهکم گرفمحور غرب را دستعقالنی و منفعت  غرب برای جنگ تمدنها را مهیا کرده است، حقیقتا ماهیت

 های سیاسی را جدی ایم و یا کارکرد نظریهیایی سیستمی نظام غرب را نشناختهدر واقع یا ویژگی پو

                                                 
 )منبع پیش گفته(. مصاحبه با فرانسیس فوکویاما  .1
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ایم. آری وقایع یازده سپتامبر و پس از آن نشانه ای و آغازی انگاشته شد برای تحقق نظریه برخورد نپنداشته

سوی بسیاری ـ بویژه متفکرین غیرغربی و مخصوصا اندیشمندان عرب ـ به تمدنها. حمله دوم آمریکا به عراق از 

عنوان نبرد تمدن غرب با اسالم تلقی شد و این القا به سطوح پایین جوامع اسالمی نیز منتقل شد. گفته شده ـ و 

غرب و  ندر عمل نیز چنین بود ـ که این نظریه همچون موهبتی آسمانی بنیادگرایان و تندروان هر دو طرف تمد

اسالم را تغذیه کرد. یکی سخن از جنگ صلیبی به میان آورد و دیگری سخن از جهاد با کافران. با این حال، به 

گمان من همه شواهد حاکی از آن است که گرچه سیاست مداران غربی نظریه برخورد تمدنها را به نوعی 

ت فته اند تا به کمک آن به سوی نبرد تمدنی حرکایدئولوژی پنهان در میان خود تبدیل کرده اند، اما آنرا برنگر

از نبرد محتمل  های برآمده از آنها وسیاستیکویی یافته اند تا به کمک توصیهکنند، بلکه آن را ابزار تحلیلی ن

 تمدن غرب با سایر تمدنها ـ بویژه با اسالم ـ در آینده بپرهیزند. و اگر چنین نباشد و این نظریه نتواند چنین خدمتی

س شود؟ پس گرچه به آنها ارائه دهد، دیگر چه ارزشی خواهد داشت جز آن که در کالسهای درس تدری

اند که نبردهای افغانستان و سپس عراق ممکن است ـ  معقتد شده 1هم خود هانتینگتونها بسیاری ـ و تازگی

درگیریهای آغازین یک جنگ تمدنی محسوب شود که به تدریج عمیق و گسترده خواهد شد، اما به گمان من 

است. جنگی  "جنگ خداحافظی"ها نبردهای پراکنده یا مقدمات یک شواهد جدی حاکی از آن است که این

اره ادامه )در این ب بر آن نهاد را محقق کند.« عبور تمدنی»توان نام که می تا پروژه بزرگی که تدارک شده است

 همین فصل به تفصیل سخن خواهیم گفت(.

، در سطح ینیبدانست. پس از این پیش کاهنده های خودبینیبینی هانتینگتون را باید از نوع پیشپیش درواقع

که  ـ سرعت حرکت به سوی این برخورد ی برای کاهشراهکارهایهمه طرفها کوشیدند  پردازیاندیشه و نظریه

 نظریه  .یابدکاهش  این برخورداحتمال ـ را ارائه دهند تا  گمان پرهزینه خواهد بودبی

نتظر توانست بکند؟ یا باید مغرب چه میاما در عمل  ی آقای خاتمی نیز در همین راستا بود.«گوی تمدنهاوگفت»

یار و ک سیستم هوشد در آن پیروز شود یا ـ آن گونه که از ییکوشمیماند تا جنگ تمدنی رخ دهد و آنگاه می

 غرب باید این سوال را پاسخ  عاًقط د.یندیشامیای پیشایش برای آن چارهباید رود ـ پویا انتظار می

رود، اما آیا می ه پیشنگ تمدنی بنماید ـ جهان به سوی جگونه که هانتینگتون میکنیم ـ آنگفت که فرض می

ورت ناپذیر است و در صود به چنین جنگی برای غرب اجتنابغرب نیازی به ورود به چنین جنگی دارد؟ آیا ور

 های مختلف، در تمدنی که به گونه کند؟کلی از مسائل موجود غرب را حل میورود، چه مش

                                                 
 .1384 تیر 8 هانتینگتون با شبکه سی ان ان ترک. به نقل از روزنامه ایران چهارشنبهمصاحبه   .1
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تی حبجنگد یا  چه نیازی دارد کهدهی فرایندهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جهان دست باال را دارد شکل

 گفت و گو کند؟چرا باید با تمدنهای رقیب 

جاوزگر ی، خواه تکه گفته است درگیر شدن جامعه در هر جنگ سخن تولستوی استاین بیان دیگری از  

که به جنگ  تعادل استکاستی است. جامعه یا بیمار و بی ی، بیماری یاتعادلباشد خواه تجاوزشده، نشانه یک بی

وقتی ملتی، جامعه ای یا تمدنی وارد جنگ شد، در واقع  آیند.یا ناتوان و ضعیف که به جنگش می رود،می

ورود عنی های طرف مقابل نیز پیوند بزند و این یپذیرفته است که سرنوشت خود را به تصمیمات، رفتار و توانایی

 تواند خطرناک باشد. بنابراین تا وقتی نیازی به جنگ نیستپر از احتمال که برای یک تمدن میبه یک بازی 

تر از جنگ وجود دارد باید آنها را انتخاب کرد. جنگ های مطمئنحلرفت و تا وقتی راه نباید به سوی جنگ

ال فروپاشی، حسازگار، دارای آنتروپی باال و در های غیرطبیعی و نافقط در سیستم« انتخاب اولیه»یک  به عنوان

پویا، و در یک کالم، فاقد عقالنیت توجیه دارد. سیستم پویای پایدار سازگار دارای هوشیاری سطح معیوب و غیر

رد چرا تری وجود داتر و مطمئنگزیند. وقتی راههای سادها به عنوان یک گزینه اولیه برنمیباال، هرگز جنگ ر

نامطمئن متوسل شود؟ پس غرب باید راهی را برگزیند که حتی اگر روند کنونی حوادث به سوی به راههای 

اکی از شواهد حتمدنی نشود. رد معرکه یک برخورد برخورد تمدنها است، غرب بتواند از آن کناره بگیرد و وا

 یا پرهیز از آنآن صدد پیروزی در را جدی گرفته است و به طورجد درآن است که غرب هم برخورد تمدنی 

یی ر مورد خطر اسالمگرااست. وقتی کسی مثل فوکویاما که از مخالفان نظریه برخورد تمدنها بوده است، د

 تهدید ماه به ماه  هستیم، روهما با یک مشکل سیاسی جدی روب»گوید افراطی می

ما )شرق  ،«تواقعی اس "هاپیکار فرهنگ" خطر که در حال حاضر، هراس من این است ... و شودتر میبزرگ

شغول تمهید م گرفته است و نیز باید بپذیریم که حتماً باید بپذیریم که غرب مسأله برخورد را جدی  اسالمی(

 چاره است.

 هاست، دیگر رسیم. وقتی صحبت از تمدننیز به همین نتیجه می ی تمدنهااما در مورد گفت وگو

سالم و قرار است تمدن اکسی با چه کسی مذاکره کند؟ فرض کنیم نیست. چه  «مذاکره»گو به معنی وگفت

ر مقابل با رود؟ و دگو کنند، چه کسی یا چه دولتی و یا چه ملتی از سوی اسالم برای گفت وگو بغرب گفت و

هایی شد چه تضمینی برای عمل به آن وجود دارد؟ وگو رخ داد و توافقوگو کند؟ و اگر گفتچه کسی گفت

 ن تمدن نافذ باشد وجود ندارددنی یک حکومت یا نهاد سیاسی واحد که احکامش بر همه اعضای آوقتی در تم

وگوهایی هم میان برخی نهادهای یک تمدن با ی به گونه نمادین گفتحتی وقتمعنی است. و بیوگو گفت

ه معنی اگر ب مدنی است؟ و حتیگوی توشود، آیا به معنی گفتی مشابه در تمدنی دیگر برگزار مینهادها

وی گفی است. پس گفت وها آشکارا منهای آنها قابل اعمال است؟ پاسخدستاوردها و وگو باشد، توافقگفت
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ن دو تمدن تعامل بیتواند از نوع مذاکره باشد و باید آن را بر نوعی رابطه عمیق و عملی که در فرایند تمدنها نمی

هنگ یا تمدن بینجامد، نوعی که به مفاهمه و همگرایی دو فر شود، حمل کرد. در واقع هر نوع تعاملیحاصل می

 وستدی که بین دو تمدن رخ دهد، تر بگویم، هر نوع دادکالم است. روشنوی بیگگفت و

ن برد. کوتاه سخن، هر نوع تعاملی بین دو تمدد که دو تمدن را به سوی تفاهم میگو باشوتواند نوعی گفتمی

 شود. وگو محسوب مییکدیگر بینجامد، گفت« ش متقابلیرپذ»و « درک مشترک»که به 

. در تعامل و چین دارند وگو با تمدن غرب را تمدنهای ژاپنتوان گفت امروز بیشترین گفتمیاین اساس بر

 ی مراوده و مبادله اقتصادی وگویی بهتر از ابزار اقتصادی نیست. وقتها، هیچ ابزار گفتبین تمدن

ر گوهای سیاسی دوشوند. تفاهم حاصل از گفتوارد میگو وو افراد دو تمدن در گفتمام اجزا گیرد، تمیدر

وهای وگهای اقتصادی شود. گفتوگوها موجب تسهیل رابطهکه این گفتماند، مگر آنحد سران باقی می

 نها شود. این تبه سطوح زیرین جوامع منتقل نمی شود و معموالًنیز تنها میان نخبگان برقرار می فرهنگی

  ک اعضای یک تمدن با تمدن دیگری بهبط اقتصادی است که موجب رابطه یک ها و رواوگوها، مبادلهگفت

 شود.می

ین را ب بازیهای ساخت چها و اسباها عروسکاکثریت کودکان غربی شبامروزه بگذارید تا مثالی بزنم.  

 ا و با ارزشهای چینی آشن مأنوس های چینییج با قیافهد. این کودکان به تدرخوابنگیرند و میدر بغل می

شوند مند میوهای کودکی آنهاست. عالقهوقتی بزرگتر شدند، چین برای آنها سرزمین آرزآنگاه و شوند، می

وسیوسی روی فکه چین را ببینند، در دانشگاه زبان چینی بیاموزند، کتابهای چینی را ترجمه کنند، به عرفان کن

یا دو  قابل دو ملتها. این فرایند در یک دوره بلند مدت موجب درک مشترک و پذیرش متنظایر این بیاورند و

ر کنار ی چینی و ژاپنی نیز دهابینیم از چهرهی به کاتالوگهای تبلیغی غربی، میشود. امروزه با نگاهتمدن می

ها نمودهای بیرونی از یک درک متقابل و پذیرش درونی دو برای تبلیغ استفاده می شود. این های غربیچهره

 تمدن است. 

حی از افراد ارتباط روانی و روگوید ما با کاالهایمان بیشتر ست، می«االهاتقدیس ک»که به معنی  1فتیشیزم

یستیم ر نکنیم که حتی حاضیا شیئی رابطه روانی برقرار می خیلی ساده است، گاهی ما آنقدر با کاال گیریم.می

رنجانیم. م و او را مینیکآن را به دوستی ببخشیم و اگر یکی از عزیزانمان نیز به آن آسیب برساند، به او پرخاش می

رسانیم. چنین رفتاری آسیب می« خودش»سانده است، ما به آسیب ر« کاالی ما»در واقع به خاطر آن که او به 

ین ا . شما وقتی کاالهای چینی را دوست بدارید، طبیعتاً حاکی از وابستگی عمیق روحی ما به برخی کاالهاست

                                                 
1.  Fetishism 
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اطفی های ذهنی و عرابطهمدت این شود. و در یک فرایند زمانی بلندها هم میداشتن چینینجر به دوستدوستی م

گوی اقتصادی ون دو تمدن، گفتگو بیانجامد. بنابراین بهترین گفت ودرک مشترک و پذیرش متقابل هم می به

 های سیاسی و فرهنگی را هم در پی خواهد داشت. وگوها و تفاهمبه طور طبیعی گفت کهاست 

است، در حال حاضر دو تمدن مهمی که به طور بالقوه غرب با خطر برخورد  هگونه که هانتینگتون گفتآن

ه چین با ک ده اقتصادیروست، تمدنهای چینی و اسالمی است. اما هم به علت رابطه و تعامل گسترروبهبا آنها 

تصاد های غربی، ثبات اقتصاد جهانی به ثبات اقواهیم دید که  از نظر استراتژیستخ کرده است )بعداًغرب برقرار

ن چین دـ من خطر برخورد تمدن غرب را با تم چین بستگی یافته است(  و هم به علل دیگری ـ که خواهم گفت

اید گفت بن هم، به دالیل دیگری، همین عقیده را دارد. در واقع دانم، و البته هانتینگتوتر از  اسالم میبسیار کم

بین دو  وگوی عمیقینی با تمدن غربی دارد، نوعی گفتای که امروز تمدن چبا ارتباطهای اقتصادی گسترده

-، سومین کشور جذب 1است. اکنون چین به عنوان دومین صادر کننده کاال به آمریکا و اروپاتمدن در جریان 

گذاریهای مستقیم خارجی )عمدتا از اروپا و آمریکا(، و چهارمین قدرت اقتصادی جهان در آمده سرمایهکننده 

رده کگسترده ای را با همه جهان برقراراست که با صادرات یک هزار میلیارد دالری خود به دیگر کشورها تعامل 

تعامل  حالها چین اکنون در ول غربیز این نیست. در واقع به قتر اتر و سازندهوگویی عمیقاست. هیچ گفت

  است. غربمثبت با 

ست، ا نیز رو به افزونیهمچنان ای بین دو تمدن غرب و چین وجود دارد و وگوی واقعیتا وقتی چنین گفت

توان گفت خطر برخورد در حال کاهش است. حتی در چارچوب نظریه پایان تاریخ فوکویاما هم وضعیت می

هادهایی شکل نادی وجود دارد و که رشد مستمر اقتصگوید تا زمانینیست. فوکویاما می برانگیز گرانینچین 

های حرکت به سوی لیبرال ع زمینهدموکراتیک ـ که این رشد را حفاظت کند، در واقگیرد ـ حتی غیرمی

حالی  ت. دردموکراسی در حال مهیا شدن است. تجربه سه دهه اخیر چین حاکی از استمرار چنین روندی بوده اس

 که در کشورهای نفت خیز مسلمان این تجربه تکرار نشده است.

ـ فعالً ـ در چارچوب نظریه هانتینگتون  رب، احتمال ترین خطر برای غدر ساختار کنونی جهان، اصلی بنابراین 

م ندارد ا اسالببرخورد با تمدن اسالم است. پیشتر گفتیم که تمدن غرب هیچ نیازی به ورود به یک جنگ تمدنی 

ی موگو چطور؟ به گمان من غرب در تالش است تا نه تنها با تمدن اسالبیند. اما درباره گفتو نفعی در آن نمی

گوی وغرب گرچه در ظاهر از ایده گفتگو  نیز رخ ندهد. شد تا گفت وکوبه مرحله برخورد نرسد بلکه می

                                                 
 27میلیارد دالری خود به آمریکا، دومین صادر کننده به این کشور، بعد از اتحادیه اروپا )با  26با صادرات  2008چین در ژانویه   .1

 همچنین در همین ماه چین، بعد از آمریکا، دومین صادر کننده کاال به اروپا  بوده است.میلیارد دالر صادرات به آمریکا( بوده است. 
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در عمل به اما  ،گوی تمدنها اعالم کردوعنوان سال گفت را به 2001کرد و سال تمدنهای آقای خاتمی استقبال 

گوی وگ تمدنها برود و نه به سوی گفت وگوی تمدنها. چرا که گفتنه به سوی جن کند کهمیحرکت  ایگونه

 ع خود، در تالش است تا شرایط با توجه به منافغرب در واقع  تمدنها اقتضائاتی دارد.

برخوردش درت القوه قبطور می قدرت گفت و گو بیابد، بهکه اگر تمدن اسال وگو را نیز از بین ببرد. چراگفت

 یابد. پس از نظر غرب همان بهتر که زمینه و قدرت گفت وگو هم برای این تمدن فراهم نشود. هم افزایش می

-از نوع کالمی و چه از نوع تعامل وگویی )چه. تحقق هر گفت1بگذارید این سخن را اندکی واکاوی کنیم

وگو، مواد گفت وگو، و شرایط  های اقتصادی، سیاسی  و اجتماعی(  نیازمند وجود سه جزء است: ابزار گفت

ن اگو شامل قوه ذهنی نطق، جهازگویایی )یا نوشتاری( و زبووگوی شفاهی، ابزار گفتدرگفت مثالًوگو. گفت

از  گو نیز عبارت استومواد گفت باط کالمی برقرا ر شود؟ها، چگونه ارتمشترک است. بدون هر یک از این

نگی گویی، همسوا شرط اصلی هر گفتگو کنند. اموکه قرار است دو طرف در موردش گفتها و مفاهیمی ایده

گو، هم و. یعنی دو طرف بپذیرند که در گفتطرفین یا حداقل پذیرش وجود همسنگی از سوی طرفین است

گیرد. میوگو در ندگی را اجرا کند، گفتطرفین بخواهد فقط نقش دهندهنده هستنده هم گیرنده. اگر یکی از 

 وگو متوقف خواهد شد.نیز باید همسنگ باشند و گرنه گفتگو والبته ابزارهای گفت

-فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی تمدنهای هنری، تاریخی، نگ، دانش، ذخایر علمی، و تواناییدر واقع فره

ل تمدنی هستند. اما این مواد باید از طریق ابزارهای زبانی یا ارتباطی منتقل شود. این و تعام« گوومواد گفت»ها ، 

 و ارتباطی آشکارند، مثل  ابزارهای زبانی و ارتباطی بر دو گونه است. گونه اول ابزارهای زبانی

« ی پنهانابزارها»طی تمدنها، باتر ـ ابزارهای زبانی و ارتنظایر آن. اما گونه دوم ـ و مهم ها وها، کتابها و فیلمرسانه

ای، مادی و مصرفی و سرمایهوگو هستند. کاالها و محصوالت مادی هر جامعه یا تمدن )شامل کاالهای گفت

ان آنها احبها هستند. ما از طریق مصرف کاالها با صو...( ابزارهای زبانی پنهان تمدنمعنوی، تولیدی و خدماتی، 

ای هابزارهای زبانی آشکار غرب در دههشویم. شویم و حتی الینه می، شیفته میگیریمیا تمدن آنها ارتباط می

 های دور غرب بهما از گذشتهها، تلویزیون، ماهواره، اینترنت، کتاب و ...( ااخیر جدی شده است )عصر رسانه

خیر ریق تسرب از طهای خود را به مردمان دیگر تمدنها منتقل کرده است. درواقع غزبان اقتصاد پیامها و ایده

های خود را به ما منتقل کرده است. ابزارهای فرهنگی آشکار ها و انگارهآرام مفاهیم، ایدهزندگی روزمره ما، آرام

                                                 
آقای خاتمی در موسسه گفت و گوی تمدنها با اقتصاد دانان نشستی داشتند که موضوع آن ارائه گزارشی از    10/12/85در تاریخ   .1

ررسی  ظرفیت ها و ابزارهای اقتصادی برای کمک به گفت نشست مجمع جهانی اقتصاد  )اجالس داووس( توسط آقای خاتمی و ب

 و گوی تمدنها بود. نکاتی که در این جا می آورم، چکیده تحلیلی است که در آن نشست ارائه کرده ام.
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هد. اما ی دهای شرقی را مورد خطاب قرار منخبگان فرهنگ ـ مثل هنر، فیلم، کتاب و ... ـ فقط طیف اندکی از

ها تنها از طریق اقتصاد و رابطه با هاست که مهم است و تودهمفاهیم به تودههاست. انتقال آنچه مهم است توده

ها( های انبوه )مثل ماهوارهانهها از طریق رسگیرند. البته در دنیای جدید تودهکاالهاست که مورد خطاب قرار می 

ای غربی و توسعه کااله تبلیغ نقشی اقتصادی ـ برای نیز عمدتاً هاقرار می گیرند اما همان ماهواره نیز مورد خطاب

 ها، سبک زندگی روزمره ودر فیلمگذارند که ها وقتی بر مردم اثر میماهواره کنند. از این گذشتهـ بازی می

 دهند. اخبار یا ی مردم کشورهای غربی را نمایش میکاالهای مصرفی و نیازها

یش ر شگرفی را ندارند که نماثییر ملل، هیچگاه تأبرای مردمان سا های غربیهای آموزشی یا علمی ماهوارهنامهبر

 مرفه مردمان غرب داشته است. ها و تبلیغات و در واقع نمایش زندگی روزمره و ظاهراًفیلم

زارهای سیاسی ستفاده موثر از ابترین ابزار گفت وگوی تمدنی، ابزار اقتصادی است. حتی برای ابنابراین مهم

پویا هستند که در  و ها و ابزارهای اقتصادی متکی باشیم. تنها اقتصادهای رشدیابندهو فرهنگی نیز باید به توانایی

ولید ی تشود تا جامعه بتواند محصوالت فرهنگی خالق و موثرادهای مالی کافی ایجاد میها و مازآنها انباشت

پذیر نیست. انه امکاقتصاد پویا و رشد یابند وگوی تمدنی موثری بدون داشتن یککند. پس هیچ تعامل و گفت

زار، مواد، شرط( الزم است. در وگو )ابل اقتصادی نیز وجود همان سه جزء گفتگو و تعامواما در مورد گفت

ای هواردات، اجرای پروژهی یا رقابت در بازارها، صادرات و وگو، همکاروگوی اقتصادی، ابزار گفتگفت

د. مواد باشه منجر به تعامل اقتصادی شود، میوشی کاقتصادی مشترک، و به طور کلی هر گونه امکان یا ر

وگو نیز شامل محصوالت مختلف تولیدی هر تمدن )خواه محصوالت اقتصادی نظیر کاالهای ساخت دو گفت

سنگی و، هموگاشد. اما شرط اساسی گفتبها( میها کتابها و نظیر ایننظیر فیلم طرف یا محصوالت فرهنگی

یک  اگر سطح  فناوری یا کیفیت کاالیی که در  مثالًوگو یا تعامل اقتصادی است. گفتابزارها و مواد و شرایط 

ود، روشن است شن کاال در یک کشور غربی تولید میتر از وقتی باشد که هماشود پایینکشور اسالمی تولید می

 که جریان صادرات آن کاال از غرب به سوی جهان اسالم خواهد بود و نه برعکس. 

وطرفه گوی دوطرفه است، تعامل و گفتان اسالم برقرار است یک رابطه یکاکنون بین غرب و جهآنچه 

شود. وقتی یک اروپایی در یک پمپ اسالم به غرب در انرژی خالصه می نیست. بخش اصلی صادرات جهان

تی که از ز محصوالکند که با یکی ادهد، هرگز احساس نمین را در باک اتومبیل خود قرار میبنزین، لوله بنزی

ن می از ایحوزه تمدن اسالمی به سوی غرب ارسال شده است سروکار دارد. و حتی اگر این را بداند، هیچ پیا

اه را گرود و یک طبقه از آن فروشای شهرش میبه فروشگاههای زنجیرهشود. اما وقتی محصول به او منتقل نمی

« چین ساخت»ای که در خانه دارد، نوشته از لوازم خانگیروی بسیاری بیند، و در تسخیر محصوالت چینی می

کند، به طور طبیعی های چینی را مشاهده میو چهرهحک شده است، و در کاتالوگهای این محصوالت مناظر 
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. او در کندـ با تمدن و فرهنگ چین برقرار میگوی شفاهی است ود گفتیک رابطه ذهنی ـ که اثرش همانن

ان یان و کارگرز بحران آلودگی در شهرهای چین ندارد، و هیچ تصوری از فقر روستایحالی که هیچ خبری ا

دن وسواد و  فقیر وجود دارد، و تصویر روشنی از بسته بداند که در چین میلیونها انسان بیچینی ندارد، و نمی

ها از ا و تندارند، تنههای مذهبی در چین تا چه حد در تنگنا قرار داند اقلیتفضای سیاسی چین ندارد، و نمی

و معنی  کند.می خرد نوعی تفاهم و پذیرش  بین فرهنگ خودش و فرهنگ چین احساسطریق کاالهایی که می

ین تمدن وگوی باکنون حق دارد و می تواند از گفتهمسنگی فرهنگی و تمدنی همین است. کشوری مثل چین 

 دست یافته است. کنفوسیوس با تمدن غرب سخن بگوید چون به نوعی همسنگی 

ـــالم با تمدن غرب گفتپس اگر قرار ا ـــت تمدن اس ـــرایط گو کند، نخوس ـــت باید ابزار، مواد و ش  س

وگو را برقرار کند. برای تحقق این هر سه، در گام اول باید قدرت اقتصادی ـ و در پی آن قدرت فرهنگی گفت

ـ نظیر آنچه کهگوی ووبه حدی افزایش یابدکه مقدمات گفتو سیاسی ـ جهان اسالم  دارد با  اکنون چین اقعی 

بر است و هم بستگی به بر و هزینهاست که تحقق این مقدمات هم زمان دهد ـ فراهم شود. روشنغرب انجام می

سالم با آن روبه  ضر جهان ا شرایطی که در حال حا سالم دارد. و من معتقدم که با  نحوه برخورد غرب با جهان ا

وگوی اســالمی به ســوی کســب مقدمات یک گفتکه حرکت کشــورهای  روســت، به صــالح غرب نیســت

ـــاید اگهمه به تمدنی واقعی را فراهم کند. ش ـــخن میجان باره س ـــه دهه قبل در این  به این نتیجه ر س گفتیم، 

نطقی وجیه مرســیدیم، اما اکنون که بنیادگرایی و تندروی در هر دو ســو  در حال افزایش اســت، دیگر نه تنمی

ــوی گفتبرای حرکت  ــت که به جای حرکت به به س ــود غرب اس وگو وجود دارد و نه زمان کافی. پس به س

ـــوی افزایش احتمال برخورد تمدن غرب با ـــالم یا تالش برای تحقق یک گفت س با  گوی واقعی و طبیعیواس

که  رآوردرا اجرا کند و وضعیت خود و تمدن اسالم را به گونه ای د« عبور تمدنی»جهان اسالم، بکوشد پروژه 

ـــد. به گمان من نیازی به جنگ و نه نیازی به گفت دو تمدن نه ـــند و زمینه آنها هم فراهم نباش ـــته باش وگو داش

شود، در « جنگ خداحافظی» ست. اگر چنین  شرایطی ا سیدن به چنین  ون نیز به بینی هانتینگتواقع پیشمقدمه ر

 و قبال تمدن غرب به خوبی به انجام رســانیده تبدیل شــده اســت و وظیفه خودش را در« بینی کاهندهپیش»یک 

ــت. بگذارید تا جمله پایانی این بخش، جمله آغازین « پایان تاریخ»تمدن غرب را یک گام به  نزدیک کرده اس

  باشد:« استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم»سند 

ر عرصــه ســیاســت جهانی، پیروزی بدون تاریخی برای آمریکا که د« فرصــتی»ســاســاً این اســت: آینده ا»

ــت. این فرصــت  ــکار آرمانهای آمریکایی در آمیخته اس ــرد را با برتری آش خونریزی در مرحله نهایی جنگ س

همیشگی نخواهد بود. با این که هیچ یک از دست آودهای بشری جاودانه نیست اما  در بیست و پنج سال آینده 
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ـــتا به منظور بیمه کردن دس ـــیاری از مردم جهان وردهایی که از رهبری آ مریکا عایاالت متحده  اید ما و بس

 1«شود، وارد میدان خواهد شد.تر میگردد، در جهانی که پیچیدهمی

 

 بینی ناپذیری تمدن اسالمیثباتی و پیش.  بی5-۷
بگر، غرب به عنوان یک هویت عاقل و حساتواند کرد. ناپذیری را تحمل نمیبینیپیش ،حسابگر و هر هویت عاقل

انی که دشمن»داند: داشته باشند را چندان خطرناک نمیدشمنان پیش بینی پذیری که رفتاری مشابه خودش 

باشند و درباره منافع  های سیاسی آنان همانند نهادهای مااستراتژیک ما را داشته و سازمان ها و فرهنگارزش

نافع همان حس خردورزی ما را داشته باشند، محتمل ترین دشمان ما در آینده های حفاظت ازآن مخود و روش

ی از عوامل به صورت اساس»های ما آن گاه اشند، به گفته یکی از استراتژیستنیستند. اگر دشمنان ما چنین ب

 .2««ها و خشونت کنار خواهیم ماندافزایش چالش

ن دلیل به ایدست پروردگان خودش بودند ـ تحمل نکرد  غرب اگر طالبان یا صدام را ـ که هر دوبنابراین 

نون همان داستان شده بودند. اک تبدیل کنترل ـقابلنی ـ و بنابراین غیریبغیرقابل پیش هایبود که آنها به هویت

در عراق  . نقداًبینی استپیشدن اسالمی برای غرب غیرقابلبرای کل تمدن اسالمی در پیش است. رفتار آینده تم

دن صدام بسی حتی شیعیانی که از برافتا در عراق اند.رو شدهبینی روبهپیشها با مسائل غیرقابلو افغانستان غربی

نظامهای  ناند. کشورهای عربی صادر کننده نفت به علت بسته بودعت برده اند با آمریکا در افتادهخوشحالند و منف

بات ث های زیرین اجتماعی،فکری و فرهنگی )مدرنیته( در الیه و  سرعت بسیار پایین تحوالت شانسیاسی

 نشان  نداده است. یک روز منادیدر برابر غرب سی سال اخیر هیچ رفتار با ثباتی در ای دارند. ایران شکننده

-غربی )اسرائیل( از روی نقشه می خواستار محو یکی از کشورهای ماهیتاًشود روز بعد وگوی تمدنها میگفت

کردن تحوالت درونی جدی است. اسالمگرایی پنهانی در این جامعه در حال رشد ترکیه در حال سپری .شود

که احتماال فرایند نزدیکی و عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را هم برای دوره بلندی به تأخیر خواهد  است

ه موکراسی حرکت نکردند بلکپس از استقالل از شوروی نه تنها به سوی د. کشورهای آسیای میانه انداخت

ک نیروی گونه دارند یا یهایی اینیا ویژگی سایر کشورهای اسالمی نیز عمدتاً تندروانه اند.مستعد اسالمگرایی 

ی تواند دل بندد. اسالم باسالم نیز نمیشوند. غرب حتی به دوستانش در جهان ن تمدنی محسوب نمیموثر درو

شود، همراه با دالرهای نفتی این کشورها، خود دوست آمریکا ترویج میشورهای عرب مدارای بدوی که در ک

                                                 
 .17استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم، ص    .1
  .115، ص همان  .2
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ای هوده است. آبشخور القاعده  اندیشهیکی از عوامل مهم گسترش بنیادگرایی و حتی تروریزم در جهان اسالم ب

نده آی بنابراین در یک کالم رفتاردار در عربستان سعودی و دالرهای نفتی این کشور بوده است. سلفی ریشه

جود وبینی نیست. حتی ثبات  کنونی مالزی به علت پیشای حاضر در تمدن اسالمی قابلبخش اعظم کشوره

ه ب زندپا میکراسی و اقتدارگرایی دست وسیاسی ای که هنوز بین دمو و نظام  1های بزرگ غیر مسلماناقلیت

مبهمی  شرایط پیچیده و ،ان اسالمبنابراین تجربه گذشته و شرایط کنونی جه ریزد.مدر هسادگی ممکن است 

 ناپایداریهای بزرگی در آینده این تمدن شود. موجدتواند است که می

ی از رگرا باشد یا ناشهای سیاسی بسته و اقتداالم ـ که خواه ناشی از وجود رژیماسله اصلی امروز جهان مسأ

)مدرنیته( ـ مساله گسترش بنیادگرایی، ها به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی تجدد و نوگرایی واکنش توده

گیری است. سرعت در حال ریشه که به 2گری )نهضت بازگشت به صدر اسالم( استآرمانشهریگری و سلفی

گرچه ممکن است داستان ایران متفاوت از سایر کشورهای اسالمی باشد و حرکتی معکوس در آن در جریان 

کومت اقتدارگرای دینی است ـ اما در بیشتر کشورهای اسالمی باشد ـ که واکنش طبیعی مردم به رفتارهای ح

ته سو دارد و بسرسد تحوالت جهان اسالم رو به دو حال رشد است. در واقع به نظر می اسالمگرایی ضدغربی در

به قدرت طرفین بازی در کشورهای اسالمی، نتایج متفاوتی از آن حاصل خواهد شد. در حالی که در ایران 

 تر از دین  در حرکتکومت به سوی اعمال تفسیرهای بستهرود، حرعت به سوی عرفی شدن میامعه به سج

تگی سیاسی فروبسس است. در کشورهای عربی نفتی نیز عربی وضع معکوکشورهای اسالمی غیراست. در سایر 

ای یدهضعیت  پیچاجتماعی طایفه ای، وهای خشک و تنگ نظرانه از دین همراه با ساختار همراه با اعمال برداشت

ورند آباتی را در تمدن اسالمی فراهم میثهای بیگفت همه این شرایط زمینه را ایجاد کرده است. در واقع باید

و مشکل غرب نیز همین جاست. غرب به خودی خود با یک کشور اسالمی بنیادگرا مشکلی ندارد، تا زمانی که 

جب امعه جهانی سرریز شود یا موکه رفتارهای بنیادگرایانه به جاین بنیادگرایی به درون محدود شود. اما همین 

                                                 
درصد هندو  6درصد مسیحی،  9درصد بودایی،  19درصد مردم مالزی غیر مسلمان هستند که عمدتا شامل    39از نظر مذهبی،   .1

درصد  7درصد اندونزیایی و  10درصد چینی،  24درصد ماالیی )عمدتا مسلمان(،  50می باشد. همچنین از نظر گروههای قومی، 

 هندو می باشد.
می  صحاب السلف الصالح( است. سلفیه نهایتا عقاید خود را به احمد حنبلنی بازگشت به سنت گذشتگان )اه معسلفیه اصطالحا ب  .2

رسانند. سلفیه معتقد به عمل کردن بر حسب ظواهر آیات و روایاتند و اجتهاد در دین را جایز نمی دانند. ظهور وهابیت در عربستان 

سلفی گری را باید در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و در تعالیم محمد نوعی جنبش سلفی گری بود. البته ریشه های جدید 

الدی، اواخر قرن نوزده می ایرانی(،افغانی ـ ) اسدآبادی سیدجمالو رشید رضا )سوری( جست و جو کرد )برخی تعالیم  عبده )مصری(

 گری داشت(.نیز  رنگ  سلفی
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دوم کتابش،  در بخش هانتینگتون نیز کند.رو میمنافع غرب را با خطر روبه ثباتی در کشورهای اسالمی شود،بی

 یله بازگشت به فرهنگ بومگوید، به مسأمی سخن« و احتمالهای نابودی غرب سنجه متغیر تمدنها»که از هنگامی

کندکه از این پس در تمدنهای غیرغربی، پردازد و اشاره میت یافتن آن درتمدنهای غیرغربی میو داخلی و قدر

 بیداری و بازگشت به ادیان، نیرومندترین عامل دشمنی با غرب خواهد بود. 

در  ،طوالنی، یعنی جنگ مدرنیته و سنت گمان یکی از نزاعهای درون تمدنی احتماالًاز این گذشته، بی

تمدن اسالمی هنوز به نتیجه روشنی نرسیده است. جهان اسالم  ـ گرچه گاهی به علت داشتن برخی درآمدهای 

رد، بر و ابزارهای دنیای مدرن بهره میای افراطی از مظاهبه گونهحاصل از منابع طبیعی، مانند کشورهای عربی، 

ر ار است که حتی داز یک سو نسل نوخاسته ای در کزند. پا میمیان سنت و مدرنیته دست و اما ـ هنوز در مرز

و  گرایی(،أله همجنسدر تمدن اسالمی پا نهد )نظیر مس ممنوعه های مطلقاً کند تا به محدودهمواردی تالش می

رنتیه و تمدن که نه تنها ارزشها بلکه مظاهر مادی مداز سوی دیگر گروههای مرجعی در جهان اسالم هستند 

ـ شورای مفتیان عربستان، استفاده از بولوتوث تلفن  1386ـ درمهر  تابند )برای نمونه اخیراًنمیجدید را نیز بر 

رایی گاسالماین »گوید ما همداستان است وقتی که می همراه را حرام کرده است(. در این مورد، فوکویاما نیز با

و  (المی به علت نوسازی )مدرنیزاسیونفرهنگی و سنتی اس هایکه هویت شودمی پدیداردقیقاً وقتی  تندروانه

 وجود ب یاجتماع هایکنشفرد و  هویتگسستی میان  روند واز میان می دموکراتیک،گرایانه نظم کثرت

                      . 1«آورندمی

مدرن و عرفی دنیای جدید هنوز ی نهادهاهای اسالمی و  ها یا ملتهای داخلی بین دولتبنابراین نزاع 

 غاز شده است.آانداز روشنی ندارد. البته این نزاعها پیشتر در سطح اندیشه و نظریه چشم

همچنین است نزاع تاریخی بین فرق اسالمی بویژه میان اهل تسنن و تشیع که گاه از شدت افراط، به نزاع  

تان، جنگ اسالمی در پاکسماند. کشتارهای متقابل دو فرقه حتی نزاع بین مومنین و کافران میپیروان دو دین یا 

مله به اماکن مقدس شیعیان هشت ساله ایران و عراق و حمایت قاطبه کشورهای سنی مذهب عربی از صدام، ح

و سنی به یکدیگر در نزاعهای جاری عراق، ، فتاوای تکفیری مفتیان اهل سنت  های متقابل افراطیان شیعهو حمله

ر ایران،  تی برخی شیعیان دهای زیرین و سنو ضد تسنن در الیهغالی در مورد شیعیان، رواج نوعی گرایش افراطی 

ام له بویژه با سقوط رژیم صددامن در جهان اسالم است. این مسأ های یک نزاع یا بی ثباتی درازها و زمینهنشانه

                                                 
. اصل ترجمه در این 1385خرداد  22برگردان دانیال جعفری، سایت لیبرال دموکرت،  ،«پس از پایان تاریخ»فرانسیس فوکویاما،   .1

 آدرس در دسترس است:
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( 2004ر دسامبگیری یک هالل شیعی از سوی شاه اردن )در ن در عراق و پاگرفتن و اعالم شکلو برآمدن شیعیا

ر کم دارد به یک مرزبندی جدی دهای عربی و ایجاد هراس از  آن،کمو سپس تبلیغ گسترده این ایده در کشور

انه ایرانی گدر مورد اختالف بر سر  جزایر سه شود. نخستین نمود این مرزبندی هم اکنوناسالم تبدیل می جهان

 نفرانسهای اسالمی و عربی ظاهر شده است.های ضد ایرانی در کقطعنامهدر خلیج فارس و صدور 

اند این نزدیک ـ شامل خاورمیانه ـ داشته ها تصویری که از خاوراقع در آغاز هزاره سوم، آمریکاییدر و

 چنین بوده است:  

ونی های فراوان و گوناگبسابقه آشتی اعراب و اسرائیل، هنوز این منطقه با آسیبه رغم دورنمای بی»... 

های خودکامه زیادی وجود دارند و به جز اسرائیل و هندوستان و ترکیه، در هیچ است. نظامرو روبه

ساالری نهادینه نشده است. این سرزمین همچنین محل اسالم مسلح و سیاسی کجای دیگر این دیار مردم

ست دتندرو نیز هست که اگر آن را برای جوامع میزبان و کشورهای همسایه تهدیدی خطرناک ندانیم، 

ه های زیادی از این منطقه )درثباتی به شمار آوریم. بخشکم باید به عنوان یک محرک مهم و منبع بی

بقاع در لبنان در یک سو و جنوب افغانستان در سوی دیگر( تامین کننده حجم گسترده ای از مواد مخدر 

ای میان شیعه و سنی،  های فرقهمچنین محل رقابتهای بسیاری از جهان است. این منطقه هبرای بخش

مسلمانان و هندوان و یهودیان و مسیحیان قبطی، بهاییان و هندوان  بوداییان )در سریالنکا( است. خشونت 

قومی درون هر کشور و حتی میان کشورها که شامل کردها و ترکها و اعراب و فارسها و ارامنه و آذریها 

ست توان دوره بیرد. و سرانجام این که به سختی میخومیشود، به چشم ها  و ... میتامیل ها وسینهالیو 

نگ کم یک تشنج شدید یا جقه پرتنوع پیدا کرد که در آن دستای در تاریخ مدون این منطو پنج ساله

ه باشد، اما امید کنند داخلی یا جنگ فرامرزی رخ نداده باشد. با نگاه به آینده، شاید این میراث گذشته نا

ی وجود دارد. صرف نظر از گذشته پرحادثه این منطقه، بیست و پنج نا امیدز برای چیزهای دیگری نی

پاشی پرهیز از جنگی بزرگ یا فرو» .1...«باری روبه رو است کننده و مصیبثباتبا تغییرات بیسال آینده 

 پنج سال آینده آسان نیست و بایدت وها در کشورهای منطقه در بیسآمیز برخی حکومتغیرمسالمت

ای ـ که جو کلی امنیت منطقه  بیش از یک جنگ گفت که پرتگاههای فراوانی در راه است. احتماالً 

چند کشور در کنار هم دهد. بنابراین دشوار است یک قدرت یا نطقه را بر هم خواهد زد ـ روی میم

های اجتماعی را امیناآر»  .2«ها ی سیاسی را آرام کرده و مسابقه تسلیحاتی را تعدیل نمایندبتوانند تنش
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احتماال رشد جمعیت باعث خواهد شد اما رکود اقتصادی نیز در بروز آنها نقش خواهد داشت. نخبگان 

های دروغین خصوصی ای از فساد و تقلب و طرحشارهای جهانی شدن، با انواع تازهکشورهای بزرگ به ف

ه و تشخیص علت آن چندان مشکل سازی واکنش خواهند داد. این امر هم اینک از بعضی جهات رخ داد

   1«نیست.
 

بنابراین، با توجه به همه این موارد،  از اکنون هیچ چشم انداز روشنی که بر اساس آن بتوان داوری کرد که 

انجامد وجود ندارد. آیا سرانجام تمدن اسالمی در نیمه اول جوامع اسالمی به کدام سرانجام می محتمل تحوالت

( شود یا آنکه نهضت بازگشت )از هر نوعشو عرفگرایی )سکوالریزم( منجر می دموکراسیبه گسترش  21قرن 

قدان وحدت فرایندها است که یک بیپیروز خواهد بود؟ پاسخ روشنی وجود ندارد. در واقع به علت همین ف

یک  دارد به سویاین تمدن یا  دیرپا ـ بر آینده جهان اسالم سایه افکنده است. یعنی اصوالً ثباتی ـ احتماالً

ان برخورد امک شود وه طور بالقوه برای غرب خطرناک میرود که بگرایی افراطی و بنیادی میاسالم همگرایی و

فه طور بالقوه نطاین تمدن وجود ندارد و همه جا بهوحدت مسیری در  که اصوالً کند یا اینتمدنی را تشدید می

 ملی سند راهبرد امنیت ثبات بلند مدتی در این تمدن مشاهده کرد.توان وجود دارد و در آینده نزدیک نمی تنش

ه از نبود آزادی در ها قبل، بسیاری از کشورهای خاورمیاناز مدت»دارد که ( آشکارا  اظهار می2006آمریکا )

ای نطقهما راکد، انزجار سیاسی، تنش اند. سرکوب، همواره باعث افزایش فساد ، اقتصاد نامتوازن یرنج بسر برده

ابراین از نظر بن. «اندای از توهم ثبات پوشیده ماندهاست. این مشکالت تاکنون با الیه گری مذهبی شدهو افراطی

رایط ش ثبات پوشیده شده است. یعنی خاورمیانه به علت ها، خاورمیانه اسالمی تا کنون با الیه ای ازآمریکایی

 تاً گری ایدئولوژیک ـ یک منطقه ذابستگی سیاسی و افراطیی اقتصادی، ماندگحاکم بر آن ـ از جمله عقب

 ثبات است.بی

موکراسی دسوی دموکراسی نیز حرکت کنند، این از این گذشته حتی اگر درآینده، کشورهای اسالمی به  

ن ای»آورد. در این مورد هانتینگتون و فوکویاما همداستانند. هانتینگتون گفت است که ثبات و صلح نمی زاماًال

ر دهد. دموکراسى درد و لزوماً هم چنین چیزى رخ نمىآودموکراسى حتماً صلح به همراه نمىواقعیتى است که 

برخى کشورهاى اسالمى آزمایش شد و پس از برگزارى انتخابات در این کشورها، گروههاى سیاسى اسالمى 

د بجوش کراسی باید از درونودمفوکویاما نیز معتقد است که  .2«زیادی کسب کردندموفقیت و احزاب اسالمى 

کشورهای درکه مردم گوید تا زمانیمیبرد. م بیشتر راه میزتروریاسالمی به  در کشورهاکراسی ودم و توسعه

                                                 
 .178همان، ص  .1
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 شد و این زمان درازی خواهد تر خواهدکند اوضاع وخیمشان را حل نمیعربی دریابند که اسالمگرایی مشکالت

 . 1برد

بنابراین، جهان اسالم مستعد آن است که از طریق دموکراسی احزاب و گروههای مذهبی و حتی بنیادگرا 

را به قدرت برساند. این تجربه پیشتر در الجزایر، مصر، سودان، لبنان، فلسطین، ایران، پاکستان و ترکیه رخ داده 

کشورهای عربی و کشورهای آسیای  است و اکنون همه شرایط آماده است تا در صورت تحقق دموکراسی، در

رعت اسالم سیاسی به سآسیای جنوب شرقی نیز رخ دهد. بنابراین در تمدن اسالمی،  میانه و کشورهای اسالمی

که غرب را به آینده جهان اسالم امیدی گرفتن است. یعنی اینیافتن و قدرتدار شدن، مشروعیتدر حال ریشه

 و سلطه آن را بپذیرد یا به عنوان تمدنی خنثی عمل کند. نیست که در آن با غرب کنار بیاید 

یجه تواند به نتروست و نمیدر جهان اسالم رو به بنابراین غرب با یک ابهام عمومی در مورد روندهای آتی

بخشی هرگونه استراتژی انتخابی برای برخورد با جهان اسالم مطمئن باشد . غرب، نمونه کوچکی از تجربه آینده 

را هم اکنون در عراق به نظاره نشسته است. غرب ـ بر خالف تصور پیشین ـ اکنون دریافته است که در اسالم 

روبه رو نیست بلکه با یک ملت چندپاره چند مذهب عراق با یک ملت عراقی شادمان از رستن از بند رژیم صدام 

 روست. د روبهشوانب بخشی از جهان اسالم حمایت میای از آن از جچندملیتی که هر پاره

رود اساس انتظار میواهد بود. براینرو خد در آینده با چه جهان اسالمی روبهدانبنابراین غرب حقیقتاً نمی

هرچه پیش برویم مشکالت غرب با عالم اسالم بیشتر شود. در این صورت غرب راهی ندارد که از امروز راهش 

د تا از این طریق مانع انتقال تمدن به حداقل ممکن برسانرا از تمدن اسالمی جدا کند و ارتباطش را با این 

ای، نطقههای متنش»ها آشکارا معتقدند که آمریکایی های آینده این تمدن به سوی تمدن غرب شود.ثباتیبی

های گذارد. تنشثیر میأت ]آمریکا[انگیز چندین دهه قبل است که همچنان بر منافع امنیت ملی ما میراث غم

انی اژدی یا ناآرامی انسیابد یا به یک ترماند و اغلب گسترش میعموال مدت زیادی محدود باقی نمیی مامنطقه

وگو، هر دو به معنی ارتباط تمدنی و انتقال و کند، جنگ یا تعامل و گفتفرقی نمی . بنابراین2«شودتبدیل می

است  تنها در این صورت ل ممکن برساند.تأثیرپذیری از حوادث محتمل است. غرب باید این ارتباط را به حداق

 های درونی این تمدن به تمدن خویش شود. تواند مانع انتقال تنشکه می

                                                 
 برگرفته از سایت، برگردان: کوروش برادری ،)Stern, 12/200 (6«اشترن»هفته نامه آلمانی زبان ، مصاحبه با فرانسیس فوکویاما .1
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گوید ما )غرب( در برابر اسالم هرگز در یک جنگ گرم پیروز االصل میاز نویسندگان غربی هندییکی 

 اهرکنیم، هر روز بنیادگرایان دیگری ظکن روههایی چون القاعده را نیز ریشهنخواهیم شد، حتی اگر بتوانیم گ

یند و ببکند که همچون دوران کمونیزم، جنگ سردی بر علیه اسالم تدارک خواهند. و او به غرب پیشنهاد می

 1.سال بلکه ممکن است صد سال به درازا کشد 40گوید بر خالف دوران کمونیزم، جنگ سرد با اسالم نه می

ه جنگ گرم و نه جنگ سرد جواب در مورد اسالم ن خورد.رد غرب نمیکه چنین توصیه ای به دروشن است 

ل جبهه باز کنی او در صد جبهه غیرقاب دهد. تمدنی که در جنگ گرم بر او غلبه نخواهی کرد و اگر تو یکنمی

ه از شوند، ملت او هر روز کتو با گذشت زمان از جنگ خسته می شود، و اگر ملتمی بینی دیگر نیز واردپیش

ارا تمدنی آشکشود، اش افزوده میشود و بر تعداد داوطلبان انتحاریتر مینگ بگذرد بر کوفتن تو حریصج

ماندن از گزند او باید به نیروی عقل و حیله متوسل شوی و هر چند نیرومند نیز باشی، هرگز است که برای برکنار

ه با اسالم تن دردهد؟ در جنگ سرد نیز تن به رویارویی ندهی. اما چرا غرب باید به یک جنگ سرد صد سال

باید دهها سال هزینه کنی، بی آن که بدانی به نتیجه مطلوب خواهی رسید. در جنگ سرد قرن بیستم، غرب با 

یک دولت روبه رو  بود که البته آن دولت نماینده ایدئولوژی مارکسیزم نیز بود. در حالی که تمدن اسالم، نه 

ک ایدئولوژی واحد. اگر جنگ سرد در برابر شوروی موجب بازدارندگی و بنابراین یک دولت واحد دارد و نه ی

 چون تمدن اسالم یک قدرت یا نهادفزاید. ضا در برابر تمدن اسالم، صفرا میموجب تداوم نوعی صلح بود، از ق

سلمانان ممنجر به تهییج یکایک سیاسی مرکزی ندارد که آن را مدیریت کند. بنابراین جنگ سرد با اسالم 

رب به خوبی غ تواند به مثابه یک دولت بر علیه غرب تصمیمی بگیرد و اجرا کند.شود و هر یک به تنهایی میمی

هایی کوچک تر و کمتر متمرکز هستند. آنها بیشتر متکی بر گروههای تروریستی پراکندهامروزه شبکه»داند می

پس  . 2«ظر ساختار فرماندهی مرکزی قرار دارندو ملهم از یک ایدئولوژی مشترک هستند و کمتر تحت ن

تواند به تهییج این گروههای کوچک پراکنده اما دارای ایدئولوژی مشترک می برعکس، جنگ سرد با اسالم

ن چاره غرب در بنابرای پراکنده، گسترده و غیر قابل مدیریت با غرب تبدیل شود. جنگ گرم یک به بینجامد و

ن خسارت با بیشتری« عبور تمدنی»گمان تالش خواهد کرد  تا این م عبور کند. اما بیاین است که از تمدن اسال

-می ای را که احتماالهای مادیاید زیربناها و پشتوانهبرای تمدن اسالم همراه باشد. در این عبور، تمدن اسالم ب

رب این قلم معتقد است ـ غتواند در آینده آن را به یک قدرت بزرگ بدل کند، از دست بدهد. به دیگر سخن ـ 

                                                 
 منتشر می کند.« ابن وراق»این فرد به علت مواضعی که بر علیه تمدن اسالمی دارد، دیدگاههای خود را با نام مستعار   .1
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را به کار « هسرزمین سوخت»تصمیم گرفته است از تمدن اسالم عبور کند و در این عبور در تالش است تا سیاست 

 گیرد.

یز برای غربند، برانگم و کنفوسیوس دو تمدن اصلی چالشگرچه بر اساس نظریه هانتینگتون، تمدنهای اسال

رچه تمدن گاصلی تمدن کنفوسیوس ـ کامال با تمدن اسالم متفاوت است. اما وضعیت چین ـ به عنوان نماینده 

 رد و جمعیت بزرگی را نمایندگی چین به سرعت در حال رشد است و تعامل روز افزونی با غرب دا

 ه یک رقیب بالقوه تمدنی محسوبکند اما ـ حداقل در سه دهه اخیر ـ رفتار با ثباتی بروز داده است و گرچمی

ود خبینی و یا خطرناک نیست. و این را داز کنونی ـ یک رقیب غیرقابل پیشا ـ حداقل در چشم انشود اممی

حتی اگر چین هم به عنوان یک رقیب بالقوه خطرناک برای . از این گذشته، کرده استاظهار هانتینگتون نیز 

سه دهه م اکنون و بویژه چه از هکه و آنلویت بعدی قرار دارد. آندر او آنغرب محسوب شود، بر خورد با 

ارد نظم کنونی جهان د ناک است تمدن اسالمی است. غرب حسابگر که منافع عظیمی دربرای غرب خطر آینده

 اکنون به فکر کنترل و مهار تمدن اسالمی باشد. باید از هم

ین ااز این گذشته یکی از عوامل مهم موثر در جهت گیری سیاست غرب در برابر تمدن اسالمی، جمعیت 

ازگار د با دموکراسی ناستمدن است. هانتینگتون گرچه اسالم را به خودی خود دینی خشن یا دینی که از بنیا

 های تند و خشن از اسالمحرکت جوامع اسالمی به سوی برداشتداند اما معقتد است چند عامل موجب باشد نمی

اعراب است که ناشی از احساس استثمار شده است. نخست احساسات جریحه دار شده مسلمانان و به طور خاص 

ا داند. نه تنهرب در مساله فلسطین و اسرائیل میشدگی آنان از سوی غرب است. عامل دوم را نیز برخورد غ

ارد حوزه تمدن اسالمی کرد، ای بود که غرب پس از جنگ جهانی دوم آن را پدید آورد و واسرائیل پدیده

های خشن اسرائیل با مسلمانان نیز کینه سکوتش در مورد سیاست ئیل وهای مداوم بعدی غرب از اسراحمایت

داند. نه تنها نرخ رشد جمعیت در ا او عامل سوم را عامل جمعیتی میدیرینی در مسلمانان پدیده آورده است. ام

 30 تا 15ت جوان )اکنون نیز بخش اعظم جمعیت کشورهای اسالمی را جمعیجهان اسالم بسیار باالست بلکه هم

دهد. ویژگی مهم و اصلی یک جمعیت جوان این است که در آن انرژی و احساس بر خرد غلبه ساله( تشکیل می

ر. پی دارد. پس یک جمعیت جوان استعداد بیشتری برای التهاب و خشونت و جنگ دارد تا یک جمعیت

وده جمعیت اروپا  جوان ب ای بوده است که ساختارهای خشن اروپا در دورهگوید بیشتر جنگهانتینگتون می

است. او معتقد است که تا زمانی که ساختار هرم جمعیتی دنیای اسالم به صورت کنونی باشد، امیدی به هیچ 

 توان بست. آرامش واقعی  در جهان اسالم نمی صلح پایدار و

 اهش ی ثبات در جهان اسالم را کرشد جمعیت در جهان اسالم نه تنها امکان بالقوه برای برقرار

ای هد یابنده در کشورهای خود با فرصتدهد بلکه برای غرب نیز مشکالتی پدید می آورد. این جمعیت رشمی
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ته غربی شدت رهای پیشرفرو هستند. بنابراین سیل مهاجرین آنها به سوی کشوندکی برای اشتغال و بهروزی روبها

که گروههای تندروی اسالمی با جذب آنها قدرت  ای خواهند بوداین مهاجرین مسلمان نیروی بالقوهگیرد. و می

 کنند. هانتینگتون نیز به صراحت گفته است که در شرایط کنونیاز درون را به منافع غرب کسب می ضربه زدن

روست. یکی موج فشار از درون که با مهاجرت گروههای دو موج فشار و واکنش فرهنگی روبهجامعه غربی با 

ر های بنیادگرا دها و هویتیگری موج فشار برخاسته از مجموعهو د فته استشکل گرپیرامونی به غرب 

.  حوادثی که سالهای اخیر از سوی جوانان مسلمان در اروپا رخ داده است نیز این فرضیه را 1کشورهای غیرغربی

ورد های سفت و سختی د ر مسالهای اخیر کشورهای غربی سیاست تقویت کرده است. بی جهت نیست که در

ه است. به گونه ای شدت یافت کنند. در غرب حساسیت نسبت به تغییرات جمعیتی مسلماناناعمال میمهاجرت 

کرد برای نخستین بار در تاریخ جمعیت مسلمانان از واتیکان اعالم   87گونه که پیشتر آمد در فروردین همان

صورت درست یا غلط، هم از دیدگاه نظریه پردازان غربی و  جمعیت مسیحیان کاتولیک فزونی گرفت. در هر

 شود. درالقوه ای برای تمدن غرب محسوب میهم از دیدگاه سیاست مداران آنها، رشد جمعیت مسلمان خطر ب

واقع جمعیت تمدن اسالمی هم از نظر اندازه مطلق آن و هم از نظر نرخ رشد آن، عامل موثر مهمی برای گسترش 

 شود. ع غرب در قرن بیست و یکم تلقی میجهان اسالم و  به خطر انداختن مناف بی ثباتی در

را  اسالمیهای حاضر در تمدن ها، کشورها و هویتین عامل در کار است تا رفتار ملتبدین ترتیب چند

در  النی تنهاک هویت عقبینی کند. بر اساس نظریه عقالنیت کارکردی در اقتصاد،  یبرای غرب غیر قابل پیش

ی کند که  در ریزا دنبال کند و برای آینده برنامهتواند تصمیمات عقالنی اتخاذ کند، منافع خویش رشرایطی می

رگز رو باشد. در غیر این صورت، بازیگر عقالنی هپذیر روبهبینیالنی قرار داشته و با شرایطی پیشمحیطی عق

بودن به معنی مشخص ودن رفتار رقیبپذیر ببینیشود. پیشیناپذیر باشد نمینیبر رقیب پیشوارد بازی ای که رفتا

ست که ن اسالمی رقیبی ااست. برای غرب، تمد« قواعد بازی»بودن نیست بلکه به معنی مشخص« جه بازینتی»

رو ی که در پیشارب عاقل تنها گزینهآینده نزدیک رفتارهای او قابل پیش بینی نخواهد بود. بنابراین غحداقل در 

گو، تعامل یا جنگ( با تمدن اسالمی برحذر وده خود را از هر نوع بازی )گفتدارد این است بکوشد در آین

 دارد. پس غرب در آینده باید به همان اندازه از تعامل با جهان اسالم کناره بگیرد که از جنگ با آن. 

 «امنیت ملی آمریکا راهبرد» ، و هم در هر دو سند«21امنیت ملی آمریکا در قرن  سند استراتژی»هم در 

مفهوم  در واقع های پیشگیرانه اشاره شده است.دستانه و جنگ( به صراحت به لزوم اقدامات پیش2006و  2002)

اقدامات »به  جای خود را اکنون که در دوران جنگ سرد محور استراتژی آمریکا و غرب بود« سد نفوذ»

                                                 
 .21 یاپی، شماره پ1379، نامه مفید بهار «کشورها ری: غرب و سایتمدن انیموضوعات م» نگتون،یهانت  .1
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وردهای خسخن این است که وقتی در بر یکی از این اقدامات است.داده است. جنگ پیشگیرانه تنها « پیشگیرانه

نگ پیشگیرانه جاقدام پیشدستانه و  تروریسی بحث  حمالت های اتمی یا میکربی یابین کشوری و در مورد جنگ

برخی »در حالی است که به صراحت گفته اند  له در مورد تمدنها صادق نباشد؟کنند چگونه این مسأرا مطرح می

 .1«تر هستندی با تسلیحات کشتار جمعی نیز جدیتهدیدات وجود دارند که از حمله تروریست

بردهایی بودند گرفت. آنها ن البته جنگ غرب با افغانستان طالبان و با عراق صدام را نباید جنگ پیشدستانه 

ور کردن یک واند شعلهتکرد. یکی از اهداف آن نبردها میف همزمان را دنبال میکه غرب با آنها چندین هد

گی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ـ باشد. جنعلیه تمدن اسالم ـ در تمامی حوزهبر  «جنگ پیشدستانه فراگیر»

عبور »هیم. جنگ خداحافظی برای اجرای  پروژه ننام می« جنگ خداحافظی»ام آن را که در این نوشتار ما ن

 غرب بر علیه اسالم تلقی کرد. اما جنگی نرم ـ  نه سرد و نه گرم.را باید یک جنگ پیشدستانه از سوی « تمدنی

 

 .  عبور تمدنها  5-۸
د. ه ان، مکمل یکدیگر و در واقع دو روی یک سک«برخورد تمدنها»و « پایان تاریخ»های پیشتر گفته شد که نظریه

برای  دمپذیرفته است. یعنی معتقای است که گویا ترکیبی از هر دو نظریه را رفتار غرب نیز در عمل به گونه

 را دور بزند! چرا می گویم نبرد تمدنی را دور« هانبرد محتمل تمدن»رسد اگر بتواند فرا می« پایان تاریخ»غرب، 

های سنگین دارد و هم نتایج پیش بینی نشده.  در واقع حتی اگر نظریه زند؟ چون هر گونه جنگی، هم هزینهب

حقیقت نیز داشته باشد و واقعاً جهان رو به سوی نبرد تمدنی دارد، آیا ضرورتی هست که هانتینگتون بهره ای از 

ا زی در جنگ تنها باید جنگید یآیا برای پیروو اگر برخوردی در پیش است،  ؟بشود نبردیوارد چنین  غرب

 فرعی مستهلک او را تضعیف کرد، فریب داد، مشغول کرد، نیروهایش را در اموری ،توان دشمن را دور زدمی

کرد، حامیانش را تطمیع کرد و از حمایت او بازداشت، میانشان تفرقه انداخت و نهایتا او را از جنگ منصرف یا 

آیا  ؟یستندتر نهزینهتر و کمها مطمئنه یک جنگ واقعی نباشد این راه حلیا تا زمانی که نیازی بآ ؟ناتوان کرد

  رود؟مین هاییزند، انتظار چنین حسابگریفع در آن حرف اول را میگر که مناعاقل و حسابپویا، از یک تمدن 

پس نظامی که برای پایداری و پویایی خود به جنگ نیازی ندارد، برایش معقول آن است که جنگ محتمل 

همواره ایم  که هآموخت«  نظریه بازیها»مد. و از را دور بزند. یعنی شرایط را به سمتی ببرد که اصوال به برخورد نینجا

میان دو رقیب یا دشمن، دشمنی که دست باال را دارد، از این مزیت برخوردار است که اگر بخواهد، بتواند جنگ 

خورده محسوب شود، از جنگ بپرهیزد و شرایط را به سویی ببرد که دور بزند. یعنی بدون آن که شکست را
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شود.  ها آغازهای غربیها با بمبتا جنگ تمدنگ، اقتدارش محفوظ بماند.  اما متأسفانه ما منتظریم بدون جن

کوشد تا همه منابع ه صورت نرم آغاز شده است. غرب میدر حالی رویارویی تمدن غرب با ما سالهاست که ب

ان مه ارکشود و خود را بر هن صورت است که تمدن غرب برنده میاقتدار را در انحصار خود گیرد. تنها در ای

 کند، از فرهنگ و هنر و آموزش گرفته تا اقتصاد و سیاست و امنیت. میزندگی جهانیان تحمیل 

اوردهای ها را بر پایه  نتیجه و دستجاست یا نه: توانایی سیستمی تمدندانم جایش این)یک توضیح که نمی

رد. کتوان ارزیابی آورند ـ میمردمشان به ارمغان می نهایی آنها ـ یعنی میزان خوشبختی و خرسندی که برای

ابد. این اقتدار دست ی تمدن برنده تمدنی است که با روشها و ابزارهای گوناگون توانسته است به انواع منابع

مدن برتر، دن برتریم. تخوش باشیم و گمان کنیم که تمد که ما به مواریث گذشته خویش دلکنکفایت نمی

 شوند و یا در فقرمرد؛ یا در جنگی منهدم میخواهند ها روزی ست. بدون پویایی مداوم، همه تمدنترتمدن پویا

مین پویایی و اقتدار تمدن خویش، نخست باید دریابیم و بپذیریم که ماندگی خویش، مضمحل. برای تأعقبو 

که برای  عمل کنیم ـ آگاهیپیروزی در یک نبرد سرنوشت جنگ را رقم نمی زند. و بدانیم ـ و به اقتضائات این 

همه منابع اقتدار، انباشت داشته باشیم، نه فقط در منابع نظامی آن. این که سرانجام کدام  پیروزی حقیقی باید در

ها، سهم بازارها، سهم نخبگان علمی، سهم ابداع ده وقتی مشخص می شود که سهم فیلمتمدن برنده خواهد ش

ذیری، پتوریست تعامالت سیاسی جهان، ضریب مهاجرپذیری، سهم فناوری، سهم اقتصاد، سهم ایفای نقش در

پذیری، سهم ابداعات در علم و فناوری، سهم انتشار کتب و مجالت، سهم تقلید جهانیان از آداب سهم دانشجو

. پیروزی آن ها غلبه کرده استبیشتر عرصهو نظایر آنها را برای یک تمدن محاسبه کنیم و ببینیم کدام تمدن در 

فناوریها،  ها،پیروزی آن است که مردم جهان در تسخیر کاالنیست که کشوری را با غلبه نظامی اشغال کنیم. 

وراک و ، اسامی، نوع خجهانگردان ، زبان، سبک پوشش، سبک زندگی ها، آثار تاریخی، مشاهیر،کتابها، فیلم

ها سالهاست که آغاز شده است، آرام و ر واقع گویی رویارویی حقیقی تمدنهای ما باشند. دسایر ویژگی

 1( جدی.اما  ،تدریجی

یکم باعث شد تا غرب به سرعت برای پرهیز از رگ نیز در آغاز قرن بیست ودر هر صورت، یک تجربه بز

به، رجنگ آشکار تمدنی و تمهید مقدمات پایان تاریخ، به اجماع دست یابد و عزم خود را جزم کند. آن تج

                                                 
و البته نباید فراموش کنیم که تمدن منسوب به یک دین با خود آن دین یکی نیست. چه بسا تمدنی نابود شود اما دینی که آبشخور   .1

د ادامه دهد. این تجربه در تمامی ادیان وجود داشته است. در خود حوزه جغرافیایی اسالم آن بوده است، پا برجا بماند و به پویایی خو

ه عنوان اما دین اسالم همچنان ب ،بارها امپراتوریهایی که مظهر تمدن اسالم بوده اند ـ  آخرین آنها صفویان و عثمانیان ـ فرو ریخته اند

 ادامه داده است.یک هویت مستقل از مظاهر مادی تمدن، به گسترش خود 
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نون ان رقیب تمدنی غرب( بودند، اکهایی که برآمده از مناطق اسالمی )به عنوگسترش تروریزم بود. تروریست

هم دسترسی یافته بودند. اگر برخورد تمدنی جدی شود، بعید نیست که حضور  های کشورهای غربیخانهبه پستو 

 رچه ظاهراًهایی گرفتار کند. پس گثباتیهای غربی، آنان را از درون به بیگسترده شهروندان غیر غربی در کشور

 رهای مناسب(، اما خطرات غرب در برخورد تمدنی دست باال را دارد )به علت داشتن ابزا

-گزینه»رگز یک نظام معقول، های به بار بیاورد. و های پرهزینهتواند تجربهای نیز وجود دارد که مینشدهینیبپیش

ان اشیم که بوش در آغاز حمله به طالبکند. )به یاد داشته بمین« بلند پروازیهای نامطمئن»را فدای « های مطمئن

آمد هم  یشکه در جوامع اسالمی نیز زمزمه جهاد پجنگ صلیبی به میان آورد اما بالفاصله یا پس از آن  سخن از

یری را عوض کنند و بحث مبارزه با تروریزم و گسترش دموکراسی ها کوشیدند جهت ها و هم غربیآمریکایی

 رامطرح کنند(.

ست از جنس ا گوییووگوی کالمی، که گفتوگوی واقعی بین تمدنها نه گفتکه گفت همچنین گفتیم

ده که شرط . و گفته شوگوی تمدنی دانستیمترین نوع گفتتعامل و مفاهمه عملی. تعامل اقتصادی را نیز عمیق

و به گفت وگدو تمدن در ابزارها و مواد گفت وگو است. وگرنه « همسنگی»وگوی واقعی، تحقق یک گفت

ه اشاره شد لرنده مواجه شود. و نیز به این مسأتواند با واکنش منفی طرف گیشود و میسویه تبدیل میدهش یک

یکم ـ وضعیت روشن و با ثباتی نخواهد داشت. نبرد داقل در چند دهه نخست قرن بیست وکه جهان اسالم ـ ح

ی نیازمند برکشیدن و یاری رساندن و میدان دادن به تمدنتمدنی با چنین تمدنی پرهزینه و تعامل واقعی با آن نیز 

ن و مهاجرانی پناهندگابینی ندارند. درست مثل آن که شما به پیشهای منفرد آن، رفتار قابلجزا و هویتاست که ا

های آن بهره ببرند اما در بزنگاههای تاریخی به روی شما وارد شوند و از امنیت و فرصتاجازه دهید به کشور 

م که اگر معلواند. اکنون از کجا به کردههمانی که اخیرا برخی کشورهای اروپایی تجر شما خنجر آخته کنند ـ

ب سالم به سوی کسگوی واقعی را با جهان اسالم فراهم کند و فرصت دهد تا جهان اوغرب شرایط یک گفت

ت مانان به فناوریهای مدرن دسهای مختلف تمدنی برود )یعنی بگذارد و کمک کند تا مسلهمسنگی در زمینه

یابند، از انرژی اتمی بهره ببرند، بازارهای جهانی را تسخیر کنند، از وابستگی به صادرات مواد خام آزاد شوند،  

و...( آنگاه این جمعیت روبه انفجار مسلمان و این گروههای روبه ازدیاد بنیادگرا، همین که قدرت گرفتند به 

د وگوی تمدنی با جهان اسالم نیز نشوبه که غرب حتی وارد تعامل یا گفتپس همان روی غرب پنچه نیندازند. 

-ووری قوی نیز مستظهر شود ـ که گفتهای علمی، اقتصادی، نظامی و فناجازه ندهد تمدن اسالم به پشتوانهو ا

 معنی است.گوی حقیقی بی اینها بی

-ن بیستن، در چند دهه آغازین قرریه هانتینگتورسیم که اگر در چارچوب نظترتیب به این نتیجه میبدین

یکم، تمدن اسالمی را به عنوان بزرگترین تهدید تمدن غرب تلقی کنیم، غرب در برخورد با این تمدن نه به و
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-سوی نبرد خواهد رفت و نه به سوی کمک به تمدن اسالم برای کسب همسنگی و ورود به یک تعامل گفت

داقل ح غرب باید از تمدن اسالم کناره بگیرد، تعامل واقعی با این تمدن را بهوگوی تمدنی حقیقی. در نتیجه، 

و توان  رت همسنگیهای علمی، اقتصادی، نظامی، و فناورانه ـ که به تمدن اسالم قدبرساند، مانع کسب توانایی

 همه به تمامیدهد ـ شود، موانع جدی برای مهاجرت مسلمانان به غرب پدید آورد، و مهم تر از تعامل حقیقی می

های استراتژیک خود به جهان اسالم پایان بخشد که بدون تحقق این نکته آخر، بقیه موارد ها و وابستگیبستگی

رب تباط بین جهان اسالم و غارنیز محقق نخواهند شد. و فراموش نکنیم که اصلی ترین و مهم ترین عامل ایجاد 

 ست.موجود در جهان اسالم ا« انرژی فسیلی»ترین رشته وابستگی غرب به جهان اسالم، نیاز غرب به ذخایر و مهم

اوم اقتدار  یکم حفظ سلطه سیاسی و تدوی از اهداف بزرگ غرب در قرن بیستبنابراین اگر بپذیریم که یک

ایان تاریخ یا همان بهشت فراگیر لیبرال دموکراسی در سراسر کره خاکی اقتصادی غرب ـ به منظور رسیدن به پ

ه لهای احتمالی بین تمدنها و یا مسأـ است، دستیابی به چنین هدفی نیازمند توانایی غرب در مدیریت چالش

نیز  ناست. و در این میا« پایان تاریخ»چگونگی دور زدن برخورد تمدنی و مدیریت جهان برای رسیدن به مرحله 

ه این تمدن نای که نه به برخورد با این تمدن بینجامد و ن تکلیف تمدن اسالمی است به گونهاولویت غرب تعیی

 بینی است ـ به سوی کسب همسنگی برود.ات و غیرقابل پیشثبـ که از نظر غرب، بی

ا بیست ویکم پرب با سه چالش مهم به قرن نشان دادیم که غ های سوم و چهارم،دیگر، در فصلاز سوی 

، های نهایی برای بحرانهای بزرگ قرن بیستماش در مدیریت و یافتن راه حلکه علی رغم توانایینهاد. نخست آن

 یوابسته به انرژیهای فسیلی است بلکه هنوز هم نتوانسته است ترتیبات شدیداًغرب در حوزه انرژی نه تنها همچنان 

گیری یک بحران بزرگ احتمالی در حوزه انرژی جلوگیری کند. شکل تواند ازرا ایجاد کند که مطمئن باشد می

ن قرن های نخستیدارد که جهان در دههو این در حالی است که ساختار بازار انرژیهای فسیلی نیز  از آن حکایت 

ا خود ومی که غرب بثباتی و بحران بزرگ در حوزه انرژی خواهد رفت.  چالش دویکم به سوی یک بی بیست

ا و هدستاوردشدن زمین بود. بخش اعظم قرن بیست ویکم آورد، میراث شوم آلودگی جوی و مسأله گرمبه 

دن شن در معرض تهدید جدی ناشی از گرمای که غرب از قرن بیستم با خود آورده است اکنواندوخته سرمایه

د را ـ در د رفتار خوی بتواناست. و این در حالی است که غرب اگر حتها قرار گرفته روی اقیانوسزمین و پیش

ند و مصرف انون شتابان در مسیر توسعه افتادهسازی جو زمین ـ اصالح کند، با انبوه کشورهایی که اکزمینه آلوده

درصدی هند  10های رشد اقتصادی تواند نرخافزایش است، چه کند؟ آیا غرب می انرژی آنها به شدت در حال

قط انه فسنگی که سالیزغالو اگر نه، برای بیش از دومیلیارد و چند صد تن درصدی چین را متوقف کند؟  12یا 

تواند بکند؟ و سومین چالش بزرگ و میراث شومی که شود چه فکری میدر نیروگاههای چین سوزانده می

رب با خود به قرن بیست و یکم آورد، مساله کهولت سیستمی بود. یک قرن دویدن و همواره در مسابقه زیستن غ
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و تنها به رفاه اقتصادی اندیشیدن غرب را از درون به کهولت سیستمی دچار کرده است. بی گمان نظامی که به 

 تواند برتری خود را بر دیگر نظامهای حفظ کند، بنابراین غربستمی رسیده باشد در بلند مدت نمیکهولت سی

د. کهولت ای بیندیشسیستمی خود چاره کنون برای کهولتاگر نگران تسلط خود بر آینده جهان است باید از ا

برد سل زمان مید، حل طبیعی آن، چند نرفع باشتصویب قانون یا تجویز دارو قابل سیستمی نیز چیزی نیست که با

 های عظیم نیز. پس باید از طریق یک جراحی بزرگ به اصالح آن اقدام کرد.و هزینه

اند له ای نیست که غرب بتوآن با تمدن غرب نیز مسأ ورد محتملله تمدن اسالم و برخاز این گذشته، مسأ

ینگتون( تهم از دیدگاه نظری توجیه دارد )نظریه هان یژه آن که غرب اکنون در این بارهساده از کنار آن بگذرد. بو

ه ل، مناقشه ایران و...(. پس اگر مسأیید آن فراهم آورده است )تروریزم، بحران عراقو هم شواهد بسیاری در تأ

یم آن امدهای تاریخی عظخورد میان تمدن اسالم و غرب با احتمال بسیار اندکی نیز ممکن باشد، به دلیل پیبر

 ترین خطر فراروی ملتجدی»آمریکاییان آشکارا معتقدند  ای برای آن بیندیشد.اکنون چاره جدیغرب از هم

د کسانی که این خطر در حال پیدایش را دیدنگرایی و فناوری است.  ... تاریخ درباره ما همانا تلفیق میان افراط

رو داریم، پیش ولی قصور کردند، به سختی قضاوت خواهد کرد. یگانه مسیر صلح و امنیت در جهان جدیدی که

ای که هم منابع مالی و مادی کافی برای دستیابی به فناوریهای مستعدترین منطقه . قاعدتا1ً«ابتکار عمل است

منابع ایدئولوژیک کافی برای تجهیز فکری تندروان ستیزه جو، منطقه خاورمیانه اسالمی است. پیشرفته دارد و هم 

 بنابراین خطر آشکار است و هیچ جای قصور نیست.

در کنار آن سه چالشی که میراث قرن بیستم بود و  حلی، غرب باید مراقب باشد کهراهدر انتخاب هر  اما 

له کوچک و بزرگ دیگر نیز هست ، تعداد زیادی مس(ورد با تمدن اسالمتهدید احتمالی برخچالش چهارم )این 

گ و راحی بزرکه باید حل شود )مثل مسائل مربوط به چین، هند، روسیه و ....(. پس اگر غرب دست به یک ج

 جا حل شود.زند، بهتر است که به گونه ای عمل شود که همه این مسائل یکهزینه میاحتماالً پر

که جهان دارای یک ها در شرایط طبیعی و با فرض اینل وفصل هر یک از این مسألهبه گمان من ح 

ای بار بر اینبرد. اما غرب میباوری قابلهای غیرهزینهن و قرن زماهماهنگ و قاطع  باشد، حداقل نیم مدیریت

رسوم شرقیان، م حل این مشکالت بزرگ به روشی غیر مستقیم متوسل شده است و با تقلید از یکی از رفتارهای

یعنی نعل وارونه زدن، راه حلی خطیر را برگزیده است که اگر جواب دهد، نه تنها آینده خود را نجات داده 

یب ق. و اگر جواب ندهد تنها بر قدرت تمدن راست بلکه تاریخ آینده بشریت را نیز وامدار خود کرده است

تواند برایش خطرناک باشد. پس حتما باید از سیاست خویش نتیجه بگیرد. و )اسالم( افزوده است و این می

                                                 
 (،  مقدمه.2002سند راهبرد امنیت ملی آمریکا )  .1
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ی آن مطمئن بخشه از ثمرزند کتنها وقتی دست به اقدامی خطیر میطبیعی است که یک نظام پویا و حسابگر، 

 باشد.

ه ای را بر عهده گرفته است ککنونی آمریکا، نقش برجسته و ویژهوم، رئیس جمهور و در این میان بوش د

 برای درک  ای در تاریخ بدل خواهد کرد. اصوالً ش کامیاب برآید، او را به اسطورهاگر از این نق

امور  ، وزیر1سواردام ویلیوقتی با هدایت  مثالً های بزرگ در تاریخ باید زمان درازی از آنها بگذرد. حرکت

از روسیه خریداری شد، سوارد به شدت مورد سرزنش واقع شد  آالسکا 1867در سال   خارجه آبراهام لینکلن،

. الزم بود بیش از یک قرن بگذرد تا معلوم شود این اقدام معروف شد «نادانی سوارد»تا جایی که حرکت او به 

. ت و او چه خدمت تاریخی به آمریکا کرده استتا چه پایه دارای ابعاد استراتژیک اقتصادی و سیاسی بوده اس

های هنگفتی به کمک« طرح مارشال»متحده در قالب  همچنین زمانی که پس از جنگ جهانی دوم ایاالت

ز شوروی شد اروپا ا بخشی تلقی کردند، اما آمریکا با این کار باعثای اروپایی کرد، برخی آن را حاتمکشوره

ر پایان های آن را داریخی از سوی آمریکا بود که میوهگذاری تکت نوعی سرمایهفاصله بگیرد. در واقع این حر

یی است هاز حادثه یازده سپتامبر نیز سیاستهای آمریکا در دوران پس اجنگ سرد چید. به گمان من سیاست

آلن . »تغرب ـ طراحی شده اس آینده آمریکا و نه فقطآینده که برای دگرگونی مسیر آینده بشریت ـ نه فقط 

سابق فدرال رزرو )بانک مرکزی( آمریکا، در این باره در کتابش به تفصیل سخن گفته است.  ، رئیس2«گرینسپن

سال بر مهم ترین نهاد اقتصادی آمریکا ریاست کند.   18او کسی است که کاردانی و درایت او باعث شد 

گوید باعث تغییر همه چیز شد. او می 0120گوید حادثه یازده سپتامبر ، می3«عصر تالطم»گرینسپن در کتاب 

نان چحادثه یازده سپتامبر سرآغاز تغییرات گسترده و فراگیر اقتصادی و سیاسی در تمام جهان شد، تغییراتی که هم

 گوید با حادثه یازده سپتامبر آمریکا وارد جنگی شد که انتهای آن مشخص نیست.ادامه دارد. او به صراحت می

ایج ناخواسته ید گفت نتاگر حتی، به احتمال بسیار ضعیف، طرحی در کار نبوده است، باز باها، اما با همه این

ها منجر به پیدایش جهان جدیدی خواهد شد که در آن به طور مشخص تمدن اسالم به وضعیتی این سیاست

 فرودست تر از اکنون منتقل خواهد شد.

نست تواها و مسائل یادشده نه میل چالشفصو حل و ریکا ـ البته برای مدیریتغرب ـ و به طور خاص آم

ی از غربی ـ که برخی از آنها خود بخشنست به مشارکت و کمک کشورهای غیرتوابه تنهایی اقدام کند و نه می

چالش بودند ـ اعتماد کند. پس الزم بود که بازی جدیدی دراندازد و صحنه بازی را چنان سامان دهد که هم، 

                                                 
1.  William Soward 

2.  Alan Greenspan 

3.  The Age of Turbulence, Penguin Group USA, 2007. 
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خواهد. حل همزمان همه آن م نتیجه بازی آن باشد که غرب  میمهم جهانی وارد شوند و ههمه بازیگران 

له با هم وارد یک بازی جدید جهانی اندکاران مسأازمند آن است که همه عوامل و دستها نیها و تهدیدچالش

، او در طرفین بازی دراندازدآموخته ایم که هر گاه طرح یک بازی را یکی از « نظریه بازیها»شوند. و البته باز از 

 خواهد داشت. « مزیت»بازی برتری یا 

صل فمسائل فرعی تر که غرب باید حل و من معتقدم که برای حل همزمان همه مسائل یاد شده )برخی از

ت را ریخته اس« بازی خداحافظی»کند، در فصل ششم مطرح شده است(، غرب ـ به رهبری آمریکا ـ طرح یک 

ر عمل و د« بازی خداحافظی»توان دریافت. اما این های آمریکایی میهای استراتژیستالی نوشتهو این را از الب

پس از حادثه یازدهم سپتامبر، شکل یک جنگ را به خود گرفت. البته تعداد نبردهای این جنگ و کیفیت آنها 

می این سالها آشکارا در تما«  جنگ خداحافظی»ممکن است از آغاز روشن نبوده باشد ولی خط ورود به یک 

، جنگی است که غرب درانداخته است تا در پایان آن «جنگ خداحافظی»کردن است. و منظورم از قابل دنبال

جنگ »کم آشکار شد که اسالم ـ خداحافظی کند. بعدها کم برای همیشه از منطقه خاورمیانه ـ و در واقع از تمدن

د ن، نبرد با صدام و نبرد با ایران. با این تفاوت که نبرد اول و دوم بایشامل سه نبرد است. نبرد با طالبا« خداحافظی

نبردی گرم و سریع و با سقوط رقیب همراه باشد، اما نبرد سوم باید نبردی سرد، طوالنی، فرساینده و با پایانی 

 ال را دنب« ایی سازی خاورمیانهآفریق»مسالمیت آمیز باشد. غرب در جنگ خداحافظی در واقع پروژه 

به  ستگیها را دور بزند و هم سه چالش بزرگ تمدن غرب )وابز این طریق هم نبرد احتمالی تمدنکند تا امی

ی یکم حل کند. من حتی اصراروزمین( را در همین آغاز قرن بیست شدننفت، کهولت سیستمی، و مسأله گرم

ی رخ داده تواند بسیار تصادفسأله میمرا پیشاپیش طراحی کرده بود. « جنگ خداحافظی»ندارم که بگویم غرب 

ک طرح ی سخن به میان آورده است، این یعنی« دیپلماسی تکاملی»باشد. حتی کاندولیزا رایس به صراحت از 

 1توانسته است به تدریج و در فرایند عمل شکل گرفته باشد.کالن می

ای به سود راهبردهبینی نشده بازی کوشد تا از تمام حوادث پیشاما بازیگر خالق آن است که می 

برداری کند، یعنی تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. بنابراین حتی اگر آمریکا بر حسب تصادف کالن تیمش بهره

ه توان انتظار داشت کاکنون چالش با ایران شده است، مییا بدون طرح قبلی وارد جنگ با طالبان و عراق و 

                                                 
نیویورک »)اصل مقاله در  .1384اسفند  10و  9کارى، فرانسیس فوکویاما، ترجمه احسان صحافیان، روزنامه شرق پس از نومحافظه   .1

-http://www.bashgah.net/pages )                        این سایت نیز موجود است:به چاپ رسیده است و ترجمه آن در « تایمز

18608.html.)  
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هم باشد، اما در واقع منافع بلندمدت خود و کل ببرد که اگر در ظاهر بازنده بکوشد روند حوادث را به سویی 

 مین کند.غرب را تأ

 

 .  جنگ خداحافظی5-۹
سازی آفریقایی»کدام است؟ پروژه « سازی خاورمیانهآفریقایی»چیست و پروژه « جنگ خداحافظی»اما 

 یرد و خود راهد از جهان اسالم کناره بگخوااست. غرب می« سرزمین سوخته»دیمی همان سیاست ق« خاورمیانه

ر کردن گیما این رفتنش باید همراه با زمینهای احتمالی یک تمدن متخاصم مصون دارد، ااز پیامدها  و ترکش

ا گفته یکا آشکارآمرکردن رقیب باشد تا در آینده فرصتی برای بازسازی خود و دعوی مجدد نیابد. و ناتوان

یز تجربه کرد بازگردد. نکه در دوران جنگ سرد « توازن وحشت»خواهد به عصر دیگری از است که دیگر نمی

 ه شکست بینجامد و بنابه تجربه تواند بایم که بازدارندگی میما از تاریخ آموخته1»کند که اذعان می

 ایها و تروریستکشوره»بیند در عین حال می«. ز تهاجم بازداشتتوان ادانیم که بعضی از دشمنان را نمیمی

 گروهها،  اصوالً که کند کاری باید بنابراین .2«اند نهاده ]غرب[ ما فراروی جدیدی مرگبار هایچالش سرکش،

 دست زا را خود قدرت منابع گیرد،می ریشه جا آن از بنیادگرایانه یجویستیزه که مناطقی و هاملت و کشورها

 ناسباتم تروریسم، علیه جنگ نای هدایت مسیر در ما» گویدمی آشکارا آمریکا ملی امنیت هبردرا سند بدهند.

 گویپاسخ واندبت که کنیممی بازنگری ایگونه به را موجود روابط و کنیممی برقرار سودمندی و جدید المللیبین

 هک کرد طراحی ای گونه به را جهانی نوین مناسبات و کرد کاری باید پس .3«باشد یکم و بیست قرن هایچالش

 بدهد. ستد از غرب منافع به ضربه و گریستیزه هرگونه برای را خود بلندمدت توان و منابع مفروض، دشمن نای

 بگیرد، وضمفر دشمن از را تعرض جسارت و قدرت گونههر که تاریخی شکست یک تحمیل برای باید بنابراین

 کرد. ریزیبرنامه

یا رقیب را به شکست قطعی بکشاند و پیروزی و  گونه سیاستی که در بلندمدت دشمنی هردر واقع اجرا

یب معنوی دشمن یا رقهای مادی و داشته باشد و چنان پشتوانهد مدت را برای رقیب فرادست دربرتسلط بلن

ب محسو« جنگ خداحافظی»وع کند، هم بریزد که جنگ دیگری را تا دوران بلندی بالموضفرودست را در

یروز پوقتی طرف  مثالًتواند سرد یا نرم هم باشد. جنگی گرم نیست. می شود. پس جنگ خداحافظی الزماًمی

                                                 
 (، محور  نهم.2002سند راهبرد امنیت ملی آمریکا )  .1
 (، محور پنجم.2002سند راهبرد امنیت ملی آمریکا )  .2
 (، محور سوم.2002سند راهبرد امنیت ملی آمریکا )  .3
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تغالی یادهای اجتماعی منطقه اشهای فیزیکی و یا بنشده دست به نابودی زیر ساختهنگام خروج از منطقه اشغال

کند. بنابراین جنگ رد نوعی جنگ خداحافظی را اجرا میزند )یعنی همان سیاست سرزمین سوخته( دامی

که خاطره آن  دادنسوقای نهایی چنان به موضع ضعف مفتضحانهداحافظی یعنی دشمن را در یک جنگ خ

ایه مای نزدیک خطری محسوب نشود بلکه و نه تنها آن دشمن دیگر در آیندهگاه زدوده نشود شکست هیچ

 نیز باشد برای سایر کشورها یا دشمنان. عبرتی

سیاستی است که کشور، دشمن یا رقیبی که دارای موضع دست گونه هر ، اعمالجنگ خداحافظیپس 

های البته در قدیم، جنگزند تا طرف مقابل خود را به صورت تاریخی تضعیف کند. میبه کار  آن را باالست

های خداحافظی نیز مدرن شده هرها بود اما در دنیای مدرن، جنگخداحافظی به صورت قتل عام و سوختن ش

ن ایت، تحقق هدف اصلی جنگ خداحافظی ـ یعنی تضعیف تاریخی یک ملت ـ است. است. آنچه مهم اس

ود، یا با تواند با جنگ حاصل شمیتواند از نوع نظامی، اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی باشد. تضعیف تاریخی می

وسیاسی  افیاییبندی جغردادن یک ساختار اقتصادی وابسته، یا با یک بلوکیک سیاست استعماری، یا با شکل 

آنچه رخ خواهد داد این است  ها. در هر صورتشکن و نظایر اینیا با القای باورهای فرهنگی هویتتنش آمیز، 

ابستگی یک ویعنی شود، فرودست و جامعه فرادست ایجاد می ترمیمی میان جامعهفاصله تاریخی غیرقابل که

رسایند و هزینه، یک تنش فساختاری پربی هنجاری شکننده، یکگیز، یک بیانرقتطرفه، یک نیازمندی یک

ها کافی است تا رقیب فرادست برای همیشه از نگرانی رقابت، فشار اف فزاینده. وجود هر کدام از اینیک شک

 حالت چهار در توان عمدتاًرا می خداحافظیهای جنگ یا تحمیل جنگ از سوی رقیب فرودست آسوده شود.

 تصویر کرد. 

ت از طریق نظامی شکس است. یعنی رقیب فرادست« های انهدامیجنگ»نخست آنها  یع:های انهدامی سرجنگ

برای  ت خوردهشکسکه ویرانگر است و رقیب  کند، شکستیتحمیل می را بر رقیب فرودست عظیمیآسا و برق

 ثالً م. یافتنخواهد  به قلمرو رقیب فرادست را ت حملهأجر دیگر کند وان درازی خاطره آن را فراموش نمیزم

ست اندآمریکا به خوبی میبمباران اتمی ژاپن توسط آمریکا یک جنگ خداحافظی از نوع جنگ نظامی بود. 

مدت جنگ را ندارد و به زودی شکست خواهد خورد. چرا که تا آن زمان همه که ژاپن دیگر توان ادامه بلند

شکست  1945ه آلمان در آوریل بیشتر دول محور، در جنگ جهانی دوم، شکست خورده بودند. بویژه آن ک

خورده بود. اکنون تداوم جنگ توسط یک ژاپن تنها مانده، چقدر برای آمریکا تهدید بود که نیازی به فروریختن 
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کار ین؟  تنها توجیهی که برای ا1بمب اتمی آن هم نه در یک شهر بلکه در دو شهر و به فاصله زمانی سه روز باشد

نیز  اختراعی خود را آزمایش کند، وفرصت مناسبی بود تا آمریکا بمب اتمی  که بگوییم وجود دارد این است

 واز این طریق اقتدار نظامی خود بر دنیای پس از جنگ را قطعی کند ـ اقتداری که برای کسب اقتدار سیاسی 

نطقه ته ژاپن همیشه در مله نبرد خداحافظی نیز جدی بود. در گذشها بود اما مسأاقتصادی نیز الزم بود. همه این

ها به صورت اختالفات مرزی ده است و هنوز هم سابقه آن تخاصمبو شرق آسیا یک دولت متخاصم و متجاوز

تا پایان جنگ جهانی دوم، حدود نیم  1894باقی مانده است )تنها در فاصله سالهای با همسایگان بویژه با چین، 

سال ـ جنگ درگرفته است(. و البته ژاپن از نظر  13دت حدود  قرن، بین ژاپن و چین هفت بار  ـ جمعا به م

متخاصم،  وهبار برای همیشه باید این قدرت بالقبراین یکشود. بنای آبی هم همسایه آمریکا محسوب میمرزها

از آن  سپها شکننده بود که ژاپنیویرانگر و آمریکا به ژاپن آن اندازه  اتمی حمله شد.سر جای خود نشانده می

ادآور و ـ که به طور بالقوه ی را ارتش گونه نیروی نظامی یاهر حتی در قانون اساسی خود وجودتصمیم گرفتند 

 نند.نفی ک زمینه ساز رویارویی نظامی است ـ در کشور خود

است که در آنها یک « جنگ سرزمین سوخته»های خداحافظی، دومین دسته از جنگ جنگ سرزمین سوخته:

آید اما رقیب فرادست در هر مرحله از جنگ و با پیروزی در هر نبرد اره فراگیر نظامی به دست نمییکب پیروزی

 کشور یا ملت رقیب است. این ویرانگری باید آنچنانمادی، معنوی و انسانی زیر بناها و امکانات دست به نابودی 

ماندگی بو یک عق فراهم نشودازی به زودی امکان بازس برای رقیب فرودست شود کهمی گسترده و عمیق باشد

فی منت« موضوع جنگ» حالت اصوالًدر واقع در این  ایجاد کند. ب فرودستپیروز و رقیطرف تاریخی بین 

 یشود. در چنین جنگی معموال نمادهابرداشته و نابود میاست از میان  شود یعنی آنچه موضوع جنگ بودهمی

شود،  ها تخریب میرخانهو کا های آبیاری، سدهاهشبکشود. نه تنها قناتها و اقتدار کشور رقیب نیز نابود می

اشد نیز ملت ب ای از هویت تاریخی یکمی شوند، بلکه هر نمادی که نشانهعام سوزد، مردان قتلها میکتابخانه

 در مورد زیربناهای اقتصادی، فرهنگی و انسانی« زمین سوخته»چنین جنگی نوعی اجرای سیاست  شود.نابود می

طرف رقیب فرودست است. این نوع از جنگ خداحافظی در زمانهای قدیم که فناوریهای جنگی تا این حد 

مدتهای  اهر در یک  نبرد وجود نداشت، و جنگپیشرفته نبود و امکان کسب یک پیروزی سراسری و فراگی

 زیادی ادامه داشت و طرف فرادست مجبور بود مرحله به مرحله دشمن را شکست بدهد، بیشتر وجود داشت. 

                                                 

یعنی سه ماه پس از شکست آلمان، بر روی شهرهای هیروشیما و  1945اوت   9و   6بمب های اتمی آمریکا در  تاریخ های   .1

 ناکازاکی ژاپن فروریخته شد.
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حمله اسکندر مقدونی به شرق و ایران یک نوع جنگ خداحافظی از نوع سرزمین سوخته بود که با سوختن 

 اد به سوی مرکز ایران هر شهری رو نابودی تمام مظاهر تمدن و عوامل قدرت همراه بود، اسکندر در مسیر خو

 جمشید رسید. وقتی به تخت 331کرد. تا سرانجام  در سال گرفت تقریباً آن را نابود میمی

متی کردند حرمردم را غارت کردند، به زنها بی ها ریختند و اموالید فتح شد نخست سربازانش به خانهجمشتخت

. از پس سوختن تخت جمشید 1خاکستر تبدیل کردند هرا سوختند و بو مردان را کشتند. آنگاه دستور داد تا شهر 

پیش از میالد  146امپراطوری باستانی ایران برای همیشه رو به افول نهاد. سقوط یونان به دست رومیان در سال 

نیز جنگ خدحافظی از نوع سرزمین سوخته بود که برای دوهزار سال یونان را از عرصه تاریخ سیاسی جهان 

 641قمری برابر  21. فتح ایران توسط اعراب )که آغاز آن شکست ایران در جنگ نهاوند در سال 2کردحذف 

. پس از این فتح بود که ایرانیان زبان، فرهنگ، 3میالدی بود(، نیز جنگ خداحافظی با تمدن باستانی ایران بود

 شتند، گویی قوم دیگری در اینهای تمدنی گذشته خویش را فروگذادستاوردقوانین، هنر، افتخارات، و همه 

 دیار از خاک برآمد.

سال رخ داد از نوع جنگ سرزمین سوخته بود. حمله  40فتح ایران توسط مغوالن که به تدریج و در طول 

سال منجر به مرگ میلیونها نفر شد )جمعیت کشور به نیم تقلیل یافته بود(، سوختن تمامی  40مغوالن در طول این 

-س، بر نشاندن دولتهای آبیاری و قناتها،  نابودی مدارنوی تمدن، نابودی کشاورزی و شبکهمظاهر مادی و مع

. فتح بغداد توسط هالکو خان در سال 4های گسیخته و آشفته  و فقیر، حاصل سیاست سرزمین سوخته مغوالن بود

، عالمان و تار دانشورانهزار نفر از ساکنان بغداد، کش 800هجری قمری نیز از همین نوع جنگ بود. کشتن  656

های هنری، همه و همه به منزله نابودی یک ب سوخت( و گنجینهها )صدها هزار جلد کتاشعرا، سوختن کتابخانه

ژه با )بوی ها با کشورهای اشتغال شده در زمان جنگ جهانی دومنحوه برخورد آلمانی . درقرن بیستم،5تمدن بود

حرمتی به زنان که از سوی صربها در جنگ بر علیه بوسنی ن همراه با بیعام گروهی مرداها(، سیاست قتلیهودی

 سرزمین سوخته، در دوران اخیر هستند.های خداحافظی از نوع های جنگها، از نمونهنظایر این اعمال شد و

                                                 
 .609، ص 2، جلد تاریخ تمدن ویل دورانت  .1

 .100، ص 3همان، جلد   .2

 .187، ص 4همان،  جلد   .3

 .430، ص 4همان، جلد   .4
 .431ص ، 4همان، جلد   .5
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یعنی تحت  1های خداحافظی، نبردهای از نوع فابیوسی است. نبرد فابیوسیدسته سوم جنگ های فابیوسی:جنگ

فشار قراردادن رقیب به طور مستمر بدون آن که جنگی واقعی درگیرد. یعنی از طریق فشار مداوم نظامی یا هر 

تواند شار میکردن. این فدشمن را تضعیففشار دیگری که رقیب را تحت فشار، رقابت و تعقیب مداوم قرار دهد، 

طر. این روش برای این است که رقیب فرودست به طور درگیری مالیم اما مداوم باشد یا ایجاد استمرار خبا 

طبیعی در آینده، دیرزمانی مجبور باشد بخش اعظم نیروهای خود را صرف مبارزه، آمادگی و تجهیز برای جنگ 

قیب دهد که رچنین روشی معموال وقتی رخ می محتمل کند و از این طریق دائما نیروهای خود را مستهلک کند.

 دهد که اگر رقیب فرودست فرصتی یابد، خود رایابد اما احتمال میبرای حمله به دشمن نمیست ضرورتی فراد

 تجهیز کنید و در پی آن باشد که به منافع رقیب فرادست ضربه بزند یا به او حمله کند.

جنگ سرد در قرن بیستم جنگی از نوع فابیوسی بود که غرب در مورد شوروی سابق اجرا کرد. غرب ـ با 

گیر یک مسابقه نفسری آمریکا ـ یک رقابت تسلیحاتی و فضایی پرهزینه را آغاز کرد و شوروی را در رهب

به مازادهای  ی بود و نیزگرفتار کرد. غرب )شامل مجموعه کشورهای غربی( به یک اقتصاد پویا و گسترده متک

وجب رشد کرد مفضایی خرج میتسلیحاتی و نظامی و چه در راه مسابقه ای که پایانی نداشت. پس هراقتصادی

فناوری  شود )همچنان که بزرگترین ابداعاتیی هرچه بیشتر اقتصاد خود میعلمی و فناوری و بنابراین موجب پویا

ا قدرت اما در مقابل، شوروی نه تنه های تحقیقاتی وزارت دفاع آمریکا بوده است(.در قرن بیستم حاصل فعالیت

ه تنها باید تعداد پرشماری از کشورهای اقماری اش را ـ که همه کشوهایی اقتصادی عظیم غرب را نداشت و ن

سته نیز دست و یا و بپوکرد، بلکه با یک اقتصاد غیرو نظامی میدند ـ حمایت اقتصادی مانده بوارگرا و عقباقتد

رفت آن باال میا از دست دادن انرژی( نظمی همراه بگذشت آنتروپی  درونی )بیکرد که هر چه میپنجه نرم می

تنها جهش  هن شد. در چنین فرایندی مخارج عظیم نظامی و فضایی شورویتر اداره میین کندتر و پرهزینهو بنابرا

شد و نه ق مین تزریکرد بلکه فشار مضاعفی بود بر اقتصادی که نه سرمایه ای از خارج به آاقتصادی ایجاد نمی

یافت. طبق برآوردهای سیا، مخارج نظامی شوروی در دهه فی ارتقا میو به اندازه کا اش به سرعتنیروی انسانی

که در همان زمان داده است. درحالیاش را به خود اختصاص می رآمد ملدرصد د 17میالدی حدود  هشتاد

داد. اختصاص می درصد درآمد ملی اش را به مخارج نظامی و دفاعی 6)اواخر دهه هشتاد( آمریکا تنها حدود 

میلیارد  2660اش حدود لیمیلیون نفر تولید ناخالص داخ 291شوروی با جمعیت  1989مقدار مطلق در سال از نظر

                                                 
1. Fabian   این واژه برگرفته از نام فابیوس ماکسیموس وروکوسوس، سردار رومی قرن سوم پیش از میالد است که در دومین

هر نوع  گ با او بود. این واژه اکنون برایجنگ کارتاژی حریف هانیبال بود و سیاستش تعقیب هانیبال ولی امتناع از درگیری و جن

 .(496، ص 2تاریخ تمدن ویل دورانت، جلد می رود )سیاست انتظار آمیز به کار 
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که آمریکا در کرده است. در حالیمی د دالر آن را صرف مخارج نظامیمیلیار 450بوده دالر است که بیش از 

میلیارد دالر  5233ناخالصی معادل  درصد جمعیت شوروی( و با تولید 86میلیون نفر ) 250همان زمان با جمعیت 

 میلیارد دالر بوده است. 314اش تنها به دو برابر شوروی( مخارج نظامی )نزدیک

کردن در یک مسابقه پرهزینه، وارد یک جنگ خداحافظی فابیوسی کرد، بنابراین غرب شوروی را با درگیر

ی های اقتصادطور متناسب صرف همه بخشود را به رقابت یا جنگی که اجازه نداد شوروی امکانات محدود خ

 ظامی و فضایی(  متمرکز کند.ن های خاصی )عمدتاًدود خود را در بخشو اجتماعی خود کند، بلکه امکانات مح

ابی به یک اقتصاد یگیر با شوروی فرصت دستنفسترتیب غرب با درانداختن یک مسابقه نظامی و فضایی بدین

یافتن جنگ سرد و شکست کمونیزم در واقع نتایج جنگ خداحافظی غرب پایان ا را از نظام  شوروی گرفت.پوی

 با شوروی بود. جنگ سرد، درواقع جنگی نرم بود: جنگ خداحافظی غرب با شوروی.

اه است که شاید در نگ« گیرانههای کنارهجنگ»های خداحافظی، چهارم از جنگدسته گیرانه: های کنارهجنگ

ها از نوع خروج عامدانه همان آثار جنگ را دارد. این جنگ آن اطالق کرد اما در عملاول نتوان نام جنگ بر 

یجاد اکردن کشور یا رقیب فرودست با مشکالت ویرانگر داخلی و نیز طه و رهاو آگاهانه از منطقه تحت سل

ن و مزماست. در واقع در چنین جنگی رقیب فرادست که از مشکالت  مشکالتآن  هایی برای تداوم زمینه

کردن رقیب فرودست در مشکالت داخلی خودش، کوشد تا با درگیرحل رقیب فرودست آگاهی دارد، و میالین

 خطر رقیب را کاهش دهد.

بار کتوان مشاهده کرد. یشورهای غربی با آفریقا، دوبار مینمونه چنین برخوردی را در مورد نحوه رفتار ک

نی که مانیز در نیمه دوم قرن بیستم، در پایان عصر استعمار، یعنی زداری و یک بار ه بردهپس از پایان دور

بخش در آفریقا، یا پس از پایان های ملی و رهاییای از نهضترو شدن با زنجیرهکشورهای غربی پس از روبه

 نیازشان به منابع  این قاره، آن را ترک کردند.

رده ها رسوخ کهای انقالب صنعتی به همه حوزهدستاورد که ، وقتیداریدر پایان دوره برده، بارغرب یک

 یافته بود، ایانپ گان آفریقاییبردنیروی دیگر نیازش به  شد، و غربکار میجا ماشین جایگزین نیرویهبود و هم

حال  سوادی بهفقر و بیماری و گرسنگی و بی ای از آشوب ورها کرد و آن را در دوره نیروی انسانی آفریقا را

 ای در آفریقا نیز برجایهای قومی و  منطقهگیری تنشهای فراوانی نیز برای شکل، و زمینهواگذاشتخود 

شده آفریقایی ـ آمریکایی به لیبریا فرستاده شدند بدون آن که برای جبران خسارتی که دهگذاشت. بردگان ران

افته بود کار سیاه پایان یی ز غرب به نیروزده بود کاری انجام شود. نیاهای گذشته و آینده این قاره نسلغرب به 

 و اکنون نوبت خداحافظی بود. 
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تولید  کردند وی کار بردگان شده بودند ـ رشد میاما همزمان که صنایع غربی ـ که اکنون جایگزین نیرو

د است. بنابراین نکرد، غرب دریافت که  به منابع طبیعی و معادن آفریقا نیازمیاز به مواد اولیه انبوه پیدا میانبوه ن

)این بار نه نیروی کار که زمین و منابع آن( آغاز  1دوباره به سراغ آفریقا رفت. دوران مسابقه برای تصاحب آفریقا

 ه اصطالحاً ای کدورهو  را تقسیم کردند و منابع آن کشورهای غربی در کنفرانس برلین آفریقا 1885در سال شد.  

 ریقا به طور کامل تحتخاک آف 1905، به وجود آوردند. در سال شناخته شده است« ریزی آفریقادرهم»به دوره 

آمریکایی بود و  –شده آفریقایی یا که محل سکونت بردگان راندههای اروپایی بود؛ به استثناء لیبرکنترل دولت

 اتیوپی که در برابر استعمار ایتالیا مقاومت کرده بود. 

. این ودب ی غربیهادولت و هماهنگی داری، نتیجه سازشیان دوران بردهپس از پاتقسیمات سیاسی آفریقا 

ه خواست مردمان آفریقا سازگار نبود، بلکه نتیج اقتضائات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی تقسیمات نه تنها با

ـ  شدمیته شناخ قلمرو سیاسی ـ که به عنوان یک کشور هر . بنابراین دردموکراتیک مردمان این قاره نیز نبود

قبیله بزرگی که در آفریقا بودند میان  140گرفتند. حدود ها و مذاهب مختلفی قرار میقبیلهها، نژادها، فرهنگ

 بسیاری شکل گرفت. بسیاری از  هاییم شدند و از این طریق ریشه جنگمرزهای غیرطبیعی جدید تقس

بی دارد که نتیجه توافق کشورهای غر غیرطبیعیهای امروزی در آفریقا نیز هنوز ریشه در همان تقسیمات جنگ

مواره ه هایی که ریشه در آن تقسیمات داشته است،در تمامی قرن گذشته جنگ است در کنفرانس برلین است.

 های آفریقا برای بازیابی و بازسازی خویش را از میان برده است.فرصت

عادن و تخریب منابع )طال، کائوچو، و ...(، قرن تخریب آفریقا، از جمله تخلیه مسرانجام غرب پس از نیم

 گذاشتن رجایطبیعی و ب، تقسیمات جغرافیایی و سیاسی غیرایجاد وابستگی اقتصادی، آشفتگی فرهنگی

 نشانده ـ که خود دوره جدیدی از تخریب آفریقا را آغاز کردند ـ این قاره را ترک کرد.های دستدولت

اری از منابع یبیستم ـ پیشرفت انواع فناوری موجب شده بود که برای بس بار ـ در نیمه دوم قرندر واقع این

حصوالت مهای علمی در کشاورزی، غرب را از ن یافت و تولید شود. نیز پیشرفتاولیه جایگزیطبیعی آفریقا مواد

عمرات تنیازی کرد. غرب به محض این که نیازش به منابع  طبیعی آفریقا کاهش یافت، مسکشاورزی آفریقایی بی

خود را رها کرد و آفریقا را در فقر، جهل، گرسنگی و بیماری رها کرد. این سخن من نافی ارزش هیچکدام از 

استقالل  )دورهانقالبهای رهایی بخش آفریقا نیست. آنها رخ دادند و اثر مثبت خود را بر تاریخ آفریقا نهادند 

 .ید در آفریقای جنوبی تداوم یافت(با پایان یافتن آپارتا 1994با استقالل کشور لیبی آغاز و تا  1951آفریقا از 

غرب وقتی از آفریقا رفت که در بار اول، دیگر به  حتی ممکن است بگوییم غرب از آفریقا رانده شد.  اما عمالً

                                                 
1. Scramble for Africa 
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رات ستعمم نیروی انسانی بردگان،  و در بار دوم، دیگر به منابع طبیعی آفریقا نیازی نداشت. توجه کنیم که بیشتر

ا صلح همراه بود. ب های بریتانیا و فرانسه بودند و در اکثر آنها نیز گذار به استقالل نسبتاًآفریقایی در سلطه دولت

 پذیر نبود.، استقالل آفریقا به سادگی انجاماگر غرب حقیقتا همچنان به منابع آفریقا نیاز داشت

تماعی و انقالبهای اج فشار بر اثر خواهکردند )ا ترک آفریقا ر نهایتاًها در بار دوم، البته باز وقتی غربی 

بلکه این  ،، این کار را به سادگی نکردندملی یا به واسطه پایان نیازشان به منابع آفریقا(های رهایی بخش نهضت

ار بین کشورها و تقسیمات سیاسی نامتناسب با ساختگذشته بار نیز عالوه بر تقویت مرزبندیهای مصنوعی 

ر داخل کشورهای ت دسیاسی ـ فرهنگی آفریقا، با ایجاد دسته بندیهای سیاسی و توزیع نامتناسب قدرجفرافیای 

زاع و های داخلی، نانده و کمک به اختالفات و مخاصمههای مستبد دست نششتن دولتگذاآفریقایی و برجا

آفریقا از  رن رهاییقیک به نیمای که هنوز پس از نزدداری را در آفریقا برجای نهادند. به گونهثباتی ریشهبی

ای هتوان از تبعات سیاستون در آفریقا در جریان است را میای که اکنهای پردامنه و پرهزینهاستعمار، جنگ

مانند اختالفهای کنونی بین چاد و لیبی، بین  مثالً  استعمارگران در اواخر دوران حضورشان در آفریقا دانست.

واردی است که ماتیوپی و سومالی، بین اتیوپی و اریتره، بین نیجریه و کامرون و بسیار دیگر از اختالفات مرزی، 

 کنون نیز ادامه دارد.است تاجای مانده از عصر استعمار بر

قتی یقا گرفته است. در واقع وا از آفرهای ثبات، انباشت و شکوفایی رها فرصتها و کشمکشاین جنگ 

رفت، اما میها نبه جیب غربی قاره مستقیماًبا آفریقا خداحافظی کرد، گرچه دیگر مازادهای اقتصادی این  غرب

دند. این بار مازادها شسعه آفریقا نیز به کار گرفته نمیبا ساختار سیاسی که چیده شده بود، این مازادها در مسیر تو

 سازی غربی را رونق حههای اسلمی شدند ـ و از این طریق کارخانهو نزاعها  هاصرف جنگ

، رکرد، این قاره را با انبوهی از مشکالت ناشی از فقر دومی که از آفریقا خداحافظی میغرب در با بخشیدند.می

 .1های سیاسی و قومی به حال خود رها کردادی، بیماری، گرسنگی و تنشسوبی

بار با آفریقا خداحافظی کرده و آفریقا را به خودش وانهاده توان گفت غرب دوخالصه میطوربنابراین به

ه ها دارد و نه آنها توان ضربه زدن بندارد. نه غرب نیازی به آفریقاییاست. غرب اکنون هیچ مشکلی با آفریقا 

ی صحتی ایدئولوژی آفریقایی خا منافع غرب را دارند، و نه منافعشان در جایی با منافع غرب برخورد جدی دارد.

نها در های اخیر تباشد. شاید بتوان گفت که در دهه الشعاع قرار دادهها را تحتنیز وجود ندارد که افکار غربی

حوزه رقص و موسیقی، آفریقا تأثیر جدی بر فرهنگ غرب نهاده است.  غرب اکنون با آفریقا چه مشکلی دارد؟ 

بحران زده آن جا های دارویی یا غذایی به مناطق اش، کمکدوستیس نوعکه گاهی برای ارضای حجز این 

                                                 
 برای آگاهی بیشتر از تاریخ آفریقا بنگرید به:  . 1

 Vincent B. Khapoya, The African Experience, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1998 
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ازمان لح سزده، تعداد محدودی نیرو در قالب نیروهای پاسدار صفرستد یا برای تأمین امنیت مناطق آشوبمی

 کند؟  امروزه حضور غرب در بحرانهای آفریقا در حد یک حضور نمایشی است. نمونهملل به آن جا اعزام می

میلیون نفر آلوده به ویروس   25طبق آمارهای رسمی بیش از آن، درگیریهای سومالی است. اکنون در آفریقا  

HIV  میلیون خانوار درگیر مسائل و  25گویند، یعنی گویی غیررسمی ارقامی چند برابر را می هستند )آمارهای

ششم جمعیت آفریقا درگیر نفر در آفریقا، گویی حدود یک  7 تا 5مصائب این بیماری هستند که با بعد خانوار 

پویایی  ار تولید و رشد وپنجم جمعیت یک قاره، بیرون از سازوکربوط به این بیماری است( یعنی یکمسائل م

اه ر های نمایشی ـ در مورد چنین بحران عظمی به خودگیرند. آیا غرب نگرانی جدی ای ـ غیر از حرکتقرار می

 ود؟ می شود، آیا غرب را چیزی می شهر سال میلیونها نفر به جمعیت بیکاران آفریقا افزوده همچنین است؟ داده 

 های آمریکایی درباره آفریقا در آغاز هزاره سوم چنین است:در هرصورت داوری استراتژیست

ستند. تبه طور کلی تنش» سال ها در آفریقا هولناک ه شن و  2025ا  ای در این قاره قابل امیدوارکنندهآینده رو

شود.پیش ضع بدتر هم ب ست و ضاع روبه بهبودی نخواهد رفت بلکه ممکن ا ست. نه تنها او فزون بر این ا بینی نی

 . 1«رسد که رشد اقتصادی آفریقا بتواند با جمعیت به سرعت در حال رشد این منطقه همگام شودبعید به نظر می

ـــأله چاره داند کهمی )!( رهبر جهانی برای خود وظیفه و البته آمریکا به عنوان یک ـــد:ای بیندبرای این مس  یش

های سیاست خارجی ایاالت متحده )به عنوان یک رهبر جهانی( جایگاه شک این مسأله در فهرست اولویتبی»

ـــانهواالیی خواهد یافت و با تو ین ا ای الکترونیکی کنونی و خصـــلت جامعه آمریکا، دولتجه به فرهنگ رس

ست کشــور شد که د به این مســاله بپردازد. حتی اگر منافع ملی محض با تفســیر  کم تا اندازه ایناچار خواهد 

ــت ــد، باز هم این ناگزیری وجود خواهد داش هایی هرگز از روی اما چنین کمک .2«محدود خود در خطر نباش

ه آفریقا اند، خارجیان در آینددادهیت اســـتراتژیک خود را از دســـت در جهانی که مناطق، اهم»عالقه نیســـت: 

تأ یا ویرانی آن(  قاییثیری نخو)بهبود  با این حال، آفری به کمکاهند داشـــت.  یازها   دارند و های خارجی ن

ـــورهای غربی می ها را به صـــورت خیرخواهانه و از روی عالقه ارائه نمایند. اما توانند )و باید( این کمککش

 .3«انگیزدای را برنمی، چنین عالقهرفته باشدآفریقایی که در هرج ومرج فرو 
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 .  خداحافظی با خاورمیانه اسالمی5-۱0
های موثر جنش نومحافظه کاری آمریکا آغاز سخنی از یکی از نویسندگان و چهرهبگذارید تا سخن را با نقل 

 کنیم:
 

دیت کال در ضرادیهاست. اسالم کم گرفتن جاذبه اسالم رادیکال ناشی از نخوت سکوالریستدست»

فتنی نیست؛ پذیرای متحجر و ناشدهنیته به اندازه هیچ پدیده شناختهگرایی و مدربا آمریکاگرایی، غرب

منبع  اداشتن در مذهبی که بیش از یک میلیارد پیرو دارد، برخوردار است که نه تنهاز مزیت خاص ریشه

ر و تارس دینی به شکلی موثرتر، مستقلمین داوطلبان آماده  به خدمت است ـ که در مساجد و مدتأ

اند ـ بلکه قادر های اردوگاههای کمسامول آماده شدهفراگیرتر از نهضت جوانان هیتلری و دوره دیده

است از سنن عمیق تعصب دینی، انتظار ناجی موعود و فرهنگ شهادت بهره گیرد. هیتلر و استالین ناگزیر 

نسخه موسولینی نقد مضحکی از کار آن دو بود. رادیکالیسم اسالمی  بودند این مفاهیم را از پایه بسازند؛

تحت لوای عمیق تاریخی بسیار فراتر از مذهب و جاذبه دیرپاتری از مذهب ساختگی صلیب شکسته و 

 .1«داس و چکش برخوردار است که در گذشته ضعیف و ناچیز بوده است
 

نبردی را با جهان اسالم تدارک خطر اسالم را جدی گرفته است، شکی نیست. و  در این که در این که غرب 

های اول آمریکا در سال»گوید: ( آشکارا می2006نیت ملی آمریکا )شکی نیست. سند راهبرد امنیز دیده است 

پیروزی آزادی  بیستم شاهدهای اول جنگ جهانی بود. قرن رار دارد، شبیه دورانی که در سالطوالنی ق یک نبرد

ای نه مبتنی بر فلسفه کند، ایدئولوژی بر فاشیسم و کمونیسم بود. اما اکنون یک ایدئولوژی جدید ما را تهدید می

های قرن اخیر که شاید محتوای آن با ایدئولوژی ]اسالم[ سکوالر بلکه مبتنی بر تحریف یک مذهب شکوهمند

مانند گذشتگان خود باید زمینه  .تعصب، جنایت، ترور، بردگی و سرکوب :فرق کند اما ابزارهایش مشابه است

ما  ...آنها است روی خود نیازمندهای پیشکه کشورمان برای مقابله با چالش نهادهایی را برپا کنیم را فراهم و

ها، دیگر سرگرم مبارزه با دشمن جدیدی هستیم که ابعاد جهانی دارد. ایاالت متحده برای مقابله با تروریست

متکی بر عوامل بازدارنده باشد یا برای خنثی کردن آنها در لحظه آخر، به تدابیر دفاعی متوسل  تواند صرفاًنمی

شود. باید به جنگ این دشمن رفت و آن را همواره تحت تعقیب قرار داد. ما برای موفقیت در این تالش خود 

عضل م، گرامقابله با تندروی مبارزان اسالم...  ود هستیمپیمانان خنیازمند حمایت و اقدام عملی دوستان و هم

های بزرگ در مقابله با آن در یک جبهه قرار یکم است و همه قدرتایدئولوژیک مهم ما در اوایل قرن بیست و

                                                 
است. به نقل از : فرانسیس  1987نومحافظه کار آمریکایی و برنده جایزه پولیتزر  Charles Krauthmmerاین جمله از   .1
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بنابراین گرچه ورود غرب به جنگ با اسالم ـ گرچه از نظر آنان، اسالم رادیکال ستیزه جو ـ قطعی است،  «. دارند

های گرم باشد. مهم این است که خطر خاورمیانه اسالمی برای این نبرد از نوع جنگکه  اما الزاما نیازی نیست

واقع غرب ـ خود را در اکنون پرسش این است که این نبرد طوالنی که آمریکا ـ  و در  آینده غرب دفع شود.

 داند، چگونه نبردی است؟آغاز آن می

نگ ج راهبرد نوع چهارمرب برای اجرا در برابر جهان اسالم برگزیده است، رسد راهبردی که غبه نظر می

پس از تحلیل احتمالهای  2000های آمریکایی در سال استراتژیست گیرانه است.خداحافظی، یعنی جنگ کناره

وفقیت، مر صورت شکست یا و تحلیل نتایج آنها د در مورد نحوه برخورد آمریکا با منطقه خاورمیانه گوناگون

کوتاه سخن این که این گمان وجود دارد که ما ادامه ندهیم، موفق نشویم و شکست نخوریم، »گیرند که نتیجه می

نار د. در کگیری از این منطقه دارد آمریکا دالیل زیادی برای کنارهرس. اما به نظر می1«بلکه خود را کنار بکشیم.

اری دهد، یک عامل اجبری از منطقه خاورمیانه افزایش میگینارهیکاییان را برای کآمر همه عواملی که انگیزه

-است. اما تعداد داوطلبان روزبه ارتش آمریکا در سه دهه گذشت به نیروی داوطلب متکی بودههم وجود دارد. 

درصد از آنها نیز قبل از  40ای اکنون تنها به هزاران نفر رسیده است و حدود روز درحال کاهش است به گونه

ت به نظام امکان بازگش کنند. با ساختار کنونی جامعه آمریکا نیز عمالً ان یک دوره خدمت، ارتش را ترک میپای

ی تکیه اای حفظ اقتدار خود به حضور منطقهتواند برابراین در آینده ارتش آمریکا نمی. بن2وظیفه نیز وجود ندارد

ل اساسی ای نیست که آمریکا با یک تحوباشد. پس چارهاش متکی تواند به برتری فناوری نظامیکند و تنها می

اطقی که همواره این حضور را در ساختار امنیت ملی خود، ضرورت حضور در مناطق را از بین ببرد. یکی از من

اری کنشده و تا نیروی نظامی انسانی در اختیار دارد باید ، خلیج فارس بوده است. پس تا دیر طلبیده استمی

د. ناشی از وابستگی به انرژی منطقه است  ـ را منتفی کن ترین آنمهم اساس باید نیاز به حضور ـ کهکند. براین

با یک تصمیم ممکن است؟ برای چنین کاری غرب پیش از هر چیزی باید  کشیدن صرفاًاما آیا کنار  

-ستگیند یکی کاهش دلبدانکشیدن را دو چیز میعلل این کناروابستگی خود را به این منطقه کاهش دهد. آنان 

 مومی به انرژی منطقه( و دیگری های همگانی به کشورهای منطقه )بخوانید کاهش وابستگی ع

 های بنابراین پیشاپیش یکی از گزینه .3عالقگی افکار عمومی آمریکا به حضور نظامی در منطقهبی

آن را  گیری باید مقدمات و شرایط طبیعینطقه بوده است. البته برای کنارهاز این م« کناره گیری»ها آمریکایی
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کردن مقدمات این حال آمادهگیرانه در است آمریکا از طریق یک جنگ کنارهفراهم آورد. شواهد حاکی 

 گیری است.کناره

در واقع رد. پذیسرزمین سوخته و فابیوسی انجام میای که از طریق سه نبرد انهدامی، یرانهگاما جنگ کناره

از نوع انهدامی بود، اما مناقشه اتمی غرب با ایران،  و جنگ خداحافظینبرد اول صدام، البان و طنبرد غرب با 

نبرد سوم که اکنون به صورتی نرم و آرام در بازار نفت بین  از نوع فابیوسی است.و خداحافظی  دوم جنگ نبرد

یلی وان تولید کننده عمده انرژی فسغرب )به عنوان متقاضی عمده انرژی فسیلی دنیا( و خاورمیانه اسالمی )به عن

 حاکم هایاگر هر سه نبرد اخیر غرب با دولتاکنون  دنیا( در جریان است، نبردی از نوع سرزمین سوخته است.

ا در نظر ج( را یک، و نبرد در بازار نفتدرگیری با ایران در مناقشه اتمی ،صدامدر جهان اسالم )نبرد با طالبان و 

ای است که هدف کلی آنها تحقق جنگ خداحافظی غرب با کل تمدن اسالم است، گانهیریم، نبردهای سهبگ

واند تگانه غرب در جهان اسالم میای سهاما ببینیم چگونه نبرده گیرانه.ا جنگ خداحافظی از نوع جنگ کنارهام

 منجر به تحقق نهایی جنگ خداحافظی غرب  با جهان اسالم شود.

 بار ا. و در فراخنای تاریخ نیز چندینتمدنی عظیم و مردمی صاحب ادع ای است باخاورمیانه منطقه

 زیر سلطه سیاسی این منطقه قرار گرفته است. پس باید این منطقه )اروپای جنوبی( تمدن غربیهایی از بخش

ک به طور جدی قابلیت تبدیل شدن یـ که البته قلب فرهنگی و اقتصادی جهان اسالم نیز محسوب می شود ـ  

شان که تاریخ نـ منطقه این رقیب تمدنی را از دست بدهد. و برای این کار باید ظرفیت جهش اقتصادی را از 

 .گرفت ـماند یشرقی باقی مهمچنان سنتی و ، داده است هرچه هم ثروتمند تر می شود

خاص نفت، و هم از نظر  ثروت مادی، به طور اگر غرب بتواند این بخش ثروتمند جهان اسالم )هم از نظر

ای از فرایند توسعه جدا کند و فرایند توسعه آنها را کند یا متوقف معنوی و منابع تمدنی( را به گونههای ثروت

خود را از تهدیدهای بالقوه و یک برخورد تمدنی محتمل به دور نگاه داشته است. تکرار تجربه  سازد، عمالً

غرب را از برخورد تمدنی  حلی خواهد بود کهخاورمیانه( بهترین راهروتمند جهان اسالم )آفریقا در بخش ث

 این طرح به ثمر بنشیند، یعنی حوزه مرکزی تمدن اسالم پشتوانه مهم اقتصادی خود را دارد. اگر مصون می

دهد، دهد ـ  از دست بب های دیگر نیزاند به آن ظرفیت تعامل با تمدن غرب را در حوزهتوـ یعنی نفت را که می 

رایط الزم ور طبیعی شطوگو یا تعامل تمدنی بهی منتفی می شود و هم مساله گفتله برخورد تمدنآنگاه هم مسأ

کل  اخلیشاخص تولید ناخالص دای گفته است قدان همسنگی. فوکویاما در مصاحبهکند ـ به علت فرا پیدا نمی

بینانه است از توان جهان این برآوردی واقع 1.ندازه اسپانیا نیستدنیای عرب )به جز کشورهای نفت خیز( به ا
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 اما به ابعادی بزرگتر، برجای  همین تصویر،. با حذف نفت از جهان اسالم نیز عرب در فقدان نفت

 ماند. می

اگر چه بعید است ولی این »های آمریکایی نیز در آغاز هزاره سوم این احتمال را دیده اند: استراتژیست

اشته باشد ای ندر در بازارهای جهانی جایگاه ویژهاحتمال نیز وجود دارد که منابع نفت و گاز طبیعی منطقه، دیگ

ها و تنازعات یا به دلیل این که منابع دیگر انرژی جایگزین آنها شده باشد. علت قطع جریان آنها بر اثر تالطمـ به 

ای ایاالت هایشان دیگر برها و حکومتر شده و ثبات اقتصاداگر این اتفاق رخ دهد، این کشورها به شدت فقیرت

 .1«متحده و کشورهای بزرگ توسعه یافته، اهمیت چندانی نخواهد داشت

 ماندگیهای بسیاری حاکی از عقباسالم، شاخص ن در جهاناکنون نیز با وجود منابع نفتی فراواهم

افتگی، است. هنوز در جهان اسالم یتوسعهو علمی  های مادین اسالمی، از نظر نمادها و ظرفیتساختاری تمد

ل( بی سوادند. برای مقایسه سا 15درصد بزرگساالن )باالی  40کشور عضو سازمان کنفرانس اسالمی( حدود  57)

 ها محسوب رقابت و تعامل فرهنگهای زیربنایی علم و فناوری ـ که ابزار مادی زایندگی، ظرفیت

 20ای هه کنیم که در این مقایسه، شاخصچند شاخص کلیدی اشاره کنیم. توجشود ـ تنها کافی است به می

می کشور اسالمی عضو سازمان کنفرانس اسال 57های را با شاخص OECDکشور اروپایی و آمریکایی عضو 

کنیم، با این یادآوری که جمعیت کشورهای دسته اول، تقریبا نصف جمعیت  کشورهای دسته دوم مقایسه می

ی به ظرفیت ننظر تعداد پژوهشگرانی که در تحقیق و توسعه )حوزه ای که توانایی علمی را به فناوری، یع است. از

محقق  513کند(  مشغول به فعالیتند، جهان اسالم به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت تنها  واقعی رشد، تبدیل می

نفر )سال   4218ت ک میلیون نفر جمعیدر حالی که در کشورهای غربی به ازای هر ی 2(2002دارد )در سال 

یفیت این دو دسته محقق(. برابر، صرف نظر از سطح و ک 2/8اند )یعنی ( در تحقیق و توسعه مشغول بوده2004

شود این سهم  در توسعه میشان صرف تحقیق وناخالصدرصد کل تولید  4/2که در کشورهای غربی در حالی

شود که، برای نجم(. نتیجه چنین ساختاری این میت )کمتر از یک پدرصد اس 42/0 کشورهای اسالمی تنها 

 کشور اسالمی که در در مجالت  57، کل مقاالت علمی مربوطه به محققان 2003مثال در سال 

اله(. هزار نفر جمعیت، یک مق 90مقاله بوده است )به ازای هر  14965علمی ـ تخصصی چاپ شده است  تنها 

 468120شده در مجالت علمی تخصصی توسط محققین کشورهای غربی  بالغ بر چاپ در حالی که جمع مقاالت

                                                 
 .179استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم، ص   1

ی )علوم پایه، علوم انساناین ارقام بر اساس اطالعات رسمی اعالم شده به بانک جهانی است. توجه شود  که این رقم همه محققان   .2

و اجتماعی، هنر و علوم زیبایی شناختی و ...( را در بر نمی گیرد و فقط شامل محققانی است که در حوزه کاربردی کردن علم، یعنی 

 تبدیل دانش به فناوری فعالند.
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ن ساختار علمی، در  تعداد . البته محصول چنی1نفر جمعیت، یک مقاله( 1554عنوان بوده است )به ازای هر 

ف در اکه کل موارد ثبت اختراع و اکتشدر حالی مثالًشود. کتشافات و ثبت اختراعات منعکس میها انوآوری

هزار نفر  241مورد، یا به ازای هر  98مورد بوده است )به طور متوسط در هر کشور  5600اسالمی  یکشورها

مورد  481402(، همین شاخص برای کشورهای غربی اروپایی و آمریکایی 2004جمعیت، یک مورد، در سال 

مورد(. به  نفر جمعیت یک 1511مورد، یا به ازای هر  24070بوده است )یعنی به طور متوسط در هر کشور 

صادارت  میلیارد دالر 762بالغ بر  2005کشور غربی در سال  20ترتیب نتیجه این فرایند این شده است که همین

میلیارد صادرات فناوریهای  3/66همان سال تنها اسالمی در  کشور 57که اند در حالیفناوریهای پیشرفته داشته

 ها(.غربیدرصد  7/8یشرفته داشته اند )پ

اه ساز رشد علمی و فناوری و ارتقا جایگتواند بیانگر و زمینهها ـ که در بلندمدت میوجه به این شاخصبا ت

فت که ـ باید گ جا نیستر دیگر که مجال بیان آنها در اینهای بسیات در جامعه جهانی باشند ـ و شاخصیک مل

وز ـ اتکا را هنای جهش مستقل و خودشناختی الزم برهای زیرساختی علمی، انسانی و فنجهان اسالم ظرفیت

پس از صد سال اتکا به صادرات نفت ـ کسب نکرده است. در یک نگاه کلی، اکنون با وجود منافع نفتی در 

 الصکشور عضو سازمان کنفرانس اسالمی، کمتر از تولید ناخ 57جهان اسالم، مجموع تولید ناخالص داخلی 

 خالص داخلی آمریکا، و کمتر از درصد( تولید نا 5/16ششم )و  یکداخلی فقط کشور آلمان، 

ن گفت اگر . بنابراین می توا2است OECDکشور غربی عضو  20درصد( تولید ناخالص داخلی  7/8یازدهم )یک

های عقب ماندگی، امید به جهش جهان اسالم از دست بدهد، با وجود چنین زمینهاش را جهان اسالم منابع نفتی

یک این بیان دیپلمات  رود.از دست می ر تمدنهای بزرگ، کامالًیافتن قدرت تمدنی قابل عرضه در برابر سایو 

  توان یافت:( می2006هبرد امنیت ملی آمریکا )سخن را در سند را

ابع ر منتکثیکاهش وابستگی به منابع انرژی خارجی در راهبرد جامع انرژی آمریکا در اولویت قرار دارد. »       

را کاهش دهیم زیرا گرایش به نفت باعث فساد و جلوگیری « آفت نفتی»دهد تا انرژی نیز به ما این امکان را می

بقه . در بسیاری از این کشورها، طردداز رشد اقتصاد و اصالحات سیاسی در کشورهای تولیدکننده نفت می گ

                                                 

که می نویسند در  سوابق گرچه ممکن است برخی از محققان مسلمان در دانشگاههای غربی مشغول باشند و مقاالت علمی   .1

دانشگاههای غربی ثبت شود اما توجه شود که دست آورد علمی محققان مسلمانی که در مراکز علمی غربی مشغولند در گام اول 

 موجب ارتقای دانش و فناوری در همان کشورهای غربی می شود.
که  یدالر بوده است در حال اردیلیم 1830( حدود 2000ثابت  متی)به ق یکشور اسالم 57 یناخالص داخل دیتول 2005در سال   .2

کشور  20ناخالص  دیدالر  و تول اردیلیهزار م 11 کایآمر یناخالص داخل دیدالر، تول اردیلیم 1970آلمان  یناخالص داخل دیتول

 ( بوده است.2000ثابت  متیدالر )به ق اردیلیهزار م 21 از شیب oecdعضو  ییکایو آمر ییاروپا
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رین در بدتکنند. حاکم مزایای ثروت طبیعی کشور را در اختیار خود می گیرند و مردمان را از آنها محروم می

-ولوژیمی کنند یا باعث گسترش ایدئگیرند که منطقه را ناآرام هایی قرار میحالت، درآمدهای نفتی در خدمت فعالیت

ان داخل و خارج منطقه باعث کاهش فساد و نابودی حاکمکنندگان نفتی در مینأهای خشن می گردند. متکثر ساختن ت

 .«غیرمسئول می گردد

جهان اسالم در فقدان پشتوانه مادی حاصل از نفت، و در شرایطی که هنوز به فرایند توسعه درونزا دست 

 هنیافته است، دوران بلندی را باید صرف جبران عادات اجتماعی و اقتصادی نهادینه شده حاصل از وابستگی ب

رد تا بدیگر دچار نشود ـ زمان زیادی می درآمدهای نفتی کند و پس از آن نیز ـ اگر به فقر و بحرانهای اجتماعی

خود را بازیابد و سازوکارهای نخستین برای حرکت به سوی فرایند توسعه درونزا )گام صفر توسعه( را مستقر 

یی برای حضور جدی ـ خواه مثبت خواه منفی ـ در ای هیچ توان قابل اعتناسازد. طبیعی است که در چنین دوره

ا معتقدند هت. آمریکاییها نیز بسیار زیاد اسه احتمال بروز بحرانها و ناآرامیاما البت عرصه جهانی نخواهد داشت.

واهد خ رشد جمعیت باعث خواهد شد. اما رکود اقتصادی نیز در بروز آنها نقش های اجتماعی را احتماالً ناآرامی»

 .1«داشت

غرب نیز شکاف خود را با های داخلی است، ن اسالم درگیر بحرانها و ناآرامیکه تمدو در این فاصله  

تمدن اسالم به حدی رسانده است که دیگر هیچ نگرانی از بابت برخورد یا تعامل با این تمدن نداشته باشد. 

یعنی دشمنان قدرتمند و درجه یک  غرب  فراموش نکنیم که هم عراق صدام، هم ایران اسالمی و هم القاعده،

و قدرت  اهمیتدر حوزه تمدن اسالمی، همه به پشتوانه درآمدهای نفتی توانسته اند چنین مسیری را بپیمایند. 

دهای نفتی. درآم ها را در تعامالت جهانی مقایسه کنیم با نقش ضعیف سایر کشورهای اسالمی بدون پشتوانهاین

پترائوس و کروکر درباره وضعیت امنیتی ( گزارش 1387فرودین ماه همین امسال ) بی جهت نیست که وقتی در

گفت  و خواندتهدیدهای قرن جدید برای امریکا بوش ایران و القاعده را  شد، خواندهکنگره امریکا برای عراق 

 . 2«عراق نقطه همگرایی دو تهدید بزرگ علیه امریکا در قرن جدید است؛ یعنی القاعده و ایران»

یرد و گمادی خود را از اعراب ثروتمند میگوید. القاعده نیرویی است که امکانات و البته بوش درست می

ست ایران کشوری ا وگزیند، مذهبی در کشورهای بحران زده برمینیروی انسانی خود را از میان قشرهای فقیر 

فسیلی را در باالترین منبع انرژی  2020دهه در عمل کند  شدهحساببرداری از منابع نفت و گاز که اگر در بهره

تواند ون میمی را تجربه کرده است و اکنو نخستین نهضت سیاسی اصولگرای اسال )بنگرید به فصل ششم(  جهان

                                                 
 .178استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم، ص   .1
 
 .14046خبر کد: ،  87 نیفرورد 24شبنه  ،امروز تیسا  2
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. پس دو چیز باید در تمدن اسالم نابود شود: نخست منابع مادی به عنوان الگویی برای آینده تمدن اسالم درآید

ند، و کم بخش را در جهان اسالم تغذیه میگاز( که گروهها و الگوها و ایدئولوژیهای الها )یعنی منابع نفت و

بخش موجود در جهان اسالم )یعنی ایران و سیاسی بالقوه و نیروی محرک الهامدیگری الگوها و ایدئولوژیهای 

  القاعده(.

ساماندهی خود هستند و برای رخنه ها در حال تروریست»گوید ( می2002سند راهبرد امنیت ملی آمریکا )

 کنند. لذا برای غلبه بر این قبیل تهدیدات باید تمام ابزارهایاوریهای مدرن علیه ما استفاده میبه جوامع باز از فن

قطع ر برای ناپذیتالش خستگیتر، اطالعات امنیتی و های دفاع داخلی ایمنود را که شامل قدرت نظامی، سیستمخ

. این نکته در سند راهبرد امنیت 1«است، برای مبارزه با تروریسم بسیج کنیم هاالی به تروریستهای مجریان کمک

شکست تروریسم مستلزم یک استراتژی بلندمدت و » (  با صراحت آشکاری بیان شده است: 2006ملی آمریکا )

متحده  انی دارد. ایاالتگسستن از الگوهای قدیمی است. ما سرگرم مبارزه با دشمن جدیدی هستیم که ابعاد جه

متکی بر عوامل بازدارنده باشد یا برای خنثی کردن آنها در  تواند صرفاًها، دیگر نمیبرای مقابله با تروریست

ما  ...ار داد. تعقیب قراین دشمن رفت و آن را همواره تحتلحظه آخر، به تدابیر دفاعی متوسل شود. باید به جنگ 

ها را از عوامل بقای آنها، محروم نمائیم یعنی همان پناهگاه امن، حمایت مالی و حمایت و باید همراه با دیگران، تروریست

 .2«دهندتاریخی ـ در اختیار آنها قرار میکشورهای خاص به لحاظ ها ـ محافظتی که برخی ملت

د، اکنون با تداوم مناقشه اتمی با ایران، هم ترین کشور مسلمان نابود شاگر در جنگ غرب با عراق، مسلح 

 یک تیر را به چند نشان زده است. زمان دو هدف دیگر نیز باید محقق  شود. در این صورت غرب 

د وگوی تمدنهای آقای خاتمی منتفی خواهد شموفقیتی دست یابد، هم نظریه گفت پس اگر غرب به چنین

رشد اید ش نژاد آن را تبلیغ کرده اند، بی نتیجه خواهد بود.مدیکه آقای اح« تشویق رشد جمعیت»و هم سیاست 

یت وقتی تهدید است جمع برای غرب تهدید جدی محسوب نشود، چرا که جمعیت جهان اسالم به خودی خود

های اقتصادی و فرهنگی نیز تجهیز شده باشد. وگرنه تمدنی که جمعیتش افزایش یابد اما این افزایش که به توانایی

راموش فباز عمدتا به فقر و بیماری و جهل بیشتر در آن تمدن بینجامد، هیچ تهدیدی برای غرب نخواهد بود. 

را به واپیماهای غول پیکر بوئینگ ه  2001در یازده سپتامبر  و همکارانش توانستند 3نکنیم باشد اگر محمد عطا

                                                 
 (2002مقدمه سند راهبرد امنیت ملی آمریکا )  .1
 (، محور سوم.2006سند راهبرد امنیت ملی آمریکا )  .2
محمد عطا که نقش رهبری تاکتیکی و طراحی فنی حمله و خلبانی هواپیماها به سوی به برجهای مرکز تجارت جهانی نیویورک   .3

تحصیالت خود را در دانشگاه آمریکایی قاهره شروع کرد و به عنوان دانشجوی رتبه اول  1985را بر عهده داشته است، در سال 

دانشگاه هامبورگ در برنامه ریزی شهری ادامه  تحصیل داد و در همین دوره برای آموزش  تحصیالت خود را به پایان برد. سپس در
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ورهای عربی کشاین دلیل بود که با دالرهای نفتی به بکوبند،  ی مرکز تجارت جهانی نیویورکبرجهای دوقلو

سواد ر و بین فقیلمانابودند. وگرنه مس غربی تحصیل کرده و گاه، آموزشهای سطح باال دیدهو در مراکز آموزشی 

کشورهایشان شعار دهند و پرچم غربیان را به آتش کشند یا در خط مقدم جبهه پایتخت توانند در حداکثر می

 ماتروریسم، فراورده اجتناب ناپذیر فقر نیست. بسیاری از هواپی»ها از نظر آمریکایی جنگ دیوار انسانی بکشند.

قات ثروتمند از طبسپتامبر از طبقات متوسط بودند و بسیاری از رهبران تروریست مثل بن الدن  11ربایان حمالت 

 . 1«برخاسته اند

 با تمدن اسالمی درگیر شود، هایی که تمدن غرب ممکن استدر میان انواع جبههبنابراین اکنون دیگر 

اق، برای عر در جنگ اول آمریکا با ترین میدانهای است.پرمنفعتترین و  ترین، مطمئنهای نظامی، راحتجبهه

 100درحالی که آمریکاییان فقط  2هزار نیروی عراقی کشته شدند 90 زبیش ا (،0199-1991سازی کویت )آزاد

  .(های عراقیکشته دادند )تقریبا یک هزارم کشته

های افغانستان و عراق، همچنان باید تنشی و ردیم. نکته این بود که پس از جنگبه سخن خویش باز گ

این سخن  واقع خود را به نتیجه برساند. درمدت س باشد تا غرب بتواند اهداف بلندجنگی در منطقه خلیج فار

ران در مناقشه کردن ایبا طالبان، نبرد با صدام و درگیر)نبرد  نبردهای سه گانه اخیر غرب رسداست که به نظر می

ر دنه تنها جنگ خداحافظی است بلکه غرب به هر قیمتی هم که شده باید از آن پیروز به درآید. پیروزی اتمی( 

ت مدـ که همانا افزایش تدریجی وبلند خود به اهداف پنهان غرب باید کهه دارد. نخست این این جا دو جنب

نگ یا ج دیگر این که از نظر نظامی در قیمت نفت و تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی است ـ دست یابند و

نزاع با دشمن خود ساخته به پیروزی قاطع دست یابد. چرا که مدیریت در پایان تاریخ مستلزم ایجاد اقتدار همراه 

ر دنیا دآمریکا یا اروپا در منازعات احتمالی آینده  بدون پیروزی قاطع، گرنهاست. وبرای غرب با مشروعیت 

  .دند حرف آخر را بزننتواننمی

سازی خاور میانه به نتیجه برسد و کشورهای اسالمی خاورمیانه شود تا پروژه آفریقاییاید پیروز پس هم ب

مدنی رو باشند تا رقیب بالقوه تا آینده ای تاریک و فقر زده روبهبه لحاظ روانی واقتصادی شکست خورده و ب

استیالی  غربو ان باشد یکم ـ بیمار وناتوجدید جهانی در اوایل قرن بیست و غرب ـ حداقل در دوره تثبیت نظام

                                                 

خلبانی در یکی از مراکز آموزش خلبانی در فلوریدا پذیرفته می شود. به همین ترتیب، زکریا موسوی، آموزش پرواز خود را در 

 Airmanبود که در یک مدرسه پرواز در اوکالهما )اوکالهمای آمریکا دیده بود. مروان الشحی نیز شهروند امارات متحده 

Flight School .آموزش دیده بود. دیگر تروریست های حمالت یازده سپتامبر نیز سوابقی شبیه به همین ها دارند ) 
 (.2006سند راهبرد امنیت ملی آمریکا )  .1
 کرده اند که آشکارا کمتر از واقع اعالم شده است. هزار نفر اعالم 20آمارهای رسمی زمان صدام تعداد کشته های عراقی را   .2
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موجود را در ساختار جدید در حال شکل گیری مستحکم کند. و هم با اقتدار از این جنگ بیرون رود تا در 

منازعات آینده جهانی جایگاه رهبری غرب و به طور خاص آمریکا حفظ شود و جهان بتواند به این رهبری 

هنوز در قدرت  . او، زمانی کهبسیار گویا است بق انگلستان( )نخست وزیر سا زمینه سخنان بلر این اعتماد کند. در

ما )آمریکا و انگلستان( باید در عراق پیروز شویم چرا که در صورتی که ما بدون پیروزی از عراق بود، گفت 

جهان برای دیگر  دهد وای و جهانی از دست میزعات منطقهغرب مرجعیت خود را در مورد منا ،خارج شویم

  .اندمای بدون متولی میبحرانهای منطقهتواند حساب کند و ای روی هیچ قدرتی نمیهای منطقهرانمدیریت بح

را « عبور تمدنی»، غرب در پی آن است که  پروژه بزرگتر «جنگ خداحافظی»بنابراین از طریق پروژه  

 وگوی تمدنی را اسالم را از میان بردارد. گفت محقق سازد. یعنی تمامی نقاط مهم تالقی تمدن غرب و

ای کسب هجهان اسالم به صفر برساند، زمینهموضوع کند، تعامل را به حداقل برساند، وابستگی خودش را بی

همسنگی و اقتدار اقتصادی و سیاسی را در جهان اسالم از بین ببرد، پتانسیل جمعیتی جهان اسالم را که بالقوه 

ی برای غرب باشد، به یک تهدید بالفعل در درون تمدن اسالمی تبدیل کند، و جهان اسالم را تواند تهدیدمی

های خویش، به آرمانشهر خویش و آرزوهای خویش در خویش، به مصائب خویش، به تنش بگذارد تا صرفاً

ین ع غرب منتقل کند. در ها و بحرانها را به تمدنها، آرمانها، ارزشها، تنشازد و نتواند هیچ یک از این ایدهبپرد

انرژی  های اجرا شود که همزمان سه هدف راهبردی دیگر غرب )یعنی قطع وابستگی بحال این پروژه باید به گونه

شدن زمین، و جهش سیستمی برای عبور از کهولت( را نیز محقق کند. اکنون غرب فسیلی، کنترل فرایند گرم

   کرد؟ای تحقق این طرح بزرگ چه باید میبر

ها با نقشه و مشارکت خود آمریکایی 2001دوقلو در یازدهم سپتامبر من البته معتقد نیستم که انفجار برجهای 

مال آن را لی البته احت، وانجام شده باشد )به همان دالیلی که در فصل دوم در مورد مدیریت کاتالیکی برشمردم

های بزرگ آغاز قرن جدید چیده را برای حل چالشها استراتژی خود ( اما معتقدم آمریکاییدانممنتفی نمی

را کلید بزنند. حمله به برجهای دو قلو این فرصت طالیی را در اختیار  بودند و تنها مترصد فرصتی بودند تا آن

ند در کمال آرامش بنشی ای به آن هولناکی به سرعت امایک نظام سیاسی پس از وقوع حادثه آنها نهاد. این که

بندی اجماعی برای حمله به ز بداند عامل اصلی این حمله که وکجا بوده است، به یک جمعه هنوکو بدون آن

یک کشور دیگر آنهم در آن سوی دنیا برسد، پدیده غریبی است و حکایت از آمادگی فکری و عملی قبلی 

 دارد.

ویایی نظام رد، کارایی و پکطالبان حمله کرد و اگر چنین نمی یازده سپتامبر رخ داد و آمریکا به افغانستان

ا بود اما ـ ساز آمریکرفت؟ چرا که طالبان ـ گرچه دستظام لیبرال دموکراسی زیر سوال میآمریکا و حتی کل ن

ر است تچ سمی مهلکهای پویا، هیکنترل درآمده بود. برای سیستمغی قابل« جزء اخالل»به صورت یک  اکنون
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رل، برای رشد کنتاخالل ضعیف و قابلها، وجود یک جزء نظریه سیستمنیست. طبق « کنترلاخاللهای غیرقابل»

ها، ضروری است. اما این جزء اخالل نباید به صورت غیر قابل کنترل، تکثیر شود یا رشد کند. و پویایی سیستم

بدن ه تری تضعیف شده است( بگونه که آمد )در فصل دوم(، تزریق واکسن )که نوعی ویروس یا باک، همانمثالً

به پویایی و  اًیتکردن جزء اخالل به سیستم بیولوژیک بدن است که بدن را به واکنش و نهاانسان به مثابه وارد

شده نباشند یا مقدار آنها شوند تضعیفاگر میکروبهایی که به بدن وارد میدارد. اما وا می رشد و تقویت خود

یکشور یا نظام مخالف غرب تا زمانود طالبان و هر خواهد بود. وج حد باشد، برای سیستم بدن خطرناکبیش از

مت است و غرب یک نعکه خطرناک نباشد و خطرش برای غرب غیر قابل کنترل نشده باشد برای پویایی نظام 

کرد و اکنون که دیگر بلوک غرب این نقش را شوروی بازی میداند. در دوران جنگ سرد غرب این را می

د. تراشین دشمنی نباشد خود غرب آن را میکنترل نیازمند است و اگر چننی قابلوپاشیده است غرب به دشمنافر

دیل شد، تا تب طالبان نیز زمانی توسط خود غرب و به مصالحی پدید آمد وحتی آنگاه که به دشمنی برای غرب 

این دشمن، غیرقابل نبود. از زمانی که برانگیز بود، نگرانیبینی نشده کنترل و غیرقابل پیشوقتی خطرش غیرقابل

حکایت آمریکا و طالبان مانند حکایت پزشکی است که برای اش کمرهمت بست. کنترل شد، غرب برای نابودی

ی ود و براشپس از مدتی متورم و متعفن می زند. اما این عضوردی، عضوی را به بدن او پیوند میدرمان بیماری ف

ه غرب کند کاز بدن خارج کند. عقالنیت حکم مییوندی را شود آن عضو پنجات جان بیمار، پزشک مجبور می

ترین تحرک آنها را زیر نظر بینی است، حساس باشد و کوچکپیشهایی که رفتار آنها غیرقابل نسبت به دولت

 داشته باشد.

که این رغم اینـ علی به آمریکا و سپس حمله آمریکا به افغانستان طالبان های یازده سپتامبر بنابراین حمله

تمدن  مانندو بالقوه قدرتمند،  پرسابقه، گستردهاند ـ جنگ تمدنی نبود. اما اگر در یک تمدن اش نمودهگونه

داشته  را زدن به رقیباین تمدن ابزارهای قوی برای ضربهبخواهد هم اندیشه طالبانی ریشه بدواند و هم  ،اسالمی

جنگ  داربان را ـ نه به دلیل آن که طالیهباید طال باساس گرچه غربراینبرای غرب خطرناک است.  ،باشد

تیاط این بود ، اما پس از آن، شرط احکردمیینی ـ نابود پیش که دشمنی بود غیرقابلتمدنی بود، بلکه به دلیل آن

فربه  ناین داستان برای رژیم صدام نیز تکرار شد. رژیم صدام نیز با تغذیه غربیا .یافته نداندکه داستان را خاتمه

 ناپذیر شده بود و بنابراین دیگر قابل تحمل نبود.بینید اما از جایی به بعد رفتارش پیششده بو

ای مانند طالبان منطقه خلیج فارس زیر سلطه اندیشهاگر روزی جهان اسالم یا خاورمیانه و بویژه اساس براین 

آنان شد نشان های اسالمی از ها یا ملتدولتسوی هایی که از که تجربه طالبان و صدام و حمایت گیرد ـ قرار

داد که این زمینه وجود دارد ـ آنگاه مانند این است که این رقیب شرقی، پای بر گلوی تمدن غرب نهاده باشد. 

 گذرد. و یک بحرانی ـ از خلیج فارس و خاورمیانه میچرا که اکنون رگ حیات تمدن غرب ـ یعنی جریان انرژ
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سرمایه یبه نابودتواند قطع کند یا کاهش دهد ـ میچند ماه جریان نفت را  فقط نطقه ـ کهیا جنگ فراگیر در م

ن بشکه میلیو 17)اکنون روزانه . ، بینجامددهه اندوخته استز رشد اقتصادی که غرب در طول چندهای حاصل ا

میلیون  24تا  21زانه بین رو  2020شود با روند کنونی، تا سال بینی میکند و پیشنفت از تنگه هرمز عبور می

کردن با غرق ای که به راحتیاین تنگه عبور کند ـ آن هم تنگه از  LNGمیلیون بشکه  3تا  1بشکه نفت و معادل 

 پس در آغاز البته بایدشدن است و این به معنی یک بحران بزرگ در اقتصاد غرب است( چند کشتی قابل بسته

بینی داشته باشد، پیش از آن که به قدرت سیاسی پیشای که رفتاری غیرقابلسیاسیطالبان و هراندیشه یا نظام 

مهار ـ از نظر که برای کل آینده این تمدن بی تر آن است، اما تمهید مهمفراگیر در منطقه دست یابد، نابود شود

 .اندیشی شودغرب ـ چاره

ه دولت برجست کسی که مدتی مشاورفوکویاما ـ هم به عنوان محقق برجسته علوم سیاسی و هم به عنوان 

اره خطر ى اغراق آمیز دربنباید از یاد برد که جامعه اطالعاتى آمریکا هرگز برداشت»گوید بوش بوده است ـ  می

هاى کشتار جمعى ـ تا میزانى که هواداران جنگ مدعى بودند ـ نداشت. بیش برآورد این ها، سالحتروریست

 ... ارتقاى سطح جنگ پیشگیرانه به محور مرکزى یک استراتژى جدید امنیتىتهدید در آن زمان براى توجیه 

در واقع بیان روشن این سخن این است که دستگاههای اطالعاتی آمریکا عامدانه  ۱«.مورد استفاده قرار گرفت

ه را توجیه پیشگیران اند تا بتوانند آغاز جنگیکرده دحد برآورسالحهای کشتار جمعی را زیاده از خطر تروریسم و

ر تحوالت جنگ ای تفسیکنند. با آغاز حمله آمریکا به عراق نیز تعداد زیادی از ژنرالهای بازنشسته آمریکایی ـ بر

در  نهای خبری آن کشور شدند. اخیراً این اعتقاد در محافل خبری غربی رایج شده است که ایناـ وارد شبکه

. این2تا از طریق تفسیرهای آنان افکار عمومی را هدایت کنند های خبری بوده اندواقع عوامل پنتاگون در شبکه

ه له سالحهای کشتار جمعی نبوده است بلکمسأ له حمله به عراق حقیقتاً همه عالئمی است حاکی از آن که مسأها 

یه شود. حمله به عراق توجپیشاپیش طرح بزرگتری در کار بوده است که برای اجرای آن الزم بوده به هر روشی 

رغم نظر بازرسان سازمان ملل دایر بر عدم وجود سالحهای کشتار جمعی در عراق  و مخالفت که علیما اینک

رواقع د بری آمریکا ـ به اجماع دست یافت.سازمان ملل با حمله به عراق، غرب برای حمله به این کشور ـ به ره

ک ی ی باید ما را به فراتر از سقوط صرفاًمداران غرباز سوی سیاست« خاورمیانه نوین»ح کاربرد گسترده اصطال

توان را برای نظام غرب، زمانی میاخیر خاورمیانه  هایاهمیت مناقشه حکومت متمرد )صدام( رهنمون شود. 

دان برنده صادمیلتون فریدمن اقتله به پروژه اول ذهنی متفکرین آنها تبدیل شده است. دریافت که بدانیم این مسأ

                                                 
 .1384اسفند  10و  9کارى، فرانسیس فوکویاما، ترجمه احسان صحافیان، روزنامه شرق از نومحافظه پس  .1
  .2008آوریل  21 ،یس یب یب یشبکه خبر  .2
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 ماه پیش از درگذشت خود ـ در پاسخ خبرنگاری که ـ فقط چند سالگی 93در سن  1976 جایزه نوبل اقتصادی

ترین موضوع این است که آیا مهم»گوید: ؟ میترین دغدغه ذهنی او چیستمهمدر حال حاضر  پرسدمیاز او 

یانه اکنون یکی از له تغییر خاورمأ. یعنی مس1«شود یا خیر.خاورمیانه موفق میایاالت متحده در قمار تغییر شکل 

 . ست از اقتصاددان گرفته تا عالمان سیاست و اجتماعئل اصلی متفکران تراز اول آمریکامسا

د و باید از شده بو بینییک بازیگر غیرقابل پیشبنابراین حمله غرب به طالبان توجیه منطقی داشت. طالبان 

. اما در مورد به این کار مشروعیت داده بودو شد، سازمان ملل نیز مجوز آن را صادر بازی جهانی اخراج می

بازرسان سازمان ملل حاکی از فقدان خطر  ها و هم گزارشآمریکاییعراق این چنین نبود. هم اطالعات خود 

اساس باید برای حمله به عراق دالیل یز با این حمله موافقت نداشت. براینفوری و جدی بود. سازمان ملل ن

( در چارچوب یک 2003این قلم معتقد است هر دو حمله و بویژه حمله به عراق )دیگری وجود داشته باشد. 

ک جنگ ی الزم بود تا غرب بتواند« نبرد موضعی»جنگ بزرگتر قابل ارزیابی است. یک ورود پرقدرت به یک 

 ،های طالبان و صدامبود که غرب در فرایند جراحی رژیممدت را مدیریت و هدایت کند. بدین ترتیب بلند

ا ههداف اولیه و کوتاه مدت آن حملهکه به اآنمدت را دنبال کرد و پس از همزمان چندین هدف کوتاه و بلند

پنهانی که  اتژیآرام بازی را به سوی استربینی ـ دست یافت، آرامهای متمرد و غیرقابل پیشذف رژیمـ یعنی ح

 کلید خوردن مناقشه اتمی غرب با ایران  مدت ـ سوق داد.کرد ـ برای تحقق اهداف بلنداز آغاز دنبال می

آخرین  شود و احتماالًیمدت ارزیابی مشد ـ در راستای تحقق آن هدف بلندـ که در واقع از سوی غرب آغاز 

خواهد  انجامید و در این فرایند، غرب خواهد « شدن خاورمیانهآفریقایی»است که سرانجام آن به  ایپرده بازی

دن شن انرژی، بحران گرمیکم )بحراساز خود در اوایل قرن بیست ورانچالش قطعی و بحکوشید تا همزمان سه 

یی باید جوگذشته در این چارهکند.  از این اکنون مدیریت و چارهحران کهولت سیستمی( را نیز از همزمین، و ب

 زمینه برای هر گونه احتمال برخورد بین تمدنی نیز از بین برود.

رخی تان بله چنین است: پس از حمله آمریکا به طالبان در افغانسه و خالصه مسأبیان بسیارساده شد

بینی کردند که این گام آغازین است و آمریکا در گام بعدی به سراغ عراق خواهد اقتصاددانان هوشمند پیش

ون بزرگترین نکه خلیج فارس عالوه بر نفت اکگرفت بینی با این توجیه انجام میپیش البته آن زمان این .2رفت

گاز را نیز در خود جای داده است. پس اگر غرب تاکنون درصدد کنترل خلیج فارس بود تا امنیت وتداوم ذخایر 

                                                 
 .2006آگوست  10دموکرات،  برالیل تیگفت وگو با میلتون فریدمن، سا  .1
، در یک نشست 2001پس از حمله آمریکا به افغانستان در سال  این پیش بینی را  اقتصاددان برجسته، آقای دکتر مسعود درخشان،  .2

 ( در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ابراز کردند.1380کارشناسی )اواخر سال 
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ند. تری دارد و آن این است که منابع گاز را نیز کنترل کرا تضمین کند، اکنون انگیزه قوی باثبات نفتعرضه 

و علی رغم مخالفت سازمان ملل، به عراق  2003آمریکا در مارس سرانجام بینی درست از کار درآمد و این پیش

، که اکنون پس از سقوط طالبان در افغانستانمله به عراق دو چیز بود. یکی اینحمله کرد. توجیه آمریکا در ح

عراق مأمن طالبان و منبع بی ثباتی در جهان شده است و دیگر این که رژیم صدام در صدد دست یابی به 

ی در کار نبوده است اما اکنون اتمی است. گرچه بعدها معلوم شد که سالح اتمی یا کشتار جمع سالحهای

ها و هواپیماهای تجسسی، توانایی ماهوارههای جاسوسی و آیا واقعاً غرب با این همه سرویستوان پرسید که می

ای هسد )توجه کنیم که ماهوارهربرآورد کرده بود؟ بعید به نظر میعراق در تولید سالحهای اتمی را اشتباه 

   پرچهای روی بالهای هواپیماها را نیز شمرد(.توان حتی تعداد میخ اندازه دقیق هستند که با آنها میجاسوسی آن 

گونه سالح های خود از عراق هیچکردند که در بازرسیل مکرراً اعالم میکه بازرسان سازمان ملدر حالی 

ا بازی عراق، حاکی از این بود که آمریکاند، اصرار آمریکا بر اتمی بودن عراق و تصمیم به حمله به اتمی نیافته

ه نفت گرفتن کنترل تولید دو میلیون بشکر فصل دوم( توضیح دادم که دردستدیگری در سر داد. پیشتر )د

را رایگان نیز  اقده سال نفت عر مستقیمی ندارد و حتی اگر آمریکاق، به لحاظ اقتصادی برای آمریکا منافعی عرا

ه در ، حجمی نیست کشود. حتی دو میلیون بشکه نفتنمی ببرد، به اندازه مخارج نظامی یک سال آمریکا هم

سرنوشت ساز باشد. اکنون دیگر آشکار شده است که حداقل یکی از اهداف اصلی اقتصاد غرب  بلند مدت برای

تواند یم آمریکامدت در منطقه بوده است.  با حمله به عراق حضور بلندسازی برای زمینهحمله آمریکا به عراق، 

)و س حضورش در خلیج فارمدت تداوم بلند با توجیه ضرورت حضور در عراق برای حفظ ثبات و امنیت، زمینه

ن د کردم و گاه وارهای تداوم تنش و ایجاد ابهافراهم آورد و از این طریق زمینه بویژه با همجواری با ایران( را

 . شده به بازار نفت را فراهم آوردشوکهای مدیریت

، ه نفت ـ یا به طور کلی منابع زیرزمینی ـ  بوده استلآمریکا به افغانستان و عراق، مسأ دراین باره که حمله

نظران غربی و شرقی هم داستانند. چرا که براساس اطالعات موجود، افغانستان و خلیج فارس دو منطقه صاحب

ر منطقه انرژی فسیلی دنیا د زمینی هستند. نه تنها بخش بزرگی ازاز نظر منابع انرژی و معادن زیر تژیکاسترا

ه به علت ستان قرار دارد  کزمینی دنیا نیز در افغانبخش بزرگی از منابع و معادن زیر فارس قرار دارد بلکهخلیج

ه افغانستان اند. بنابراین در هنگام حمله بباقی ماندهنخورده ساله، دستیافتگی، ناامنی و جنگ داخلی بیستنتوسعه

وزیر معادن ( 2008می  28) اخیراًزمینی افغانستان بود. حتی ها معطوف به مسأله معادن و منابع زیرهبسیاری از توج

جام نها و کارشناسان ناسا )سازمان فضایی آمریکا( اـ که به کمک ماهوارههای تازه نتایج بررسی گفتافغانستان 

زمینی نفت در شمال افغانستان، دوازده تا پانزده برابر و منابع گاز، پنج تا دهد که منابع زیرنشان میشده است ـ 

یی انجام یافته، ن آمریکاشناسازمینا همراهی ها که بلی است. نتایج این بررسیشش برابر بیشتر از برآوردهای قب
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 از جمله معادن ذغال سنگ، حدود بیست برابر بیشتر از مقداریدهد که میزان دیگر ذخایر زیرزمینی نشان می

مک گفت که در آینده نزدیک به ک دل وزیر معادن افغانستانشد. ابراهیم عااست که پیش از این تخمین زده می

وبی یت خدر مناطقی که از امن شده، عمدتاًنمونه برداری از منابع تازه کشف کارشناسان آمریکایی، برنامه

 . 1شوددار هستند، آغاز میبرخور

 معادن و توان احتمال داد که آمریکا حتی پیش از حمله به افغانستان از وضعیت ذخایربنابراین خیلی ساده می

العات ناسا مطزمینی افغانستان مطلع بوده است )توجه شود که این مطالعات با کمک ناسا انجام شده است و زیر

 تی در حملهح انجام شده باشد(. بنابراین ته است قبل از حمله به طالبان نیزتوانسشود میکه از فضا انجام می

ع با توجه داد. در واقنظر قرار مدباید  زمینی و منابع نفت و گاز راله وجود معادن زیرهم، مسأ به افغانستان آمریکا

ه بهای فنی و سابقه عملکرد آمریکا، طبیعی است که آمریکا در اتخاذ تصمیمات بزرگی مثل حمله به توانایی

غربی  رانگتحلیلو البته بسیاری دیگر از  غرب ـ را مدنظر قرار دهد.مدت خود ـ و افغانستان یا عراق منافع بلند

رین و تس، مسأله نفت است. شاید دقیقفارضور در خلیجاند که هدف آمریکا از حنیز بارها و بارها تأکید کرده

ده است. ا)بانک مرکزی( آمریکا، دسابق فدرال رزرو  ، رئیس«آلن گرینسپن»باره را ترین نظر در اینمبسوط

وید رفتار گله نفت دانسته است. او میرا مسأ ، آشکارا انگیزه حمله به عراق«عصر تالطم»گرینسپن در کتاب 

د و چنین شثبات نفت محسوب میفتی و عرضه باشده بودکه خطری برای منابع نصدام در خلیج فارس به نحوی 

 ناپذیر بود.رفتاری برای غرب تحمل

اف حضور دثبات عرضه نفت از خاورمیانه یکی اهپذیریم که تضیمن تداوم باکه میبنابراین ما ضمن این

ا جشویم. سخن ما در اینجا متوقف نمیاین ده است، اما بههای به افغانستان و عراق بوآمریکا در منطقه و حمله

ساله( دست  10تا 5ار مدت )مثالً یک دوره گذی تداوم عرضه باثبات نفت در میاناین است که البته آمریکا برا

خن چندگانه است. به دیگر سمدت است و هدف اصلی آمریکا هدفی بسیار بلندبه چنین اقداماتی زده است، اما 

فصل سوم نشان دادیم ـ روند عمومی عرضه و تقاضای جهانی نفت به سویی است که از نظر گونه که در ـ همان

ر صحبت پیشتمتصور نیست. در مورد نفت عراق،  ای برای بازار این انرژیانداز امیدوارکننده، چشممنافع غرب

ی آن کشور ایر نفتاستخراج، ذخگذاری و هم باید گفت حتی در صورت سرمایه کردیم؛ در مورد نفت افغانستان

ی باشد اما از زمینی بکرن است افغانستان دارای معادن زیرنفت را به هم بزند. ممکتواند ساختار کنونی بازار نمی

ود که اگر باین کشور، حدود صد میلیون بشکه برآورد شده  ذخایر نفتی فقیر است. قبالً نظر ذخایر نفتی ظاهراً 

                                                 
 سی اعالم کرده است.بیبیخبرگزاری در گفت و گوی اختصاصی با  2008می  28این نکته ها را وزیر معادن افغانستان در  .1
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آنها به اندازه برابر آن را نشان دهد، تازه حجم  15 تان، برآوردهای جدیدمعادن افغانساکنون، طبق گفته وزیر 

 اثر آن بر ساختار بازار نفت نزدیک به صفر خواهد بود. خواهد بود. بنابراین ایران آزادگانمیدان نفتی 

های ه)سازمان فضایی آمریکا( به کمک ماهوار ناسا ، این احتمال را از نظر دور نداریم کهین گذشتهاز ا

این که  از یو با دریافت شواهدبررسی کرده است  زمین را  قبالً انرژی فسیلی  اش وضعیت کل ذخایرتحقیقاتی

مریکایی را گذران آ، سیاستو جوابگوی نیاز آینده جهان نیستندبه سوی کاهش در حرکتند  این ذخایر حقیقتاً

 ده شن وقتی مقام آمریکایی یادد. بنابرایالگوی انرژی جهان یاری کرده باشدر اتخاذ تصمیم برای تغییر 

تفسیر دیگری  نتواله نفت بوده است، از این بیان میدر حمله به عراق و افغانستان، مسأله آمریکا گوید که مسأمی

ه لا در حمله به عراق، حل همیشگی مسأله نفت بوده است. یعنی مسأکه دستور کار آمریکنیز داشت و آن این

است  صددن مرکزیت نه مفهوم این که غرب درز سیاست غرب در مورد خاورمیانه دارد، اما اینفت البته در مرک

کند. در هر  را حل« مسأله نفت»صدد است منابع نفتی خاورمیانه را تصاحب کند بلکه به این مفهوم که غرب در

سر  طرح دیگری در شواهد عملی در سالهای پس از حادثه یازده سپتامبر حاکی از این است که آمریکاصورت 

غربگرا  های نفتیگوهای سنتی ـ یعنی حمایت از دولتخواهد به صورت الله امنیت عرضه نفت را نمید و مسأدار

 و ایجاد بسترهای سیاسی الزم برای تداوم باثبات  عرضه نفت منطقه خلیج فارس ـ دنبال کند. 

بیت از یازده سپتامبر، نشانی از تالش برای تث ها ـ در تحوالت پسمشاهده رفتار آمریکا ـ و غربی حقیقتدر 

ای زیادی در این زمینه هجهانی مواد غذایی درگرفت، و نشستکه بحران  بازار نفت وجود ندارد. حتی اخیراً

له را به أقیمت نفت برقرار نشود و بیشتر مسای بین آن بحران و سیر صعودی ها کوشیدند رابطهبرقرار شد، غربی

صورت بررسی تحوالت درونی بازار نفت، پیامهای فراوانی در خود دارد )پیامهای درهر .زدند خشکسالی پیوند

 این تحوالت را در فصل هفتم در چارچوب یک تحلیل آماری به تفصیل بررسی خواهیم کرد(. 

سپس د تا شمدت خود خارج میعمومی بلند بنابراین نکته ما این بودکه بازار نفت باید از تعادل و از روند

ر که در اواخمنفعت مهم و سریع داشت. نخست ایندو حمله به عراق بتوان آن را در مسیر دلخواه هدایت کرد. 

وضع شده بود( در حال ، 1990های سازمان ملل )که پس از حمله عراق به کویت در سال یمدوره صدام، تحر

بود. همچنین  ( رسیده1990سال  حذف شدن بود و صادرات نفت عراق به سطح پیش از حمله به کویت )سطح

گذاریهای جدید، تولید خود را به شش میلیون در روز ه امکان آن را داشت که با سرمایهعراق به طور بالقو

برساند. این به معنی امکان ورود سه میلیون بشکه نفت جدید به بازار نفت در سالهای بعد بود. حمله آمریکا به 

یه شوک اول که حمله به عراق، یکنفت برای چند سال گرفت. دوم این ز بازارعراق این فرصت را از عراق و ا

ثباتی و خروج بازار از روند تعادلی گذشته خودش الزم بود. اما این کرد که برای ایجاد بیبه بازار نفت وارد می

اید با یک این شوک بمدت کافی نبود.  مدت داشت و برای یک بازی بلندوک اولیه به بازار نفت اثر کوتاهش
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 ده سال ـ مدیریت شد. آمریکا باید بازار نفت را ـ حداقل پنج تا مدت در منطقه دنبال میاقشه بلندمن

ه اقتضای بکرد و این مدیریت نیازمند ابزارهای الزم است. وجود یک مناقشه پایدار در منطقه که آمریکا بتواند می

 پایین ببرد، الزم بود. های آن را باال ووضعیت بازار نفت، شعله

کم آمریکا ـ پیش از آغاز جنگ عراق و حتی در هنگام حمله به افغانستان، به گمان من غرب ـ یا دست

نتشر رسمی ماسناد  کلیه توان دردر واقع رد پای این راهبرد را می. ه استطراحی این سناریو را کامل کرده بود

ای ج)به برخی از این شواهد در جای ی امنیت ملی آمریکا یافتاستراتژها در مورد شده توسط خود آمریکایی

آید اگر گمان کنیم این سناریو را آمریکا در طول اما هیچ اشکالی نیز پدید نمی این کتاب اشاره شده است(.

 . رایس )وزیر خارجه آمریکا( به صراحت گفته استحمله به افغانستان و سپس اشغال عراق تکمیل کرده باشد

 سنجددارد، نتایج را مییک گام بر می هبرد آمریکا در عراق، یک راهبرد تکاملی است. این یعنی آمریکاکه را

بسیار « قشه راهن»کند. اما البته همین راهبرد تکاملی نیز نیازمند داشتن یک گذاری میو برای گام بعدی سیاست

ر گذشته عملکرد آمریکا د آمریکا و نیز سابقهکالن است. که البته روح حاکم بر اسناد استراتژی امنیت ملی 

 وجود دارد. دهد که این نقشه راه حتماًنشان می

بینم. به دیگر سخن، حمله به می« جنگ خداحافظی»ر و در چارچوب ترا کلیعراق من  البته موضوع 

روریزم له مبارزه با تان و حضور جدی در منطقه و طرح مسأبرجهای دوقلو بهانه حمله به رژیم طالبان در افغانست

رغم مخالفت سازمان ملل و اعتراضات از حل مسأله طالبان، و علیهای یاغی را به آمریکا داد. پس و دولت

میلیون  6جهانی، آمریکا به عراق حمله کرد. همه انتظار داشتند با سقوط صدام نفت عراق )که ظرفیت بالقوه آن 

 800تولید نفت عراق حدود  2003ل زیر شود. اما نشد. حتی در سابشکه در روز است( به بازارهای جهانی سرا

نه  که نددمتوجه شازارهای نفت بیشتر ببازیگران هر چه گذشت آرام، آرام هزار بشکه در روز نیز کاهش یافت.

( 2003اخر سال )از او دریافتندیعنی آنان  توان بست.، امیدی نمینفت عراق به ثبات منطقه و نه به افزایش تولید

ظاری لید نفت عراق به سطح انتها توتی عراق ممکن نیست و به این زودیفعال سرمایه گذاری در منابع نفکه 

 دالر رفت و دیگر هرگز به پایین تر از آن باز نگشت.  30قیمت به باالی  2004. بنابراین از اوایل سال رسدنمی

 صادرات عادی نفت عراق برایدر هر صورت با نقشه یا بدون نقشه قبلی، ورود آمریکا به عراق موجب شد که 

هزار بشکه از صادرات عراق کم شود و از این  800به طور متوسط روزانه  2003مدتی مختل شود و در سال 

ر عراق به سوی استفاده از حداکثطریق یک شوک اولیه به بازار نفت وارد شود. و مهم تر این که روند حرکت 

اما روند افزایشی قیمت نفت پس از میلیون بشکه در روز( نیز متوقف شود.  6ظرفیت بالقوه تولیدش )تا سطح 

دیریت آغاز مدارد. الزم بود یک مناقشه بلندمدت و قابلحمله به عراق کافی نبود تا اقتصاد غرب را به تحرک وا
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تر به بازار نفت وارد کند و هم برای مدت چند ا ـ بتواند هم یک شوک  جدیآمریک شود تا غرب ـ به رهبری

 سال )دست کم بین پنج تا ده سال( با آن مناقشه بازار نفت را مدیریت کند.

انیم که دنه از سوی ایران ـ کلید خورد. میکه مناقشه اتمی ایران و آمریکا ـ از سوی آمریکا و و چنین بود  

کا استان تالشهای آمریهای اتمی ایران از سوی غرب آغاز شد. دو آمریکا با افشای فعالیت ایران مناقشه اتمی

ها چیزی است که برخی مقامات تمی و خرید تجهزات اتمی از واسطههای ابرای درگیرکردن ایران در فعالیت

 های جاسوسیسرویس» کند کهاعالن می سابق اطالعات جمهوری اسالمی هم به آن اذعان کرده اند. وقتی وزیر

 اند. آنها جاسوسان خود را بهاند اما موفق نشدهه سعی در آلوده کردن ایران داشتهو اسرائیل در گذشت آمریکا

د. شدنموارد با جواب قاطع نه مواجه می کردند ولی در همهرانیوم غنی شده به ایران گسیل میقصد فروش او

ها دهد که از سالها قبل غربی، نشان می1«اطالعات آنها را ثابت کندخواستند اطالعاتی تولید کنند که آنها می

 اند. ای را داشتهطرحی برای درگیرکردن ایران در چنین مناقشه

-تای برای درگیرکردن جمهوری اسالمی در فعالیچیدهها طرح پیشود تصور کرد که آمریکاییبنابراین می

هوری ممدت را با جوسیله بتوانند نطفه یک چالش بلندا بدان های اتمی خارج از نظارت آژانش داشته اند ت

توان احتمال داد دالالنی که به ایران تجهیزات، نقشه یا اورانیوم غنی شده فروخته اند اسالمی بکارند. نه تنها می

ی که التدتوان احتمال داد که آمریکا در جریان معامالت یا مباتباط با آمریکا بوده اند، حتی میبه نوعی در ار

های سایر کشورها داشته است نیز بوده است. حتی این احتمال وجود دارد که ایران با دانشمندان یا دولت

ز سوی زات هسته ای به ایران بوده است، ایهانی ـ که عامل اصلی فروش برخی تجعبدالقدیر خان ـ دانشمند پاکست

ند دانشجویان دهئن نباشند اجازه نمیها تا زمانی که مطمشده باشد. فراموش نکنیم که غربی آمریکا مامور این کار

یابند.  دست ابند و به رموز فناوریهای پیچیدهکشورهای جهان سوم در مراکز مهم علمی و فناوری آنها اشتغال ی

گو با رادیو آرگوس اعالم کرد که عبدالقدیر ویر سابق هلند، رود البرز، در گفتنخست وز 1384در آبانماه 

به اتهام جاسوسی در هلند دستگیر شده است و سپس با پادرمیانی عوامل سازمان جاسوسی  1975سال  خان در

به اتهام ورود غیرقانونی به هلند دستگیر شده  1988آمریکا )سیا( آزاد شده است. خان یک بار دیگر نیز در سال 

نیز که  1992گوید در سال هلند می شده است. نخست وزیر سابقاست که این بار نیز با مداخل عوامل سیا آزاد 

های وی را کرد، دعوت از وی و پرداخت هزینه خان برای عیادت از پدر همسرش تقاضای ویزای هلند را

( بر عهده داشت و در فرودگاه نیز از سوی مقام سرویس امنیتی هلند مورد استقبال BVDسرویس مخفی هلند )
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. آیا 1ند، تمام این موارد با هدایت و هماهنگی سیا انجام شده استقرار گرفت. از دیدگاه نخست وزیر سابق هل

ه مدهد که احتمال دارد برخی از اتباطات اتمی ایران با خارج از آغاز با اطالع ـ و احتماال برنااین خبر نشان نمی

 ها انجام شده باشد.ریزی ـ آمریکایی

خبری اعالن کرد که چین اطالعات  آسوشیتدپرس طی یک گزارش (2008آوریل همین چند ماه پیش )

ذاشته است. گ مرتبط با تالشهای ایران برای تولید تسلیحات اتمی را در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی

به طور  عنی است که غربها آن را تکذیب کردند، اما نفس وجود چنین گزارشی به این مگرچه بالفاصله چینی

با ایران،  کنندهحوزه اتمی را از  کشورهای همکاریتوانسته است اطالعات مربوط به تالشهای ایران در بالقوه می

 دریافت کند. 

ای هورد فعالیتمعتقدند اطالعاتی که  سازمان مجاهدین خلق هر از گاهی در مگران تحلیلحتی برخی   

 هاند، اطالعاتی بوده است کزدهاتمی را دامن  به آنها بحران ها با تمسکتمی ایران منتشر کرده است و غربیا

شماره  توانندهای آمریکایی ـ که میکنیم که قطعاً دقت ماهوارهتوجه  .2ها دریافت کرده انداز خود غربی آنان

ای سازمان هند ـ  بسیار بیشتر از دقت خبرچینمتری را نیز به وضوح بخوانحک شده روی صفحه یک سانتی

ابراین احتمال این که اصل درگیری جمهوری اسالمی در پرونده اتمی، طراحی آمریکا بوده مجاهدین است. بن

ی له بوده است ولی آن را علنآمریکا از سالها پیش در جریان مسأباشد و یا این که نه، طرح آنها نبوده است اما 

 ال بسیار باالیی است. نکرده است و نگه داشته است تا امروز که از آن در جهت منافعش بهره ببرد، احتم

های عالیتکه اطالعاتی از ف هابرای سوریه اتفاق افتاد. آمریکا پس سال له همین چند ماه پیششبیه این مسأ

اسرائیل همان  2007آن را خبر آن را اعالم کرد. در سپتامبر  2008در آوریل  اتمی پنهان سوریه کسب کرده بود

اری کاند بمباران کرده بود. این مخفیدای سوریه میساخت رآکتور هستهحل محلی را که اکنون آمریکا آن را م

آژانس(  2008بین المللی انرژی هسته ای شد. دبیرکل )در نشست می  آژانس دبیرکل آمریکا موجب اعتراض

به ا همان زمان این اطالعات راند از فعالیت اتمی مخفی سوریه داشتهاگر اطالعاتی که چرا آمریکا  معترض بود

ه از کند. روشن است که آمریکا اطالعاتی آژانس نداده است تا آژانس بتواند بر فعالیت اتمی سوریه نظارت ک

 فاده در جهت منافع خود به کار کند را برای استاش کسب میهای جاسوسیریق فعالیتط

س آژاناز هر جلسه  برد نه برای حل مشکل سازمانهای جهانی. شاید بتوان در مورد اسناد جدیدی که پیشمی

آفریند همین داوری را کرد. یعنی احتمال دارد هنوز هم بحران جدیدی بر علیه ایران میشود و موج منتشر می
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ی دیگر، آنها اقطعنامهآمریکا اسنادی را نگه داشته است تا در مواقع الزم و برای ایجاد تشدید بحران یا تصویب 

تکرار شده یر نیز ماه اخهای این بازی در همین چنددهد. آخرین حلقه انرژی اتمی قراررا  در اختیار آژانس 

تازه خود  گزارشدر ، انرژی اتمی البرادعی، مدیر کل آژانس( محمد 2008فوریه  22) 1386 است. در اسفند

ایران  که برای همین، درفصل برخی مسائل و اختالفات ـ من اعالم اختتام و حل و، ضدرباره فعالیت اتمی ایران

 است نیز اشارهای اعالم شد ـ  به برخی مواردی که ایران پاسخ نداده است یا آنها را جعلی خوانده جشن هسته

های تست و آن مسأله فعالیای نیز در مناقشه اتمی با ایران نیز باز کرده اتر این که باب تازهکرده است. اما مهم

ه جدید، لورد شد. آشکار است که طرح این مسأات در این مموشکی ایران است که آژانس خواستار برخی اطالع

در  ،همین امسالخرداد ششم ماهها و بلکه سالها بهانه خوبی برای تداوم مناقشه خواهد بود. از این گذشته، در 

در مورد را ادعاهای تازه ای  البرادعی در گزارش تازه خود ،انرژی اتمی آژانس آستانه نشست شورای حکام

وجود  یجد یایران نگران اتمی یدر باره تحقیقات نظامکرد و گفت ان برای تولید سالح اتمی مطرح تالش ایر

 .دارد

 به نقل از گزارشی که واشنگتن پست ییکایروزنامه آمر ( نیز2008باز در همین خرداد ماه امسال )ژوئن 

ابق سازمان ملل س یحاتیتسل و یکی از بازرسان المللی آمریکارییس موسسه علوم و امنیت بین ،دیوید آلبرایت

 باند  کیبه دست  شرفتهیپ یانقشه ساخت جنگ افزار هستهبرای انتشار آماده کرده بود، نوشت  متحد،

ست هراس ما از این است که ممکن ا گفته است آلبرایتبه گزارش این روزنامه،  قاچاق افتاده است. یالمللنیب

این اطالعات، از سوی دو مشتری اصلی عبدالقدیرخان، یعنی کشورهای ایران و کره شمالی نیز خریداری شده 

ال هراس در مورد احتم موجی از خبر .های اتمی تولید کنندکنند کالهکباشد، چرا که هر دو کشور تالش می

بوده  له ایناصل مسأ. در غرب ایجاد کردهای مجهز به بمب اتمی د موشکتوانایی ایران و کره شمالی در تولی

که این  ـ های اتمی وابسته به عبدالقدیر خانهای یک باند قاچاق فناوریدر رایانه ، به ادعای آلبرایت،که است

 طرحهایی ـ کردندشمالی فراهم میفناوری را به صورت قاچاقی و غیرقانونی برای سه کشور ایران، لیبی و کره

لبرایت گفته د. آنه اهای بالستیک مناسب بودتولید موشک تجهیزات الزم برایکشف شده است که برای تهیه 

های ایران و ها قبل به دولتاین احتمال وجود دارد که این طرح پیشرفته برای تولید سالح اتمی، مدت که است

دهد که گروه عبدالقدیر خان شده نشان میتشرمن هایگزارش نویسداو می کره شمالی فروخته شده باشد. 

ات، ساخت با استفاده از این اطالعاطالعاتی را در اختیار معمر قذافی رهبر لیبی قرار داده است، که وی را قادر می
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رتی دو برابر قد لیتر ویک بمب اتمی با ابعادی کوچک و این اطالعات برای تولید یک بمب اتمی تولید کند

  1اتمی چینی کافی بوده است.های سالح

اند. اکنون سوال کشف شده 2006ها در سال این نقشهنکته جالب این خبر این است که آلبرایت گفته است 

اهد داشته خوشود؟ این تأخیر هر علتی که میها داده میاله خبر کشف این نقشهخیر دو ساست که چرا با تأاین 

م هخبر کافی است تا بهانه کافی برای تداوم مناقشه اتمی ایران تا چند سال دیگر را فرا باشد،صرف انتشار این

ند ادعاهای توانای باند عبدالقدیر خان هر روز میکردن کامپیوترهقبرها با نقشآورد. و البته خیلی ساده غربی

بودن وسر مورد جاسوزیر سابق هلند، دبا توجه به آنچه در باال، از قول نخست تری برعلیه ایران اقامه کنند. تازه

مرتبط شدن عبدالقدیر خان با پروژه انرژی توان در نظر گرفت که این احتمال را نیز میعبدالقدیر خان آمد، 

ها بوده باشد. فراموش نکنیم که وزیر سابق با ایران، از آغاز، طرح خود غربیاتمی کشور ما، و همکاری او 

ن بار جاسوسان آمریکایی و اسرائیلی پیشنهاد فروش اورانیوم غنی شده را به ما اولیاطالعات گفته است که 

. این احتمال وجود دارد که عبدالقدیر خان که تحصیل کرده مراکز حساس علمی غرب است از آغاز، 2دادند

انشجویان دها نسبت به تحصیل اند )روشن است که غربیها برای او تعریف کردهکه غربی بازیگر نقشی باشد

 د،انند و در مواردی هم که اجازه دادهای استراتژیک بسیار حساس عمل کردههاغربی در رشتهکشورهای غیر

 اند(. فعالیت آن فرد را زیر نظر داشته

 بنابراین آمریکا از زمانی که الزم بود تا شوک بازار نفت را تقویت کند و تداوم بخشد، با افشاگری در 

قشه اتمی ایران را شکل داد. و متأسفانه از آن پس ایران در ای جهانی منالهیل آن به یک مسأمورد ایران و تبد

هم خوب ـ همان  شد، و نسبتاًیندگی از غرب( طراحی و اجرا میای وارد شد که از سوی آمریکا )به نمابازی

رب با غفرودهای مناقشه اتمی گونه که غرب انتظار داشت ـ بازی کرده است! از آن تاریخ به بعد تمامی فراز و 

ت، امنی های شورایقطعنامههای آژانس انرژی اتمی، رفتن پرونده اتمی ایران به شورای امنیت، ایران، گزارش

یی گیریهای پراکنده مقامات آمریکایی و اروپاهای تشویقی و موضعمذاکرات با اروپا، آمد و رفت سوالنا، بسته

توان در چارچوب همین مدیریت بازار یه با پرونده اتمی ایران ـ را میروس ـ و برخورد کشورهایی مثل چین و

بارها ( برادعیوقتی مدیر کل آژانس انرژی اتمی )محمد النفت توسط غرب،  به رهبری آمریکا،  تحلیل کرد. 

بودن نظامیاش اطمینان از غیردهدکه غرب فقط مسألهنشان می ،3فشار استکند از سوی غرب تحتاعالم می
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ن زمینه به تواند در ایحفظ و تداوم تنش است که آژانس میله غرب، ای ایران نیست، بلکه مسأهای هستهفعالیت

 عنوان یک ابزار موثر عمل کند. 

اهد داد و دگرایی اسالمی خوبنیا شتری بهیهمچنان بهانه بحضور بیشتر آمریکا در منطقه از سوی دیگر، 

 یک شکاف فرهنگی های گسترشش مشوب و زمینهپیاز آن، چهره مسلمانان را بیش از های برآمدهخشونت

جهانیان را دامن خواهد زد. مسلمانان در کشورهای غرب بیشتر کنترل خواهند شد، نرخ مهاجرت  میان مسلمانان و

ن انشجویاهای کمتری از کشورهای اسالمی دیدار خواهند کرد، دبه غرب کاهش خواهد یافت، توریست آنان

دام خهای بین المللی تمایل کمتری به استای غربی پذیرفته خواهند شد، شرکتمسلمان کمتری در دانشگاهه

ها تعامل مثبت و همگرایی مسلمانان با ملل دیگر بویژه غربیان را فرو مسلمانان نشان خواهند داد و.... وهمه این

کیسه مسلمان امن خواهد زد. حذف درآمد نفت از خواهد کاست و شکاف فرهنگی موجود میان دو تمدن را د

نیز به نوبه خود در آینده موجب تعمیق این شکاف خواهد شد. اما این شکاف ، شکاف میان دو رقیب برابر 

ای برخوردار است، اما وقتی پشتوانه کنونی نفت از این از میراث فرهنگی غنی نخواهد بود. گرچه تمدن اسالمی

د های فرهنگی خود را نیز تبلیغ کندستاوردتواند مادی ـ که به آن وسیله میر ابزارهای تمدن حذف شود، از نظ

 ـ در تنگنا قرار خواهد گرفت.

 

 جمع بندی
ی شده است بینکند که همه آنچه در آن پیشخود رسیده است، نویسنده آرزوی میاکنون که این فصل به پایان 

 نای خویش را تحلیل کرد؟ چگونه فروخفتن ملت یا تمدن آشتوان نشست و چگونه می به خطا باشد.

شده رقیب برای به ادبار افکندن حبیب را نگریست و همچنان سردرکار های حسابتوان نشست و حرکتمی

طر جود را دارند، اما یا ختوان نشست و غفلت آنانی که قدرت تغییر مسیر موألوف خویش داشت؟ چگونه میم

آنانی  توان خطر را و غفلتگر بود و لب فروبست؟ چگونه میزنند، نظارهخود را به غفلت میا بینند و یرا نمی

دانیم که سنت الهی که در قالب قوانین طبیعی و اجتماعی نیک میو البته  که در خطرند را دید و دم فروبست؟

 تغییر کند. آیا اگر خاص ممکن است نماید، تنها و تنها در شرایط بسیار ویژه و مصالحی بسیار رخ می

 ی ااشت که اراده الهی یا وقوع حادثهتوان امید دای از حقیقت داشته باشد، میبهرههای این فصل تحلیل

ه بشر بکوشد چالبته هر نشده، همه مسیری که در دسترس خرد ابزارگرای آدمی است، را دیگرگون کند؟بینیپیش

 و کند. اما آری گاهی یک حادثه بسیار نادر تواند همه زوایای حقیقت را آشکار هرگز نمی

ها را پشت سر ینیبتواند همه پیشساده و ظاهراً پیش پا افتاده می بینی و گاهی نیز یک پدیده خیلیپیشغیرقابل
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بگذارد. شاید یک سقوط بزرگ در اقتصاد، یک تحول بزرگ در فناوری، یک بیماری بزرگ در جامعه، یک 

یک سونامی بزرگ در طبیعت، و یا یک تغییر کوچک در اندیشه و اخالق آدمیان، بحران بزرگ در سیاست، 

ئول است ه انسان تا جایی مسبتواند همه مسیر تاریخ را دگرگون کند. که بارها و بارها چنین شده است. ولی البت

لیت دارد شد، او مسئوفهمد. و حتی اگر این نگاه، این اندیشه و این درک به خطا بااندیشد و میبیند و میکه می

که مطابق اقتضائات آنچه دریافته است، عمل کند. اگر آنچه در این فصل ـ و این کتاب ـ آمده است، اندکی هم 

-پیش رکردن شرایط آن سهیم بوده اند و همه آنانی که داشته باشد، همه آنانی که در مهیابهره ای از حقیقت د

 دازه آگاهی و توانشان مسئولند و بازخواست خواهند شد. ورزند، به انگیری از وقوع آن کوتاهی می

 ای برای خداحافظی با خاورمیانه اسالمینوشتهگذارد که غرب هیچ طرح از پیشاین میاین قلم فرض را بر

ج فارس در جریان است )مشخصًا نداشته باشد. اما آنچه در جریان است را چه کنیم؟ اگر آنچه امروز در خلی

در این  خاصیابد، آنچه در این کتاب و به طورسال دیگر ادامه و مناقشه اتمی ایران( برای چند قثباتی عرابی

حول تر گیرد اگر گمان کنیم این تواهد داد. اما شاید روان ما آرامبینی شده است به طور طبیعی رخ خپیشفصل 

نتیجه  باشد. چرا که اگرنه نتیجه روند طبیعی تحوالت جامعه بشری بلکه حاصل دسیسه یک دولت خارجی 

طبیعی تحوالت جوامع بشری باشد چگونه مسئولیت اخالقی آن را بر دوش کشیم؟ مسئولیت این که نشستیم و 

 هایمان از دستغول شدیم تا عقب ماندیم، تا مزیتهای حقیر مشیدیم و آن اندازه به خود و دغدغهغفلت ورز

 شد؟ هایمان منقضیرفت، تا منابعمان تهی شد و فرصت
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 این صفحه سفید است

 

 

  



 ۳۷5 رانیبا ا یمنافع غرب در منازعه اتم                                                                                                   

 

 

 

 ششم: فصل

 

 منافع غرب در منازعه اتمی با ایران 
 

 

 

 مقدمه
یرد گبررسی قرار می های محوری این کتاب است. سه موضوع مهم در این فصل مورداین فصل یکی از بخش

نسل  یشود. در انتهای فصل سوم، وقتی بررساین کتاب از طریق آنها برقرار میکه حلقه ارتباطی نظریه نهفته در 

 به پایان رسید، گفته شد که غرب به این نتیجه رسیده است که کشورهای غربی« های انرژییاستس» اول و دوم

ای )نسل یکم نیست و بنابراین به نسل تازهوها و تحوالت انرژی در قرن بیستپاسخگوی نیازدیگر  هاسیاست آن

ی انرژی هاسوم سیاست( نسل 2-6این فصل )بخش های انرژی روی آورده است. اکنون در سوم( از سیاست

ارائه شده است   5آن، برای آن که رشته تحلیلی که در فصل گیرد. اما پیش از غرب مورد واکاوی قرار می

ر بخش اول این فصل، د های این فصل را با مباحث قبلی مرتبط کند،تحلیلو خواننده بتواند  یکباره گسسته نشود،

ی با ظاز نظر غرب، ایران بازیگر  مناسبی برای پروژه خداحاف شود که چرابه این موضوع پرداخته مینخست 

با افزایش  ( منافعی که3-6بخش شود. و سرانجام در بخش پایانی این فصل )خاورمیانه اسالمی محسوب می

تاب در این ک گیرد. بنابراین سه حلقه اصلی تحلیل اینشود، مورد تحلیل قرار میقیمت نفت نصیب غرب می

ول و دوم( دیگر های انرژی غرب )نسل اکه به طور خالصه چنین است: سیاستخورد یوند میفصل به هم پ

راحی کند که هدف محوری این ها را طسل جدیدی )نسل سوم( از این سیاستگو نیستند و غرب باید نپاسخ

ست. غرب باید اها تغییر الگوی انرژی کشورهای غربی و کاهش وابستگی اقتصاد آنها به انرژی فسیلی سیاست

ده باشد. به نتیجه مطلوب رسیهای خود را اجرا کرده و ن به یک بحران محتمل نفتی، سیاستپیش از نزدیک شد

اجرای این سیاست مستلزم ترین ابزار تحقق این هدف، افزایش تدریجی اما مداوم قیمت نفت است. اصلی
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یک  مدیریت شود. مدیریت بازار نفت مستلزم وجود بودن شرایط بازار نفت است و بنابراین بازار نفت بایدمهیا

. ایران به دخطر باشکنترل و بی. در عین حال این منبع باید قابلمنبع تولید مداوم شوک برای بازار نفت است

ت شده حال به تجربه ثابفارس را دارد اما در عینآلود کردن خلیجهای الزم برای تنشعنوان کشوری که ظرفیت

یاست های غرب برای اجرای این سزند، یکی از بهترین گزینهخطر و ویرانگر نمیه رفتارهای پرب است که دست

 است .

 

 غرب« جنگ خداحافظی». ایران، بازیگر محوری  در پروژه ۶-۱
نماید که اگر حقیقتاً یک جنگ خداحافظی در کار است، علت انتخاب ایران از سوی اکنون این پرسش روی می

 گیر و دراز دامن درباره سیکی از طرفهای اصلی و درانداختن طرح یک تنش نفغرب به عنوان 

های اتمی ایران چیست؟ و آیا غرب پس از نبرد با طالبان و صدام اکنون در تدارک سومین نبرد از سلسله فعالیت

 نبردهای جنگ خداحافظی است؟ و آیا ممکن است ایران نیز در معرض حمله نظامی غرب قرار گیرد؟ 

جا گفتیم که با توجه به شرایط پیشین منطقه ـ خواه آن شرایط تصادفی به وجود آمده باشد یا با طرح تا این

له اتمی ایران را در دستور کار سیاست خارجی ر صورت از تاریخ مشخصی آمریکا مسأقبلی بوده باشد ـ در ه

 ه بود؟ ایجاد یک بحران هدف چله جهانی تبدیل کند. قرار داد و کوشید آن را به یک مسأخود 

« نسبتاً»مدیریت در منطقه حساس خلیج فارس که در طرف مقابل آن یک کشور اسالمی  دارای رفتاری قابل

بینی )در مقایسه با القاعده و صدام( قرار داشته باشد و تداوم دادن این بحران برای یک دوره پنج تا ده قابل پیش

ای تازه هکار دولت نهم در ایران با سیاست ریق این بحران. و البته آغاز بهسال به منظور مدیریت بازار نفت از ط

نیز  یساخت. در عین حال معتقدم ـ و شواهد بسیارتر میاش نیز اجرای این راهبرد را برای آمریکا سادهانقالبی و

وق دهد و تالش دارد خواهد این مناقشه را به سوی یک جنگ تمام عیار با ایران سوجود دارد ـ که آمریکا نمی

رگشتی یک بازی رفت و بنگه دارد و هم نگذارد به سوی جنگ سوق یابد و در این کار تا هم تنور مناقشه را گرم 

  .شده را با اروپا تنظیم کرده استبسیار حساب

ه جمهوری اسالمی نیست. ب هدف اولیه غرب از درگیری با ایران، براندازی نظامرسد به نظر میبنابراین  

به  با جمهوری اسالمی یا کمکماند که گمان کنیم اگر آمریکا سالی چند میلیون دالر برای مقابله شوخی می

 سیاسی شود یک نظاماست. با چند میلیون دالر کجا می کند، برای براندازی نظامنظام تصویب میهای ضدگروه

را برانداخت؟ این رقم را مقایسه کنیم با چند هزار میلیارد  ی فراوانهای مادی و معنومقتدر و دارای پشتوانه

دالری که غرب ظرف همین چند سال در عراق هزینه کرده است. البته تصویب چند میلیون دالر بودجه بر علیه 
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آمریکا  و ایران عامل خوبی است که به ایران انگیزه و بهانه کافی بدهد تا همچنان بر طبل دشمنی با آمریکا بکوبد

 از این طریق زمینه تداوم تنش با ایران را حفظ کند.

به اصطالح  یبرا که یک بار دولت آمریکا کایآمر یدالر ونیلیم 80بودجه  ما چگونه است کهدانم نمی

 یهااستیو س یدالر اردیلیم های چند هزارهزینهاما  مینیبیرا م تصویب کرد رانیدر ا یدموکراس شبردیپ

. مینیبیشده است( را نم ینو طراح یهایانرژ ینیگزیجا یکه برا ییهااستیس یعنی) یبراندازانه در حوزه انرژ

 ماعالتصویب و  کیشانه راهای دشمندیگر سیاستو  دالر بودجه را ونیلیم 80عامدانه آن  کایمن معتقدم آمر

  یحساسا یفضا کی یفضا را به سو ،غیو با تبل میتر شومصمم کایآمر هیکند تا ما در موضعمان بر علیم

کنند.  تیریا مدر یحوزه انرژ ،یاتم یو انرژ استیدر عرصه س یگردانیتا آنان بتوانند با باز میبازگشت ببریب

 کیاستراتژ رتقد هیعلکودتا بر  یعنیـ  کودتا نیوجود داشته باشد هم یاسالم یجمهور هیبرعل ینرم یتاکوداگر

غرب از دست  یخود را برا تیاهم انهینفت و خاورم یاست. وقت ی در حوزه انرژی ـاسالم انهیو خاورم رانیا

 2020در سال  باشدداشت و دارد که قرار  تیماه یوقت رانیا ؟دارد یتیغرب چه اهم یبرا گرید رانیبدهد ا

یازمند و غرب هم به این منابع انرژی ن باشد منطقه)نفت و گاز( در  یلیفس یکننده انرژدیو تول هدارند نینخست

  اختصاص نخواهند داد. رانیدالر را هم به ا ونیلیم  80آن  امثال گریها از دست برود دنیهمه ا ی. وقتباشد

گاه دریابد که ایران به یک خطر ت که غرب همواره آماده است تا هرالبته این را نباید از نظر دور داش

ت برای نظام غرب مفید اس «خطر فرضی»واقعی اتمی برای غرب تبدیل شده است به ایران حمله کند. چرا که 

شان در حدی است که اگر الزم شد، جنگ هم به راه بیندازند. کنند. پس آمادگیرا تحمل نمی «خطر واقعی»اما 

اش در یک کنفرانس خبری با برلوسکونی نخست وزیر پایی دوران زمامداریخرین سفر اروبوش در آ اخیراً مثالً

بشنوند این است که ما در اراده برای جلوگیری از رسیدن آنها به ها{ }ایرانیاما آنچه الزم است  »ایتالیا گفت: 

تمی در سند همچنین این قاطعیت در مورد برخورد با خطر واقعی ا 1.«ی قاطع هستیماقابلیت ساخت سالح هسته

ترین ما همچنان متعهد هستیم که خطرناک »( نیز به صراحت آمده است: 2006راهبرد امنیت ملی آمریکا )

-دیتولید و تکثیر تسلیحات اتمی ج... ترین افراد جهان دور نگاه داریم. تسلیحات جهان را از دسترس خطرناک

تمی هستند یا ی تسلیحات امقابله با کشورهایی که در پ بهترین راه برای... ترین تهدید برای امنیت ملی ما است. 

ی کشورها یری از دسترسپذیر است. جلوگها، جلوگیری از دسترسی آنها به اجزاء اصلی مواد شکافتتروریست

ت اتمی است که از پیدایش تکنولوژی تسلیحاسال  60ها به اجزاء دیگر بسیار دشوارتر است زیرا یا تروریست

پذیر با دو جا در دسترس است. بنابراین، راهبرد ما بر مبتنی بر کنترل مواد شکافتش آن در همهمی گذرد و دان
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اخت پذیر الزم برای ساولویت عینی است: اول، جلوگیری از دسترسی کشورها به توان تولید مواد شکافت

رای این کشورهایی که دا تسلیحات اتمی و دوم، پیشگیری، رهگیری یا ممانعت از هرگونه جابجایی این مواد از

 .1«هاستند به کشورهای یاغی یا تروریستقابلیت ه

 رسد ولی به نظر می ای مهم است نه ژست آن. ساخت سالح هسته واقعی له قابلیتمسأها غربیبرای  البته

های ایران هبرناممقاصد جنگی اطالع دارند و سازی اورانیوم برای ن که از فاصله زیاد ایران تا غنیـ با توجه به ای

-ای برای آنها نیست ـ برنامه بلندمدتشان ایجاد یک تنش دامنهیش تحت نظارت آژانس است و نگرانینیز کم وب

ر نی نشده بازابیهای نفت، به عللی پیشه در قیمتلاز این رشد عظیم و مطلوب و بی مسأدار است. البته اگر پس 

از به ها در سطح کنونی نیرو شود به گونه ای که حفظ قیمتی نفت روبههانفت با یک کاهش جدی در قیمت

ه ای تردید نخواهد کرد. این بستگی به آیندباشد، غرب در حمله به ایران لحظهیک شوک بزرگ دیگر داشته 

 که یک جنگ تمام عیار با ایران آغاز شود،کند اگر برای مدیریت بازار نفت ضرورت پیدا  در واقع وقایع دارد.

ادگی دارد. چرا که تحوالتی که در سه سال اخیر و به علت افزایش قیمت آغاز شده است ـ و در فصل غرب آم

های ورود به جنگ با ایران، در رب ارزشمند است که پرداختن هزینهنهم توضیح داده ایم ـ آن اندازه برای غ

زه کافی ت قیمت نفت را به انداهای لفظی موجود نتوانسندارد. شک نکنیم که اگر همین تنشمقابل آن اهمیتی 

 ک جنگ تمام عیار به راه بیندازد.باال نگه دارد، غرب آماده خواهد بود تا ی

مدت، چرا غرب ایران را انتخاب کرده است؟ ایران چه بود که برای ایجاد یک بحران بلنداما پرسش این 

 برای غرب از چهار ایران اصوالً  البته در طول تاریخ،ویژگی خاصی داردکه غرب را مفتون خود کرده است؟ 

ها بوده است. این نقش ورود به شرق و چهارراه بین قاره منظر اهمیت داشته است. نخست آن که ایران دروازه

که ایران در زمان روسیه و سپس شوروی سابق هم دروازه دوم ایندر دنیای کنونی دیگر وجهی و اهمیتی ندارد. 

اجارها قبر روسیه و بعد شوروی سابق بود )رقابت بین روسیه و انگلستان در زمان  و هم نقطه فشار منطقه ورود به

های غربی از ایران در زمان جنگ جهانی دوم( و هم نقش کمربند حفاظتی غرب در و نیز عبور نیروها و کمک

ا برای ت خود رکرد. این دو ویژگی نیز امروز اهمیبق به سوی آبهای آزاد را بازی میروی شوروی سابرابر پیش

بودن منابع عظیم نفت و گاز بوده است گی اهمیت آفرین برای ایران، داراغرب از دست داده است. سومین ویژ

است  نکه از زمان قاجاران تا کنون ایران را برای غرب دارای اهمیتی ویژه ساخته است. و چهارمین ویژگی نیز ای

خش در تحوالت سیاسی و فرهنگی تمدن اسالمی بوده است. ثیر گذار و الهام بکه ایران همواره یک کشور تأ

 ازد. ستحوالت منطقه، برای غرب جذاب می تداوم این دو ویژگی است که ایران را برای ایفای یک نقش موثر در
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ر به در زیهای فراونی برای غرب دارد که ک مناقشه بلندمدت در منطقه، مزیتانتخاب ایران برای راه اندازی ی

 کنیم:آنها اشاره می برخی از

  

 های متعدد برای تنش. وجود زمینه۶-۱-۱
نندگان صادرکارس و هم تنها کشوری است در میان فهم تنها کشوری است در منطقه خلیجکه ایران نخست این

ـ  های گوناگون را گشودتوان با او باب مناقشهزگاری با غرب دارد و به راحتی مینفت که آشکارا سرناسا

ط د. در روابکنندگان مهم نفت در خلیج فارس و حتی در کل جهان چنین شرایط مساعدی را ندارنسایرصادر

های تنش و دشواریهای سیاسی وجود دارد که بتوان در های متعدد به اندازه کافی زمینهایران و غرب در حوزه

فی کرد. غرب با ایران به اندازه کامدت را راهبری آنها متمرکز شد و یک مناقشه بلندهر فرصتی بر بخشی از 

ه جدیدی لبحران فروکش کند، غرب بتواند مسأ مساله دارد که اگر ایران در هر کدام از آن مسائل کوتاه بیاید و

 را کلید بزند و بحران را تداوم بخشد.

ان در یراهای موشکی، فعالیت مربوط به پرتاب ماهواره، مسائل های اتمی، فعالیتسائلی نظیر فعالیتم 

ا ایران، ین و ارتباطات حماس بله فلسطفارس، مسأگانه خلیج فارس، مسأله نام خلیجدریای خزر، مساله جزایر سه

ای افراطی شیعه طرفدار ایران، های آن و حضور گروههت حزب اهلل، مساله عراق و ناامنیله لبنان ارتباطامسأ

ایی کی خاکی ایران )در عراق(، مساله حضور ناوهای آمریله حضور نیروهای آمریکایی و انگلیسی در مرزهامسأ

بشر،  ن با آمریکا، مسائل حقوقهای بلوکه شده ایران و سایر اختالفات قدیمی ایرادر خلیج فارس، مساله دارایی

ه و هبی )شیعله اختالفهای مذهای اعراب در این زمینه، مسأش محوری ایران و حساسیتله هالل شیعی و نقمسأ

ایه دول همس های قومی در برخی مناطق مرزی و ارتباط قومی و مذهبی این اقوام با برخیمسأله واگراییسنی(، 

مادی  له حمایتان، مسأله نقش ایران در افغانستان و ادعای غرب در مورد روابطش با طالب)دوستان آمریکا(، مسأ

لندی از مسائلی هستندکه غرب هرگاه و معنوی غرب از برخی گروههای ایرانی خارج از کشور، و ... فهرست ب

 دارد. حتی خیلی ساده برایمیفارس را زنده نگه بحران خلیج گذارد وید یکی از آنها را بر روی میز میالزم د

ی از اعضای ر یا دستگیری یکگیری یک فعال سیاسی یا طرفدار حقوق بشرب این فرصت وجود دارد که از دستغ

برای ایران  لهیک مسأکودکان در نظام قضایی ایران استفاده کند و آن را به صورت های دینی، یا مجازات اقلیت

دمان ی خودازه کافخواهم بگویم به انها را توجیه کنم میاسی یا اقلیتخواهم برخورد با فعالین سیدرآورد )نمی

  کنیم که آنها از آن استفاده کنند(.له تولید میمسأ

ی در مورد امشترک بریتانیا، با صدور بیانیه وزیر مشاور امور خارجه و دفتر منافع 2008در همین فوریه  مثالً

ات موضعیت بهاییان ایران ابراز نگرانی کرد و یا رئیس اتحادیه اروپا در مورد پرونده سه نوجوان شیرازی با مقا
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ها همه یعنی غرب آماده است . این1زیر نظر داریمها را وگو کرد و  گفت ما این پروندهوزات خارجه ایران گفت

رش، دو تخود را درگیر کند.  و نمونه جدی حقوق شهروندان ایرانی تا سطح رئیس اتحادیه اروپا نیزتا در مورد 

م حل وفصل برخی مسائل آژانس ضمن اعال ( که2008گزارش اخیر آژانس بین المللی اتمی )فوریه و می 

د. تداوم مناقشه با ایران باز کر های موشکی ایران را مطرح کرد و باب جدیدی را برایگذشته، مسأله فعالیت

از توانند یبرخی بحرانها را کلید بزنند، م ها خودشان نتوانند مستقیماًای باشد که غربیحتی اگر شرایط به گونه

ز ست تا با حمله به یکی از مراکتر از همه این که همواره اسرائیل در دسترس اطریق دیگران چنین کنند. و مهم

سامی الفرج، رئیس مرکز مطالعات اتمی یا نظامی ایران، آتش یک بحران بزرگ را روشن کند. چندی پیش، 

لیج گفت، کشورهای حوزه خ  مشاور شورای همکاری خلیج فارس، به خبرگزاری رویترزو  استراتژیک کویت

سات اتمی کند، اسرائیل تأسی ایران به بمب اتمی دسترسی پیداکه جمهوری اسالمی  فارس معتقدند پیش ازاین

او همچنین کرد.  بمباران کرد، نابود خواهد 1981ای عراق را درسال ن را به همان طریقی که مرکز هستهایرا

 به راه خواهد انداخت وای جنگ هسته خلیج فارس در منطقه ای، جمهوری اسالمی مسلح به سالح هسته گفت

مهم نیست که  2خواهند شد.« ایسایبان هسته»ی خواستاراستفاده ازتسلیحات اتمی فاقد کشورهاورت در این ص

دارد  دهای فکری در منطقه وجوبلکه مهم این است که چنین زمینه این سخن تا چه حد به واقعیت نزدیک است،

 ه برخورددهد. تجربـ به دست می مستمسک کافی برای ایجاد بحران ـ در مواقع ضروری هاو بنابراین همین زمینه

ای است. در این روزهای آخری که کره شمالی از همه مواضع خود عقب غرب با کره شمالی تجربه آموزنده

های کذیبش از هر چیز، تنشست و حتی پذیرفت که برخی از راکتورهای خود را نابود کند، از او خواستند که پی

 سازی را تکذیب کرده بود را تکذیب کند!(. در گذشته غنی ب کند )یعنی این کهگذشته خود را تکذی

زا بسیار ساده است، بویژه این که ایران در همسایگی عراقی قرار ین در مورد ایران تولید سوژه تنشبنابرا

 تواند به فراخور نیاز به عنوان ابزار مناسبی برای تشدیدغال آمریکا است و این همجواری میدارد که اکنون در اش

های اندازی تنش مربوط به دستگیری ملوانان انگلیسی در آبمورد استفاده قرار گیرد )مثل راهتخفیف مناقشه یا 

اروند رود، یا اشغال کنسولگری ایران در شهر اربیل عراق، یا اتهام کمک ایران به شورشیان عراق و ...(. بنابراین 

 شود.مینمشکلی روبه رو  غرب برای طراحی بحران با ایران با

: است هروزنامه فایننشنال تایمز گفت در مصاحبه با زلمای خلیل زاد، نماینده آمریکا در سازمان ملل اخیراً

ک ایران ی». و افزوده است وجود داشته باشد« آساییحل معجزهراه»ند که برای بحران خاورمیانه کفکر نمی
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 با موقعیتی مناسب و مواضعی توانیم ایرانی ها باقی خواهد ماند. چگونه میدتچالش مهم است که تا م

 . «کننده داشته باشیم که بتواند در کنار جامعه جهانی حضور داشته باشد و جامعه جهانی نیز او را بپذیرد؟تعیین

ا چرند. اای انتخاب کردهمدت منطقهان بلندها، با آکاهی کشور مناسبی را برای ایجاد بحردرواقع غربی

های مناسبی برای تشدید تنش وجود دارد. و این برای غرب بسیار مهم است چون ان همواره زمینهکه در مورد ایر

عدی آمده اش در بخش بد تا اهداف غرب محقق شود )چگونگیبلندی باال بمان قیمت نفت باید طی مدت نسبتاً

شود یرشد تقاضای نفت کند ماست(.  اما از آنجا که هر چه زمان بگذرد و قیمت نفت باال بماند یا باالتر برود، 

 صورت ممکن است موجب بازگشت )با جایگزینی انرژیهای دیگر، با صرفه جویی در مصرف و ...( که در این

هزار بشکه در  100مصرف روزانه نفت در چین از که حدود زایش متوسط اف  مثالً ها به سمت پایین شود. قیمت

رسیده بود با افزایش قیمت نفت در سالهای  2004به نزدیک به یک میلیون بشکه در روز در سال  2001سال 

متوسط  که هزار بشکه در روز رسیده است. یا این 300( به حدود 2007اخیر رو به کاهش نهاد و اکنون )در سال 

+ درصد( بوده 1سالیانه حدود یک درصد ) 2005که در ده سال منتهی به   OECDکشورهای  ضای نفترشد تقا

بنابراین با تداوم افزایش قیمت  ( درصد رسیده است.-8/0به ) 2007است در دو سال اخیر کاهش یافته و در سال 

کردن طرف ق بحرانییاز طرنفت، رشد تقاضای آن کم می شود. در این صورت باال نگه داشتن قیمت نفت باید 

ا بتواند شود تیشتری نیازمند میهای بروز به دست آویزها و بهانهبهو غرب برای این کار روزعرضه انجام شود. 

ین که غرب در ا برانگیز دارداندازه کافی زمینه و مسأله چالش بحران را در خلیج فارس تداوم دهد. و ایران به

 مورد کم نیاورد. 

ردنها و دل کیابد و با مقاومت کردنها و دلین مناقشه به همین زودی پایان میاگر گمان کنیم ابنابراین 

دار و جهای کین و روسیه و ...( و انواع سیاستاستفاده از اختالف بین  آمریکا وسایر کشورها )نظیر اروپا و چ

ایم. از نظر استراتژیک دیگر مرتکب شدهک خطای یابد، یدادن و ستاندن، مناقشه پایان می بسته تشویقیمریز و 

ر کردن تآویزهای بیشتری برای بحرانیامه یابد و هر روز ابزارها و دستغرب این مناقشه باید تا زمان درازی اد

 آن یافت شود. 

 

 پذیریبینی. وجود آستانه ای از پیش۶-۱-۲
 های اخالل گر نیاز دارد، اماب به دولتغر«. گرمخاطره»و « گراخالل»ها دو دسته اند: از نظر غرب، دولت

 ایحکومت ایران در عین حال که سوژه تجربه نشان داده است که کند.گر را تحمل نمیهای مخاطرهدولت

 لبان متمایز است. برای غرب، هایی مانند صدام یا طااز حکومت مناسب برای تداوم تنش است، اما ماهیتاً 

ن و صدام از گر بوده اند. اما حکومتهای طالبااسالمی،  همواره از نوع اخاللری های ایران در عصر جمهودولت
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ن ایران گرچه ممکگر بودند.  تجربه سه دهه حکومت ایران نشان داده است که حکومت های مخاطرهنوع دولت

 امخفیانه ـ سعی در مخالفت یها باشد و آشکارا ـ  و گاهی های غرب در برخی حوزهاست مخالف سیاست

با رفتاری « عقولم نسبتاً»آمریکا، داشته باشد، اما در عین حال یک نظام سیاسی  زدن  به منافع غرب ، مشخصاًضربه

بر علیه غرب  یار تندیهای ایران شعارهای نامتعارف و بساست. درواقع گرچه گاهی دولت« ینیبنسبتاً قابل پیش»

-قابلغیر تعارفبینی یا اقدامات نامپیشرفتارهای خطرناک غیرقابلز ایران هیچ گاه ارانند اما غرب بر زبان می

کنترل را شاهد نبوده است. در واقع غرب دریافته است که بخش بزرگی از مواضع و رفتارهای سیاستی ضد غرب 

ه زی شبیزند )چیبینی نمیپیشی ویرانگر غیر قابلدر ایران، مصرف داخلی دارد و ایران هرگز دست به رفتارها

ین مزیتی است که غرب را مطمئن حمله به برجهای دوقلو، هرگز از نظام سیاسی ایران قابل تصور نیست(.  ا

کنترل ابلقشت و به یکباره بازی را غیربینی خواهد داول دوره مناقشه، رفتاری قابل پیشکند که ایران در طمی

ل سابقه تنش با آمریکا و غرب، هیچگاه از رغم داشتن بیش از سی سااهد کرد. توجه کنیم که ایران علینخو

تهدید بستن تنگه هرمز به عنوان یک اهرم فشار استفاده  نکرد. در حالی که هم بستن این تنگه برای ایران کار 

 شد )شد ـ موجب بحران در بازار نفت میعملی هم نمیشد ـ حتی ری نبود و هم اگر چنین تهدیدی میدشوا

ت که اس کند(. چنین رفتاری حاکی از اینن بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میمیلیو 17اکنون روزانه بیش از 

و  شودبه خطوط قرمز غرب نزدیک نمی ها به غرب سرناسازگاری دارد اما هیچگاهایران گرچه در برخی حوزه

 گویی هویت انقالبیان ایران بیاقعواین بدین معنی است که ایران برای غرب یک دشمن پر مزیت است.  در

ه توان عمل نداشت لیچه دشمنی بهتر از این که شعار بدهد و برای غرب و .روداز دست میدشمنی با آمریکا 

 ؟مذاکره و آماده معامله باشدبدهد و در خلوت در پی « برمرگ»، در جلوت شعار شمشیربی اما رجز بخواندباشد، 

به  –مانند هر سیستم پویایی  – را تحمل نمی کند اما« عامل اخالل شدید»در واقع، غرب درعین حالی که 

ر( گبینی )مخاطرهپیشلقابطالبان، عناصر اخالل شدید و غیر اخاللهای ضعیف نیازمند است. عراق صدام یا

ر سیستم خود همواره به عنصشدند وباید حذف می شدند. اما غرب برای ایجاد انگیزه و پویایی در محسوب می

آمریکا  ثالًمتراشد. جود نداشته باشد، خود غرب یکی میپذیر نیازمند است. و اگر چنین عنصری واخالل کنترل

سال )از   6ژنرال نوریگا، حاکم نظامی پاناما را ـ در حالی که این کشور از نظر نظامی اهمیتی نداشت ـ بیش از

ده بود که نطقی شمبینی داشت. یعنی حاکم بیپیشنوریگا رفتاری غیرقابل، چون نکرد ( تحمل1989تا  1983

د و باید از ا شده بوزمشکلکرد بلکه در قلب آمریکای التین )کانال پاناما( برای منافع آمریکا فقط سخنرانی نمی

 شد. برداشته میسر را ه  

تاکنون(  کاستروی کمونیست را در  1959 هنگام پیروزی انقالب کوبا در اما آمریکا پنجاه سال است )از

کافی  های آتشین خود توجیهک سو با سخنرانیکنار خود تحمل کرده است. چرا؟  چون کاستروی انقالبی، از ی
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ن الیات دهندگام کهنظامی خود را توسعه دهد، بدون آنآورد تا نیروها و صنایع فراهم می برای دولت آمریکا

سالیانه صدها میلیارد دالر بودجه دولت در امور نظامی اعتراض کنند، ولی از سوی کردن آمریکایی به هزینه

نشده ینیباسترو دست به اقدامات خطرناک پیشاست. یعنی آمریکا مطمئن است که ک« عاقل»دیگر، یک انقالبی 

یا هر ماه چند   هفته هر ،زند. پس یک کاستروی انقالبی اما خنثی و ناتوان که فقط هر روزای بر علیه آمریکا نمی

ه آمریکا نباید آن کساعت بر علیه آمریکا سخنرانی کند، برای تقویت سیستم سیاسی آمریکا موهبت ارزانی بود 

 داد.را از دست می

یه رنگی ندارد. پس آمریکا برای توج که حنای امثال کاسترواند کنون دیگر ملت آمریکا هم دریافتهاما ا

ان از خطر ـ  دیگری نیازمند است.  ایرتر ـ ولی کمهای نظامی خود به دشمن با صالبتهرفتارها و فعالیت و بودج

ط برای نظام غرب، فق« عنصر اخالل»له انتخاب ایران برای بازی در نقش این امر مساعد است. مسأ همه نظر برای

کری اجتماعی عاد فکل سیستم غرب است. یعنی سیستم از همه اببه بازارنفت نیست بلکه معطوف به  معطوف

 وسیاسی و اقتصادی نیازمند عنصر اخالل است. ایران از این نظر گزینه مطلوبی است. به لحاظ فکری 

ع تغذیه رود، بنابراین منبجدیدی در دنیای اسالم به شمار میاندیشه سیاسی  ایدئولوژیک، انقالب اسالمی منشأ

خوبی برای القای الهامات ایدئولوژیک و سیاسی به متفکرین غربی است. بنابراین شعارهای ما بر علیه اسرائیل یا 

رچه تندتر، ها هکند. این شعارمستظهر نباشد، به سود غرب عمل میآمریکا تا زمانی که به قدرت نظامی ویرانگر 

ی نیز غرب رآورد. به لحاظ فناوجام سیاسی و فکری در غرب پدید میی برای انسهای شدیدتربهتر. چون انگیزه

اک، یابی به امکانات و فناوریهای خطرنخطر، با دستکند که مبادا این عنصر اخالل کمبه طور جدی مراقبت می

همین راستا  رهای اتمی ایران نیز دز تالشهای غرب برای کنترل فعالیتبه عنصر پرخطر تبدیل شود. و بخشی ا

 از تبدیل یک عنصر اخالل مفید به یک عنصر اخالل خطرناک. است ـ یعنی ممانعت 

و تجاوز اسرائیل به لبنان یک نظر سنجی از  ( ،2006روزه اسرائیل و حزب اهلل لبنان )جوالی  33در جنگ 

پیشتر،  در حالی که چند سال کنند.ه اسرائیل به لبنان حمایت میاکثریت آنها از حملمردم اسرائیل نشان داد که 

افکار عمومی اسرائیل بود. ولی اکنون افکار عمومی برعکس  ( به علت فشار2000خروج اسرائیل از لبنان )سال 

هلل اکرده اند که توسط ایران و حزبمیمردم اسرائیل گمان اکنون سنجی بود. چرا؟ چون بر اساس همان نظر شده

هیچ اقدامی نکرد. عدم اقدام  اما جالب است که به یادآوریم که در آن تجاوز، ایران عمالً 1محاصره شده اند.

ایران را  هتواند نشانه ناتوانی  یا نشانه ترس از اقدام باشد. چرا که ایران نگران بود که آمریکا  و اسرائیل کمی

میز آدر آن بحران ایران آنچنان احتیاطند. اهلل می دانند در عمل ایران را هم به چالش نظامی بکشانپشتیبان حزب
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عمل کرد که حتی قطعنامه پیشنهادی به سازمان ملل برای محکومیت حمالت اسرائیل به لبنان را نیز قطر به شورای 

 ه ایران برای غرب دشمن خنثی و ها همه نشانه این است کاین امنیت تسلیم کرد نه ایران.

سیستم غرب همچون یک واکسن ریند اما خطر واقعی نه. ایران برای آفشمنی که ترس میخطری است. دبی

مل خطر واقعی متوجه نظام غرب کند که سیستم دفاعی را بر می انگیزاند و ارتقا می دهد اما در ععمل می

ی رضله همان نیاز به یک دشمن فمسأ فشارد؟ دقیقاًاینچنین بر خطر ایران پای می  کند. با این وجود چرا غربنمی

ولیدات نظامی  و تداوم تها و تحقیقات غرب توجیه کافی برای انجام هزینهاست که به نظام « واقعی اما ناتوان»یا 

 های مردم را در این راه فراهم آورد.نیز توجیه کافی برای صرف مالیات های  نظامی را بدهد وو آزمایش

 ه عنصر خطرناک نیست و رفتارش بنابراین هم منش سیاسی ایران در گذشته نشان داده است ک

دن ایران منتفی شحتمال خطرناکهای اتمی ایران، هرگونه اوهم با کنترل و نظارت بر فعالیت پذیر است،بینیپیش

 مدت است.ختن یک چالش بلندها برای درانداد. پس ایران یکی از بهترین گزینهشومی

ه علت از کشور نیز مهم است. بپذیری رفتار ایرانیان خارج بینین گذشته، غیر از رفتار دولت، پیشاز ای

کشورهای غربی با حکومت ایران خیلی صمیمانه نیست )بسیاری از که رابطه مهاجرین ایرانی ساکن در این

اند( اگر ت ایران داشته اند از ایران رفتههای حکومکه با سیاست مهاجرین به دلیل ناسازگاری سیاسی یا فرهنگی

شود که ایرانیان در غرب دست به اقدامات خطرناک ـ ان به مرحله حادی برسد، باعث نمیی غرب با ایرهاتنش

 یرانیا  که حدود سه میلیونبرآورد شده است اند ـ بزنند. یادمان باشد که نظیر آنچه برخی مهاجران عرب کرده

هزار  180هزار نفر در کانادا،  200ریکا، میلیون نفر در آم 1/2 با ترکیب تقریبیکنند )در غرب زندگی می مهاجر

هزار نفر در استرالیا  70هزار نفر در سوئد،  90هزار نفر در فرانسه،  100هزار نفر در آلمان،  110نفر در انگلیس، 

 در مراکز حساس علمی و فناوری غرب  در حال فعالیت هستنداز آنها زیادی  که بخش (سایر کشورهاو بقیه در

را باالتر از دکت یمدرک کنند دارایایرانیانی که در آمریکا زندگی میاز  درصد 46شده است که )مثالً برآورد 

سابقه سه دهه گذشته این مهاجران نشان داده است  .1هستند( یمدیریت یپستهااز آنها دارای درصد  43هستند و 

ج از گر ایرانیان خاررا بکنید ا دارند. فکرشطرف نگاه میغرب اصوال خود را بیهای میان ایران و ه در تنشک

احتی رجمعیت میلیونی آنان به ای نظیر مسلمانان مهاجر طرفدار القاعده داشتند، باالخره از میانکشور اندیشه
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رفته امش خوگزدن درون سیستمی به غرب پیدا کرد. و جامعه به آرتعدادی نیروی انتحاری برای ضربه شدمی

  های امنیتی مهمی برای غرب است.ها نکتهندارد. اینهایی را غربی، تحمل چنین تنش

  

 . رفتار ایران واکنشی و قابل مدیریت است۶-۱-۳
ران های ایشان داده است که بسیاری از سیاستهای جمهوری اسالمی در قبال غرب، به غرب نتجربه سیاست

فت و ، مخالسیاست خارجی ایرانتصمیمات اصل محوری نانوشته در  و انفعالی است. یعنی معموالً« واکنشی»

د ایران ببینگر ا در موضوعاتی که دو کشور مشترکاً مالحظاتی دارند،آمریکاست. بنابراین  هایسیاستتقابل با 

رفتار ایران  این .بر اجرای آن پافشاری کند و بر عکسکوشد تا کند، میآمریکا نسبت به چیزی مخالفت می

های موردنظر رفتار ایران را به مسیر مستقیمکا قرار داده است تا به طور غیرییک فرصت استثنایی در اختیار آمر

درمورد ایران بارها آزموده است و نتیجه نیز گرفته این سناریو را آمریکا نظر را ببرد. هدایت کند و نتایج مورد

 است.

ا صدور غرب ـ بدر جنگ تحمیلی هرچه به وقوع پیوست. ترین مورد این تجربه، در جنگ تحمیلی رآشکا

یشتر بر ادامه د، ما بکرتر بر لزوم پایان جنگ پافشاری میهای شورای امنیت ـ بیشها بویژه قطعنامهانواع قطعنامه

ت زی قطعی و فراگیر در جنگ دسکردیم. بویژه از وقتی که معلوم شد ایران به یک پیروادامه آن تأکید می

دار ایران در جهان اسالم منتفی شده است، معلوم بود که ادامه های اسالمی طرفیابد و خطر گسترش نهضتنمی

ستمی تحریک پویایی سی جنگ به نفع غرب است. چرا که هم این تنش، به عنوان یک جزء اخالل ضروری برای

 ای سودآوری فعالیت صنایع نظامی غرب را تضمینبا ایجاد فضای رقابت نظامی منطقهکرد و هم غرب عمل می

 عین حال شدت این تنش به حدی نبود که خطری برای ثبات، امنیت و منافع غرب ایجاد کند.کرد. در می

برداری از نفت دریای خزر توسط آذربایجان برخورد آمریکا منجر به عنوان نمونه دیگر، در قضیه بهره به

میان ایران و  1940و  1921قراردادهای  نافع آن را آذربایجان برد. مطابقم واکنشی از سوی ایران شد که عمالً

 شود. این به معنی نوعیانجام می دو کشور میان مشترک از منابع دریای خزر به صورت برداریبهرهشوروی، 

ت ندارد به صورکدام از دو کشور حق و معنای ضمنی آن این است که هیچ حاکمیت مشاع بر دریای خزر است

ور ثالث گونه ورود کشهای دیگر اقدام کند. بنابراین هربع دریای خزر با کشوربرداری از مناانفرادی برای بهره

برداری از منابع این دریا، مستلزم جلب موافقت دو کشور ساحلی این گذاری در بهرهبه حوزه خزر برای سرمایه

ـ طیییافته نشوروی، همه کشورهای تازه استقالل دریا )ایران و شوروی( بوده است. پس از فروپاشی  -توافقنامه ز 

ا و ن طبق این قراردادهکید کردند. بنابرایپایبندی خود به این قراردادها تأ ـ بر 1373و  1370 هایی در سالهای

انبه با جبرداری از منابع نفتی دریای خزر، به طور یکیجان حق نداشته است در مورد بهرهها، آذرباتوافقنامه
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 برداری از منابع نفتی خزربرای بهره 1373ربایجان در پاییز قراداد کند. اما آذکشورهای خارج از حوزه خزر عقد 

و  رکت ،اروپایی ،امریکایی های نفتی، قرادادی با کنسرسیومی از شرکت( "گونشلی-چراغ-آذری")حوزه 

ر ایران که اگ ها اعالم کردندد اعتراض کرد. در مقابل آمریکاییمنعقد کرد. ایران البته به عقد این قراردا روس

سوی آمریکا در تحریم بود  هم در این کنسرسیوم باشد آنها از آن خارج خواهند شد. در آن زمان ایران البته از

که ایران  دها منجر به این شآمریکاییکردند. این موضع ریکایی نباید با ایران همکاری میهای نفتی آمو شرکت

خستین ن، بر لزوم مشارکت خود در این کنسرسیوم پای بفشارد. این اثر بودن تحریم آمریکادادن بیبرای نشان

دادن به اصل وجود کنسرسیوم بود. بدین طریق و با پافشاری ایران، آذربایجان گام برای پذیرش و مشروعیت

یوم وم شکل قانونی گرفت. بعدها اعضای کنسرسایران را هم به کنسرسیوم دعوت کرد و به این طریق کنسرسی

ود ادامه حضور ایران به کار خ کنسرسیوم اکنون بدونکنار گذاشته شد و  ای عمل کردند که ایران عمالًهبه گون

ها ارجیگر رفتار واکنشی ایران، به خبار دیانونی بودن آن نیست. بنابراین یکقدهد و دیگر هم بحثی از غیرمی

 ثر کنند.امکان این را داد که به زیان منافع ملی ما، منافع خود را حداک

بودن رفتار یکی از بازیگران( دست رقیب را برای ایم که  این ویژگی )واکنشیاز نظریه بازیها آموخته

رفتاری ایران،  یکند. بنابراین با این ویژگدش در آنها بسیار باالست، باز میطراحی بازیهایی که احتمال برد خو

ها را ایجاد کند و با توجه به رفتار واکنشی ایران، آنها را به سمت مطلوب تواند برخی مناقشهغرب به سادگی می

 یرانصادرات گاز ا دانه با مخالفت صوری با قرارداداکنون آمریکا عام به عنوان نمونه دیگر،خود هدایت کند. 

گاز  ای صادراتکوشد تا واکنش ایران را برانگیزد و روند عقد قراردادهمی به پاکستان و هند )و نهایتا چین(

سخن  با قراردادهای گازی ایرانایران تسریع شود. بنابراین گرچه آمریکا گاهی به گونه ظاهری از مخالفت خود 

عقد آن قراردادها را تسریع کند )در ادامه  گوید اما همه آنها برای این است که ایران واکنش نشان دهد ومی

رب در این است که گاز ایران هر چه زودتر به هند و چین صادر همین فصل در این مورد که چرا آمریکا منافع غ

 شود، صحبت خواهیم کرد(.

د واز افزایش قیمت نفت نگران ب آمریکا واقعاًتوان دید. اگر های نفتی میوش را در مورد تحریمهمین رباز 

ه چون روشن است ک .شدهای نفتی ایران نمیرد بحث تحریمدید، هرگز واو آن را آسیبی برای اقتصادش می

ود. اما در شیران، موجب فشار بر بازار نفت میکننده عمده نفت است و فشار بر صنعت نفت اایران یک صادر

ند. چرا؟ این اهای نفتی را نیز تحریم کردههای خود برخی تعامالت و مبادلهبینیم که آمریکا در سیاستعمل می

رد بازار نوعی ریسک را وا نفتی ایران حتی اگر عملی نشود بازکه بحث تحریم دو منفعت دارد. یکی اینکار 

دن بحث کشیکه با پیشا تسهیل کند. دیگر اینها رتواند افزایش قیمتاین وسیله می کند و غرب بهنفت می

تی صحبت د. چرا که وقشود که ایران از حربه نفت برای ضربه استفاده نخواهد کرتحریم نفتی، غرب مطمئن می
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ای غربی و هبا انواع شرکتشود ایران خواهد کوشید تا با فروش نفت و با عقد قراردادهای بیشتر ریم میاز تح

و  اثر بوده است و ایران با صالبت به فروش نفترک نفتی نشان دهدکه تحریم غرب بیگذاریهای مشتسرمایه

مجلس  یروابط خارج تهیکم( 1385)بهمن  2007عقد قراردادهای نفتی ادامه داده است. برای نمونه در فوریه 

 یهاسسهمو . بر اساس این طرح،کرد بیتصو رانیا هیها علمیگسترش تحر یرا برا یطرح کایآمر ندگانینما

ه مصوب نیامنع شده اند.  رانیصنعت نفت و گاز ا یهااز شرکت در طرح یخارج یاهها و شرکتبانک ،یمال

داد. قرار  کایآمر یهامیدر فهرست تحر را رانیا( LNG)شده عیما یعیو گاز طب یمیمحصوالت پتروش نیهمچن

سیزدهم پارس  ایران  قراردادی ده میلیارد دالری برای فازهای یازدهم تا 11/12/85تنها یک ماه بعد در تاریخ 

خود طی   86فروردین  6های نعقد کرد. رادیو ایران در برنامهجنوبی با شرکت شل و چند شرکت دیگر غربی م

تفسیری و با مصاحبه با یکی از به اصطالح کارشناسان، تمامی تالش خود را به کار برد تا بگوید که این قرارداد 

ده است و چه منافع عظیمی برای ما در بر دارد. بنابراین با های آمریکا شده میلیارد دالری باعث نقض تحریم

های نفتی غرب نیز در جای خود نوعی تضمین  برای تداوم جریان نشی ایران، خود تحریمتوجه به رفتار وا ک

  ود! صدورش متوقف شارد که قیمتش باال رود اما نباید نفت به سوی غرب است ـ  نفتی که اگرچه مانعی ند

شورای  1386بگذارید تا نمونه جالب دیگری از رفتار واکنشی ایران را مثال بزنیم. در چهارم فروردین 

این قطعنامه، الزم  را در مورد  پرونده اتمی ایران به تصویب رساند. بر اساس 1747قطعنامه امنیت سازمان ملل 

بط تجاری  و مالی با ایران از سوی هایی در مورد معامالت تسلیحاتی و رواها و محدودیتاست  ممنوعیت

هایی برای سفر خواهد که محدویتهای خارجی میین قطعنامه از دولتهمچنکشورهای عضو، اعمال شود. 

تی اند، قائل شوند و در ضمیمه قطعنامه نیز فهرسارتباط داشته های اتمی ایرانی از مقامات ایرانی که با برنامهبرخ

، معاون امنیتی وزارت کشور ایران ـ که نامش جزء  86ده است. در اواخر فروردین از اسامی این مقامات ذکر ش

خبر داد  خود به روسیه« سفر مفید»ای از بازگشت از مه شورای امنیت  بود ـ در مصاحبهاسامی ذکر شده در قطعنا

سازمان ملل  تیامن یشورا 1747قطعنامه  « اثر بودنیب»بر  یلیرا دل هیروس هخود ب یاهفته کیسفر و گفت که 

نکته » :هکهمچنین اضافه کرده است  او است. امدهین شیپ برایش یمشکل چیهدر طول سفر که داند و افزود می

یم واقعا کنآیا ما گمان می«. بود رانیا هیکنندگان قطعنامه علاز امضا یکیخود  هیکه روس جاست نیجالب در ا

رای تا این پایه برای اج کنند؟ یاتره خرد نمی ی خودهاین پایه خودشان هم برای قطعنامهاغرب یا سازمان ملل تا 

 ها تصویب شود اما اجرا نشود.اصوال از آغاز قرار است قطعنامه ناتوانند؟ چنین نیست. بلکه خود هایقطعنامه

ین که غربیان برگزیده اند برای ا، ابزار تداوم بازی با ایران است. یعنی روشی است که «تحریم»بنابراین، 

ش تن دوها خ. هرگاه بحث تحریم شده است، ایران برای شکستن تحریمایران تشویق شود تا بازی را ادامه دهد

 های نفتی و رقبا یا رفقای آمریکا )اروپا، چین، روسیه، هندازدهی داده است ـ امتیاز به شرکتو امتیبه همکاری 



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            ۳۸۸ 

 

 

ت اند در مذاکراکشورهایی نظیر چین و هند تاکنون توانستههای غربی و هم م شرکتو ...(. با همین ابزار، ه

 ها و قراردادهای خود در زمینه نفت و گاز در مقابل ایران چانه زنی و امتیازگیری کنند.خود برای عقد تفاهمنامه

 با در این مورد مذاکراتیاشاره کرد.  Eو  Aهای نفتی سیری توان به قرارداد حوزهبه عنوان نمونه قدیمی می

ایان کار، در پ یول ،قرارداد امضاء شد یو حت دیشد و به مرز قرارداد رس انجام ونوکوک آمریکاییشرکت نفتی 

 تشرک از انصراف پس .شدعقد قرار داد مانع ـ به استناد این که ایران تحت تحریم است ـ  دولت آمریکا

و قراردادی منعقد شد. و اکنون آشکار شده است که این  وارد مذاکره توتال فرانسه ایران با شرکت کو،ونوک

 هدهی فراوان، منافع ملی ما در آن رعایت نشده است. به عنوان نموناز قراردادهایی است که با امتیازقرارداد یکی 

ر شرایط که د توان به بازی هند در مورد توافق بر سر قیمت گاز صادراتی ایران به هند اشاره کردجدید نیز می

ورد کردن در مانداختن و نازتا ـ ظاهرًا با عقبکوشد های غربی است، میتحت فشار تحریمکنونی که ایران 

 های واقعی است ، بر ایران تحمیل کند.خود را، که بسیار متفاوت از قیمتامضای قرارداد ـ  قیمت مورد نظر 

م بتواند با ه تاکند دنبال میآگاهانه اکنون آن را  آمریکاکه کاره است تحریم، ابزاری چند بازی بنابراین

ایجاد فراز و فرود در آن، شوکهای روانی الزم را به بازار نفت وارد کند، هم دست ما را در توسعه منافع نفت و 

 دیم وقرارداد گازی ببنهر چه بیشتر  و غرب، های آمریکاما به ذوق شکست تحریم گازمان ببندد و هم این که

 برای هرگونه مانور سیاسی فروش دستمانو عقد قراردادهای پیش انتقال گاز و خط لوله LNGگذاری در با سرمایه

ذاری بر گدرتمان برای تأثیرقو  بسته باشد گذاری بر بازارهای آینده انرژیزنی و یا توانمان برای تأثیرو چانه

ژه در مورد بویفروش کردن منابع، قرارداد و پیشتسریع عقد  بر این اساس، .امنیت عرضه انرژی تضعیف شود

گذاری در طرحهای صدور گاز )چه به صورت اف غرب است. توجه کنیم که سرمایهدر راستای اهد گاز، دقیقاً

آنها ر تصمیم د هزینه است و وقتی انجام شد دیگر در عمل امکان تغییر( بسیار پرLNGخط لوله و چه به صورت 

وم ـ که در بخش د تر قراردادهای نفت و گاز ایران منافع دیگریضمن این که عقد سریع وجود نخواهد داشت. 

  شماریم ـ نیز برای غرب دارد.همین فصل بر می

غرب به تجربه دریافته است که کشاندن ایران به برخی بازیهای حیثیتی، بسیار ساده است. آمریکا در  اصوالً

با ایران دیده است که هرگاه مساله ای در ایران به یک آرمان داخلی تبدیل شود و  دسال گذشته خو سیتجربه 

برای سیاست مداران ایرانی حیثیتی شود، آنگاه آنان بازی را ـ حتی اگر بسیار پرهزینه و خالف مصالح بلند مدت 

ند، آنگاه مات شودهند و تنها وقتی واقعا و درعمل احساس کنند دارند د ـ تا نقطه بی بازگشتی ادامه میملی باش

 .دهند. آنان این تجربه را بارها از ایران داشته اندیازات مورد نظر رقیب را به او میآیند و همه امتیکباره کوتاه می

یلی، در جنگ تحم انها، در قضیهدر قضیه تسخیر سفارت آمریکا در تهران و مذاکره با آمریکا در مورد گروگ

له کنسرسیوم نفت آذربایجان در دریای خزر، در قضیه حمله اول آمریکا اول به عراق، در قضیه حمله آمریکا مسأ
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یه های مختلف طی این سی سال و نیز در همین قضر قضیه اسرائیل، در قضایای تحریمبه طالبان در افغانستان، د

ی ت خود را برای بازگشت از تصمیماتکنیم و بعد جرأرا حیثیتی میله ایم که اول مسأهانرژی اتمی مانشان داد

ران درست له حیثیتی برای اییم. پس کافی است که آمریکا یک مسأدهاند، از دست میایم غلط بودهفتهکه دریا

 شدن بازی کند. دهد تا آنگاه ایران تا نقطه مات کند و یک بازی سیاسی را سامان

همین  8بنگرید به فصل  «آچمزیخود»از سوی غرب )در مورد بازی « چمزیخودآ»دادن یک بازی شکل

وانند از آن استفاده تراحتی میکنیم، آنها بهمسائل را برای خودمان حیثیتی می کتاب( تاکتیکی است که وقتی ما

آمریکا ه ای است کهداف خویش و به هزینه رقیب، بازیکنند. در واقع سیاست بازی گرفتن از رقیب به نفع ا

ا ایران اتمی ب بارها آن در مورد ما آزموده است و نتایج نیکو برده است.  این داستان را آمریکا در مناقشه انرژی

دوباره به خوبی شکل داده است. بنابراین غرب اگر با بازی خودآچمزی بتواند اهداف سیاسی بلند مدت خود را 

رد کنیز آن را با مسالمت تمام خواهد  دهد و در پایانمه میگونه که هست را ادابه همینمحقق کند، این بازی 

 های شدیدتری به هر بازاریبه اهدافش نیازمند وارد کردن شوکاما اگر در مسیر بازی دریافت که دسترسی 

کردن رقیب این کار را انجام خواهد داد. در .( است، از طریق حمله به قصد مات)سیاست، انرژی، اقتصاد و ..

ما را به نقطه آچمز رب با بازی خودآچمزی ما را ترغیب به تداوم بازی کرده است اما به تدریج دارد واقع غ

 کردن بازهدافش مفید باشد ـ دستش برای ماتدهد. در آن نقطه هرگاه الزم بداند ـ و برای اواقعی سوق می

 است.

 

 .  باال بودن سهم ایران در صادرات نفت۶-۱-۴
لی )نفت یهای فسایران برای ورود یک مناقشه بلندمدت این است که حجم صادرات سوخت انتخابمزیت دیگر 

قه به راحتی نش کردن منطله مناقشه، و با آرام یا پر کشیدن فتیای هست که با باال و پایینو گاز( ایران به اندازه

یه منجر به پاالیشگاه در نیجر بتوان شوک مورد نیاز را به بازار نفت وارد کرد. وقتی که اعتصاب کارکنان یک

و یا اعالم تغییر در ذخایر استراتژیک آمریکا به اندازه چند میلیون  شود،درصد می 10 تا 5افزایش قیمت نفت بین 

یون  بشکه نفت میل  5/2به روشنی مناقشه با ایرانی که روزانه حدود  دهد،ها را چند دالر تغییر میکه قیمتبش

به سادگی بازار نفت را حساس، پر ریسک و بی ثبات نگه دارد. بنابراین به علت حجم  تواندکند میصادر می

ست( اباالی صادرات نفت ایران )ایران سومین صادر کننده نفت از خلیج فارس ـ بعد از عربستان و امارات ـ  نسبتاً

 مک کند.تواند به مدیریت بازار نفت کتنش با ایران بسیار راحت می
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 صادرات گاز ایران . تسریع۶-۱-5
 است. درصد از کل منابع گازی جهان( 16اکنون دارای دومین منابع گازی جهان است ) از این گذشته ایران

ت، ایران را به سوی تسریع در دهی به روند تحوالدهد تا با جهتبا ایران به غرب این فرصت را می مناقشه

 ،انجام شده است ای که اخیراًت که بر اساس مطالعهن در حالی اسفروش کردن گاز خویش سوق دهد.  ایپیش

نه تنها صادرات گاز در مقیاس وسیع در شرایط کنونی توجیه اقتصادی ندارد )به لحاظ بازدهی اقتصادی آن در 

مت کنونی مخازن نفت و گاز ایران، هر چه قیمقایسه با مصرف داخل و تزریق به مخازن نفتی( بلکه با وضعیت 

 .1شودم مزیت برای صادارت گاز بیشتر میود، عدنفت باالتر بر

تی دولالعات دولتی و غیرنتایج همه مط یکی از علل اصلی عدم مزیت صادرات گاز ایران، این است که

نیاز برای تزریق به . میزان  گاز مورد2های نفتی کافی نیستکه میزان تزریق فعلی گاز به حوزهدهد نشان می

ست. حتی در برنامه سوم مکعب در روز برآورد شده امیلیون متر 250تا  200حدود  1355 مخازن نفتی، در سال

ا هخازن نفتی تزریق شود. با همه اینمیلیون متر مکعب گاز به م 130بینی شده بود که روزانه حدود توسعه پیش

حتی  وده است.ب میلیون متر مکعب در روز 80کشور حدود  د تزریق گاز به مخازن نفتیرکنون باالترین رکوتا

ریزی فاز برنامه  28استحصالی از هر   نتایج برخی مطالعات مستقل، حاکی از آن است که الزم است کل گاز

 سال 25را به مدت حداقل  شود(تریلیون متر مکعب می 7تا  6حدود )که معادل شده میدان گازی پارس جنوبی 

ی «ذخایر درجا»( را از 3میلیارد بشکه 70به ذخایر نفتی کشور تزریق کنیم تا بتوان حداکثر استحصال نفت )حدود 

  زمین داشت. زیر

یم، چه رات گاز ایران معرفی کنمدت ایران گزینه بدیلی برای صادبخواهیم بر اساس منافع ملی بلند اگر 

پرداختن به  جازها کتابطلبد که هدف و مجال این ستوفایی میاین پرسش البته بحث م تواند باشد؟ پاسخ بهمی

دهد اما هم برخی مطالعات و هم شواهد موجود حاکی از این است که صدور گاز ایران جا نمیآن را در این

                                                 
این ادعا، نتیجه مطالعه ای است که بر روی برآوردهای منافع کاربرد گاز در گزینه های مختلف انجام شده است. این مطالعه   .1

اکنون  «ارائه الگویی برای تخصیص بهینه منابع گاز طبیعی ایران»نامه دکتری، با راهنمایی این جانب و با عنوان اکنون به عنوان پایان 

 در در دانشگاه اصفهان در حال انجام است.
سیاست  ودر مورد انواع برآوردهای مربوط به میزان الزم تزریق گاز به مخازن نفتی ایران بنگرید به: مسعود درخشان، منافع ملی   .2

 .1381، تابستان 34های بهره برداری از منابع نفت و گاز، نشریه مجلس و پژوهش، شماره 
 24تا  20با وضعیت کنونی برنامه ریزی شده وزارت نفت برای تزریق گاز به مخازن نفتی، برآورد می شود حداکثر  بتوانیم بین  . 3

ری کنیم که در صورت تزریق تمام گازهای تولیدی از فازهای برنامه ریزی میلیارد بشکه از ذخایر نفتی درجای کشور را بهره بردا

 میلیارد بشکه می رسد. 70شده پارس جنوبی، به 



 ۳۹۱ رانیبا ا یمنافع غرب در منازعه اتم                                                                                                   

 

 

از پارس جنوبی های مختلف گبهترین گزینه نیست. شاید معقول این بود که ایران بکوشد با حداکثر سرعت، فاز

منابع گازی ما توسط قطر( اما این گاز استحصالی را به سهم گیری از برداشت ندازی کند )برای پیشارا راه

ریب ، هم ضشدقطر از منابع گازی ایران می بیش از حد چاههای نفت تزریق کند. با این کار، هم مانع برداشت

درصدی جهانی(،  و  33متوسط درصد است، در مقایسه با ضریب  25)که اکنون یافت بازیافت نفت افزایش می

رفت، باال خواهد  شدیداًقیمت گاز   احتماالًشد و در آینده که ای ایران در چاههای نفت ذخیره میگازه هم

ی ق نفتاندرکاران ساببه گفته برخی دستـ که و الزم نبود اکنون با قراردادهایی  یمساندرآنها را به فروش می

میلیارد دالری به هند و پاکستان  500درصدی  یا  50به منزله یک تخیفیف های امروز نفت کشورمان با قیمت

گاز به معنی از دست دادن « یفروشخام»در واقع هر نوع  .دهه پیش فروش شودـ گاز ایران برای چند 1است

 های بالقوه گاز است. فزودهها و ارزش امزیت

باال  سال آینده ضریب بازیافت نفت 15ده تا ی، طی گاز به میادین نفت از سوی دیگر با تزریق گسترده 

 متوانیمی ها به اوج رسیده است مااوج تقاضای جهانی نفت است و قیمترود و آنگاه در همان موقعی که می

. االن همه ما )کشورهای صادر کننده نفت( با حداکثر ظرفیت در تولید نفت خود را حفظ کنیم باالی ظرفیت

ه سرعت ب ـ به علت افت طبیعی مخازن نفت ـ قابل تداوم نیست م. بی گمان این روندحال تولید و صادرات نفتی

شترین توانست بیدر حال کاهش خواهد بود ایران می که ظرفیت تولید همهافول خواهد نهاد. آنگاه در زمانیرو به 

 صادرات نفت را داشته باشد.

ه هایی کو سرمایه پوشیده بودیم  بر است ـاناز صادرات گاز ـ که مسأله ای پرهزینه  و زم اگر ما چشم

رف کرده صمان دن خط انتقال گاز به میادین نفتیتاکنون در کار صادرات گاز به کار زده ایم را در کار کشی

ه سرعت شدند را ببرداری میارس جنوبی که آماده بهرهتوانستیم گاز فازهای مختلف پبودیم، از سالها قبل می

مان بسیار ارت نفتبریم. اگر این کار را در گذشته کرده بودیم حتی همین امروز ظرفیت صادب ی نفتبه چاهها

 بیشتر بود.

  طرح است که چرا اکنون از قطر گاز نخریم )حداقل برای مصرف داخلحتی این گزینه نیز قابل

ه را به شدجویی ی در مصرف نفت( و درعوض نفت صرفهجویو صرفه ـ جایگزینی به جای مصارف نفتی ـ

ی است. و ایادین نفتی نیز گزینه قابل بررسیصادرات اختصاص دهیم؟ حتی خرید گاز از قطر برای تزریق به م

شت ـ در مورد بردا قطرو همکاری با ای برای توافق و تفاهم تر چرا ما تا کنون تالش جدیها مهمشاید از همه این

سالهاست رقابت شدیدی بین قطر و ایران برای برداشت هر چه اکنون  ؟ایمنکرده جنوبی ـ از ذخایرگازی پارس

                                                 
 .1387تیر  17 و روزنامه اعتماد  87تیر  14نفت تایمز،  خبرگزاری  .1
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بیشتر و سریعتر از ذخایر گازی پارس جنوبی در گرفته است. و به همین علت هر دو کشور در سالهای گذشته 

اند و این روند همچنان مایع شده( را منعقد و اجرا کرده شتابزده قراردادهای صدور گاز )از طریق خط لوله و گاز

مه دارد. هم برداشت صیانتی از ذخایر گازی مشترک وهم حفظ منافع دو کشور در مورد عقد قراردادهای ادا

ه کبندی و نحوه برداشت است. در مورد ایران م و همکاری دو طرف در مورد سهمیهفروش گاز، مستلزم تفاه

تالش برای  زـ و در عین حال نیتر از منابع گازی پارس جنوبی داده است رقابت برای برداشت سریعسابقه نشان 

  .1های غرب اعمال شده است ـ به قراردادهای ناخوشایندی انجامیده استای که تحریمعقد قرارداد در دوره

دهد که در عمل ایران فرصت ن فرصت را در اختیار غرب قرار میصورت مناقشه اتمی غرب با ایران ایدرهر

ند توامدت ملی تصمیم بگیرد و  غرب بطالعه کامل و بر اساس منافع بلندنیابد که در مورد ذخایر گازی اش با م

است که ایران گازش را هر چه ترین اهداف غرب این گیری کند. یکی از مهماهداف خود را در این زمینه پی

ز به ت گاادرامدت با سایر کشورها به اقتصاد جهانی وارد کند. بویژه صطریق عقد قراردادهای بلند تر ازسریع

های غرب است. در دوره گذار که غرب در پی آن است که با افزایش شدید قیمت نفت چین و هند از الویت

و چین ـ  ده ای مانند هندوابستگی خود را به نفت کاهش دهد، سایر کشورها ـ بویژه اقتصادهای بزرگ رشد یابن

واند اقتصاد ترکود اگر شدید باشد می ه اینشود کورت یا اقتصاد آنان دچار رکود میبینند. در این صآسیب می

درصد  9شاخص بهای سهام بورس شانگهای چین تنها  1385کند. فراموش نکنیم که در اسفند غرب دچار بحران 

یس، ژاپن، دن، فرانکفورت، پارسقوط کرد به فاصله یکی دو روز، بیشتر بورسهای بزرگ جهان نظیر بورس لن

ارزش سهام آنها شد. تداوم رشد چین و ثر کرد و موجب کاهش شاخص أکنگ، نیویورک درصد را متهنگ

دید در است. رکود شثبات این کشور یکی از مولفه های امنیت ملی آمریکا و سایر سیاست کشورهای غربی 

 تواند نه تنها به بحران اقتصادی جهانی بینجامد بلکه ممکن است به بی ثباتی منطقه ای، مهاجرتهایاقتصاد چین می

میلیونی و حتی جنگ بینجامد. چین اکنون هم وزنه تعادل سیاسی در آسیا و وزنه هم وزنه تعادل اقتصادی در 

 تجهان است و بنابراین آمریکا یا غرب هر تحولی را که بخواهند در سطح جهانی سامان دهند، باید مالحظا

 تشدید قیمت نفت دوره گذار ممکن اس. از سوی دیگر افزایش 2هایشان کنندمربوط به چین را هم وارد سیاست

از سوی چین یا سایر کشورهای  کننده ـ بویژه زغال سنگ ـهای آلودهمنجر به افزایش مصرف سایر سوخت

                                                 
خاتمی ـ پیوست یک  همین کتاب ـ آورده  به آقای« نفت نامه اول»نمونه هایی از خطاها در قراردادهای گازی پارس جنوبی را در   .1

 ام.

برای آگاهی از دیدگاه استراتژیست های آمریکا نسبت به اهمیت ثبات چین و ضرورت حمایت آمریکا از ثبات، امنیت و تداوم  .2

 . 315-6، 281، 279، 155-6، 152، صفحه های «استراتژی امنیت ملی آمریکا»رشد اقتصادی چین، بنگرید به کتاب 
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یاست آنها را در مورد کنترل روند گرمایش زمین با شکست یابنده و بزرگی نظیر هند شود. و بنابراین سرشد

های مانع بحران تواندتصاد کشورهایی نظیر چین و هند میذار تزریق گاز به اقرو کند. بنابراین در این دوره گروبه

 اقتصادی محتمل شود. 

ته نخست ن این نککردری نیز برای غرب دارد. برای روشنالبته صادرات گاز ایران به هند و چین منافع دیگ

 ادامه ـ قسمت بعدی آن ـ در موردکاویم و سپس در بودن رفتار ایران را باز میکنشیله وادر قسمت بعدی مسأ

 کنیم.گو میوایران به هند و چین گفت هدف نهایی غرب از صادرات گاز

 

 قدرت اول انرژی جهان شود  ۲0۲0. ایران نباید در ۶-۱-۶
ممکن  یرانای که  اکه اقتدار و تسلط بالقوه تواند این باشدز تسریع صادرات گاز ایران میاما هدف  دیگر غرب ا

پیشتر  .کاهش یابدداشته باشد،  )نفت و گاز( جهان های دوم و سوم این قرن بر منابع انرژی فسیلیدهه است در

ای ونهو ایران به گاشاره کردیم که اگر روند سالهای گذشته در مورد صادرات نفت کشورهای اوپک ادامه یابد، 

به بزرگترین دارنده منابع   2020داد که ایران در سال  صیانتی از مخازن نفتی خود برداشت کند این امکان وجود

( رتبه بندی کشورهای دارای ذخایر انرژی فسیلی 1-6. جدول )شود تبدیل ـ و حتی جهان ـ انرژی فسیلی منطقه

 دهد.ی شده بر اساس بشکه نفت( نشان میسازاز )معادلرا از نظر مجموع ذخایر نفت و گ

 
نفت  اثبات شده ترین کشورهای دارای ذخایر انرژی فسیلی، از نظر مجموع ذخایررتبه بندی مهم : ( ۱-۶جدول )

 گاز و
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 (BPبریتیش پترولیوم )شرکت  2007منبع: گزارش سال 

 

(  آشکار است، در وضعیت کنونی ایران دومین دارنده مجموع ذخایر انرژی 1-6گونه که از جدول )همان

فسیلی )فقط نفت و گاز ـ بدون احتساب زغال سنگ( است. هم اکنون تولید روزانه نفت روسیه، ایران و عربستان 
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( . به همین ترتیب 2007زانه سال میلیون بشکه در روز است )متوسط تولید رو  5/10و   4/4،  10به ترتیب حدود  

میلیارد متر مکعب است )متوسط تولید روزانه  76و  112، 607گاز روسیه، ایران و عربستان به ترتیب تولید روزانه 

برابر ایران در حال برداشت از ذخایر نفتی  3/2(. روشن است که عربستان و روسیه با شتابی حدود 2007سال 

ست.  اگر این روند برابر ایران در حال برداشت از ذخایر گازی خود ا 5/5با شتابی خود هستند. همچنین روسیه 

 جهان قطعا ازـ  یعنی زمانی که ظرفیت تولید کل نفت   2020توان انتظار داشت که در سالهای دهه ادامه یابد می

از  نه فت و گع ذخایر ننقطه اوج )پیک( گذشته و در دامنه نزولی خود قرار گرفته است ـ ایران  از نظر مجمو

ظر فنی ذکر است که از ن فارس بلکه حتی در کل جهان دارای رتبه اول باشد. البته الزم بهتنها در منطقه خلیج

این تحول رخ توانیم ادعا کنیم که قطعا و ما نمی 1یکی بین اندازه ذخیره و مقدار تولید وجود نداردبهرابطه یک

ریزی شده میدان فاز برنامه  28هر ، اگر ما کل گاز  استحصالی از پیشتر گفتیمگونه که خواهد داد، اما همان

م ممکن م حجتوانیر نفتی کشور تزریق کنیم آنگاه میگازی پارس جنوبی را در طول دو دهه آینده به ذخای

ا خازن مشترک بکه گازمان هم از مد بشکه نیز افزایش دهیم )ضمن اینمیلیار 70مان را تا برداشت از ذخایر نفتی

ه توان مطمئن بود که است(. در چنین صورتی است که میو در مخازن داخل کشور ذخیره شد قطر بیرون آمده

ی و فقدان تزریق گاز به مخازن عربستان )عربستان اصوال ذخایر گازی کاف با شتاب کنونی تولید نفت عربستان

ت اول به قدر 2020گاز از ذخایر روسیه، ایران در دهه  برای تزریق ندارد( و نیز با شتاب کنونی برداشت نفت و

  . 2شودانرژی فسیلی جهان تبدیل می

توان گفت اگر ایران دست به صادرات گاز نزند و گاز مازاد بر مصرف داخلی خود را بدین ترتیب می 

به ذخایر نفتی تزریق کند، و ذخایر نفتی خود را صیانتی استخراج کند، آنگاه احتمال زیادی دارد که ایران در 

                                                 
میلیارد ذخیره اعالم شده نفت دارد و  30یک مثال خوب، در زمینه فقدان رابطه یک به یک بین ذخیره و تولید، آمریکا است که   .1

میلیارد بشکه  138میلیون بشکه نفت نیز در روز تولید می کند. در حالی که آخرین رقم اعالم شده برای ذخایر اثبات شده ما  6حدود 

میلیون  6ر اوج جوانی مخازن ما ـ سالهای دهه پنجاه شمسی ـ توانسته ایم به طور متوسط روزانه حداکثر نفت است در حالی که د

( و پس از آن نیز این رکورد هیچ گاه تکرار نشد و به گواهی کارشناسان دولتی و غیر 1354و  1353بشکه نفت تولید کنیم )سالهای 

درصد افزایش  138( ذخایر اعالم شده ما 2007تا  1980سال گذشته )از   27یز در دولتی هیچگاه تکرار نخواهد شد. از نگاه دیگر ن

درصد نیز کاهش پیدا کرده است و این نشان می دهد که تناقضی وجود دارد. یعنی یا ذخایر  30یافته است در حالی که تولید نفت ما 

 مان ناتوانیم و یا هر دو.کارآمد منابع نفتی اعالم شده به واقع نزدیک نیست و یا ما در مدیریت 

صرف نظر از  رتبه ایران در جهان، گفتیم که کارشناسان مستقل معقتدند برای حفظ فشار مخازن و حفظ سطح کنونی تولید نیز    .2

ا بباید بخش عمده ظرفیت گازی کشور به مخازن نفتی تزریق شود. ضمن این که ـ پیشتر نیز  اشاره شد ـ که نتایج مطالعه اخیری که 

راهنمایی این قلم در دانشگاه اصفهان در حال انجام است نشان می دهد که صادرات گاز ایران اصوال نه تنها اکنون توجیه اقتصادی 

  ندارد بلکه با افزایش قیمت نفت، این عدم مزیت بیشتر نیز می شود.
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ده است ـ ثر خود رسیـ یعنی زمان اوج فشار بر ذخایر نفتی و زمانی که تقاضای جهانی نفت به حداک  2020دهه 

مصرف  تولید وروند کنونی با  قدرت نخست انرژی فسیلی جهان باشد. در مقابل، در غرب چه خبر است؟ مثاًل 

. برای اقتصادی که 1درصد نیاز نفتی آمریکا باید از خارج تامین شود 75حداقل  2020در سال نفت در آمریکا، 

درصد کل اقتصاد جهان(  و البته در سالهای  دهه  28)حدود  هزار میلیارد دالر است 13حجم آن اکنون حدود 

ـ بویژه وقتی که  خطرناک است انرژی وارداتی درصدی به 75بسیار بزرگتر از این خواهد بود، وابستگی  2020

ته گر نیز قدرت اول ذخیره انرژی را داشتامین شود و وقتی یک ایران ستیزهبخش اعظم آن باید از خلیج فارس 

در مورد سایر کشورهای غربی نیز تصویری نزدیک به همین وجود دارد. اگر قرار باشد در آن زمان ایران  .باشد

کشور اول جهان از نظر ذخایر انرژی فسیلی باشد، هم برای آمریکا و هم برای سایر دول غربی خطرناک است. 

ستان سعودی( عرب مناطق شیعه نشینراق و )ایران، ع بویژه آن که عمده منابع نفتی خاورمیانه در مناطق شیعه نشین

قدرت  اید به یکبگونه که نهمان ،منطقه تبدیل شودان به قدرت اول انرژی فسیلی قرار دارد. پس نباید ایر

 عیت سیاسی و جامعه دموکراتیک توسعه یابندهمرکزی و محوری و الهامبخش و دارای اقتدار اقتصادی و مشرو

ـ  ان خویشکیشبا تحریک هم با بازی با بازار نفت و تواندتخاصم احتمالی، میل شود. چون در در منطقه تبدی

  .پای بر گلوی اقتصاد غرب بگذارد که منابع نفتی را در دست دراند ـ

به سرعت منابع گازی خود را پیش  اگر امروز ایران با دست پاچگی و اکنون غرب چه باید بکند؟  

هد داد یا ادهای بلند مدت صدور گاز مقید کند، این واقعه رخ نخوافروش کند و خود را در چارچوب قرارد

ای در عبور از وابستگی به انرژیه شرایط جاری حاکی از این باشد که غرب حتی اگرشود. تضعیف میحداقل 

ایران قدرت اول انرژی فسیلی جهان نشود که  است این خواهد شد، باز از نظر غرب شرط احتیاطفسیلی موفق 

ه ممکن است برخی حوادث پیش بینی نشده مانع تحقق یا موجب تعویق هدف غرب در مورد جایگزینی )چرا ک

 پس باید ایران به مسیری بیفتد که منابع گازی خود را هر چه سریع تر پیشانرژیهای فسیلی با انرژیهای نو شود(. 

برای  جام این کار راسیاسی ایران انبودن رفتار ده: واکنشیخیلی سادهد؟ چگونه رخ می کاراین فروش کند. 

 کند.غرب آسان می

له ای بسیار سابقه دار است اما هیچگاه مانند امروز ادرات گاز ایران به هند و چین مسأدانیم که قضیه صمی

چنین جدی نشده بود. چرا که ارزان بودن نفت، ضرورت آن را برای هند و چین به اندازه امروز باال نبرده بود 

                                                 
دو  2027ایر استراتژیک نفت آمریکا تا سال بوش طی گزارش سالیانه خود به کنگره،  درخواست کرد که ذخ 2007در ژانویه   .1

روز کفایت واردات را بکند. بر این اساس پیش بینی کاخ سفید این بوده  97میلیارد بشکه برسد تا بتواند به مدت  5/1برابر شود و به 

 میلیون بشکه نفت خواهد بود. 5/15واردات روزانه نفت آمریکا حدود  2027است که در سال 
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رات گاز ایران له صادمسأ ی ثبات بودن روابط هند و پاکستان مانعی برای این امر بود(. از سوی دیگر اصوالً )نیز ب

در گذشته و در زمانی مطرح شده است که نفت ارزان بود و بازار نفت تا این حد حساس نشده بود. ولی اکنون 

زریق ادی برای ایران توجیه ندارد )چون هم تکه قیمت نفت شدیداً باال رفته است دیگر صادرات گاز از نظر اقتص

ش کردن آن در مصرف داخلی موجب کاهشود و هم جایگزینازیافت نفت میآن به منابع نفتی موجب افزایش ب

کنون ا شود و منافع این دو برای ایران بیشتر است(. پس قاعدتاًاخلی نفت و افزایش صادرات نفت میمصرف د

. ودشی صادرات گاز برای ایران کمتر میشود، توجیه اقتصاده گاز ایران بیشتر مید نیازشان بهر چه چین و هن

تواند ایران را داشت. پس وجود یک فشار سیاسی می ها دست باال را خواهدزنیدر این صورت ایران در چانه

ه آنان آموخته بن، برای توافق با هند و چین ترغیب کند. و این جاست که تجربه غرب در مورد رفتار واکنشی ایرا

 خواهند کاری از سوی ایران انجام شوند، با آن مخالفت کنند.گاه میاست که هر

ایران یا برای ن برای حمایت از مواضع اتمی کند تا از یک سو هند و چیمنازعه اتمی ایران کمک می

سازمان ملل، از ایران در مورد المللی انرژی اتمی و در ی صادره علیه ایران در آژانس بینهامخالفت با قطعنامه

ب رعقد قراردادهای گاز امتیاز بگیرند؛ از سوی دیگر ایران هم برای آن که نشان دهد توانسته است تالشهای غ

کشور  شود تا با بهبود مناسبات خود با این دواش را به شکست بکشاند ترغیب میهای اتمیدر ممانعت از فعالیت

ها، هر گاه صحبت از عقد تر از همه ایننظر این دو کشور را جلب کند. مهم، و تسریع عقد قراردادهای گاز

ز دادن امتیاز به این دو کند و صحبت ا، آمریکا با آن مخالفت میشودداد گازی ایران با هند یا چین میقرار

کند ب میان را ترغیسو ایرکند تا از عقد قرارداد خود با ایران منصرف شوند. این رفتار آمریکا، از یک کشور می

رئیس  مثالًشدن ببرد )را با سرعت بیشتری به سوی نهایی تا مشکالت فراروی قرارداد را سریع تر حل کند و آن

روز  45به هند داشتند، دستور دادند که قرارداد ظرف  1387جمهوری کشورمان در سفری که در اردیبهشت 

ک وی دیگر به طرف مقابل نیز کمز چنین نشده است( و از سآینده نهایی و آماده امضا شود که خوشبختانه هنو

کند تا بتواند امتیاز بیشتری را در قرارداد از ایران بگیرد. بنابراین یک بار دیگر آمریکا از  عادت رفتاری می

  به سود خودش بهره برده است )بازی گرفتن از رقیب(.  واکنشی ایران برای یک اقدام استراتژیک

گانه و مذبذب چین و هند در مجامع جهانی در مورد مناقشه اتمی ایران را باید های دوبرخورد این اساسبر

ات گاز ایران ارزیابی کند. اکنون دیگر آشکار شده شان و با توجه به قراردادهای صادردر چارچوب منافع خود

ج دار و مریز ـ با دست پس ـ ک است که هند و چین در مناقشه اتمی غرب با ایران با ارائه یک بازی ماهرانه

ا برای ر های صوری خود با این قراردادها، عطش ایرانالفتبا مخ کشند. و آمریکا نیزبا پا پیش می زنند ومی

 .کندتسریع قراردادها تیز می
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 و وقتی قراردادهای سنگینی منعقد کند و  فروش کند،منابع گازی خود را پیشوقتی ایران 

یق از تزر عمالً دیگرانجام دهد آنگاه   LNGبرای صادرات گاز از طریق خط لوله یا  گذاریهای عظیمیرمایهس

ابد و با نیاز یاش کاهش میب بازیافت مخازن نفتیسو ضری. بنابراین از یکشودگاز به مخازن خود منصرف می

ه کند و در تخلی یش را با سرعت بیشتریشود مخازن نفتی خودرآمد نفت، روز به روز مجبور می اش بهکنونی

کنون به از  از هماز سوی دیگر گاز ایران نی گذارد.ولید نفتش به سرعت رو به افول میاین صورت ظرفیت ت

 شود و هم ایران پیشاپیشبع گازی با سرعت بیشتری تخلیه میرود. در این صورت هم مناسوی صادرات می

دهه  ایران در دو د روی آن مانور دهد. بنابراین عمالًتوانا فروخته است و درآینده خیلی نمیاش رظرفیت گازی

یاسی یک ابزار اقتدار ستواند از آنها به عنوان د و نمیردیگر قدرت مانور بر روی ذخایر انرژی فسیلی خود را ندا

یلی تا آن زمان هنوز انرژی فسهای کنونی غرب با سیاستزنی استفاده چندانی ببرد )با فرض آن که و یا چانه

ایگاه برتر امروز خود را از دست نداده باشد(. بدین ترتیب در چنین فرایندی، هم بخشی از مساله چین وهند ـ ج

رای ها بغربی که بدون حل مساله انرژی آنان،  پاکسازی جو ممکن نیست ـ حل خواهد شد و هم اگر سناریوی

نده نتیجه نرسید، از قدرت مانور ایران در آی پاک در زمان مطلوب به جایگزینی انرژیهای فسیلی با انرژیهای نو و

 در حوزه انرژی فسیلی کاسته شده است. 

 اتمی آمیز ایران از انرژیه اتمی و ممانعت از  استفاده صلحکردن ایران در یک مناقشاز این گذشته، درگیر

وارهایش نده تعداد خانسال آیت و تا بیستن است که ایران ـ که جمعیتش جوان اسآ، به معنی برای تولید برق

این   .1ای انرژیهای فسیلی )نفت و گاز( خود را در داخل مصرف کندشود ـ در آینده به طور فزایندهدوبرابر می

به معنی کاهش قدرت مانور ایران در بازار نفت در آینده است. در عین حالی که کاهش توان صادارت ایران ـ 

خود عاملی برای باال ماندن قیمت نفت در آینده است، که موجب در کنار کاهش توان سایر اعضای اوپک ـ 

 شود.طرح غرب برای عبور از نفت میافزایش ضریب موفقیت 

 

 مین منفعت همه اعضای دائم شورای امنیت. تأ۶-۱-۷
ت. پذیر نیسامکانای بدون همکاری همه اعضای دائم شورای امنیت ـ دارندگان حق وتو ـ راهبری چنین مناقشه 

تمی ا غیر از کشورهای غربی دارنده حق وتو در شورای امنیت )آمریکا، انگلیس و فرانسه( که در مدیریت مناقشه

                                                 
ژی در مصرف بی رویه انردر داخل، باعث شده است که  یمصرف انرژ تیریدر مد یریتدب یبه تنش غرب نبود. ب یزایالبته ن  .1

ن که اکنون د )کما ایشو لیوارد کننده نفت تبد کیبه  رانیا باعث می شود ابدیادامه  طی دهه آیندهاگر  داخل چنان شدت گیرد که

 وارد کننده بنزین است(.
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کنند، الزم است دو کشور چین و روسیه نیز که دارای حق وتو هستند، در این ایران بسیار هماهنگ عمل می

ازی به هم ای باشد که بنیت باید به گونهشور در شورای اممناقشه با غرب همکاری کنند. یعنی مواضع این دو ک

 بد. در واقع مواضع سازمانهاینخورد و مناقشه بتواند هم به اندازه الزم بحرانی شود و هم به انداز کافی تداوم یا

نشینی قبع المللی و شورای امنیت باید نه آنچنان شدید و قاطع باشد که ایران را به زانو درآورد و مجبور بهبین

خطر یو ب اهمیترود( و نه آنچنان بیت و تداوم مناسب بحران از دست میه در این صورت امکان مدیریکند )ک

اساس آن شرایط را بحرانی کند. پس باید چین و روسیه در این بازی، با غرب همکاری کنند. که غرب نتواند بر

خوب در ایفا کرده اند. به دیگر و شواهد موجود نشان از این دارد هر دوی این کشورها نقش خود را بسیار 

برند بنابراین به سود آنها نیز هست که غرب را فع زیادی میسخن، در تداوم این مناقشه هم روسیه و هم چین منا

 هله قراردادهای انرژی ) بویژه گاز( با ایران دارای منافع است و روسیاین مناقشه یاری کنند. چین در مسأدر تداوم 

برد. درباره منافع چین و روسیه در دریای خزر از این مناقشه سود می و انرژی اتمی و مسائل له نفت، گازدر مسأ

ی است که غرب اران تنها گزینهکنیم. بنابراین شاید مناقشه با ایصحبت می ادامه همین فصلمناقشه اتمی ایران در 

توانست توافق و همکاری همه اعضای دائم شورای امنیت را جلب کند. توجه کنیم که این جلب توافق هیچ می

همین که  تبانی کرده باشد.نیازی به مذاکرات صریح ندارد. یعنی نیازی نیست که غرب از آغاز با این دو کشور 

مین برند، برای تضه نیز منفعت میدر آن چین و روسی له ای را برای ایجاد بحران برگزیده است کهغرب مسأ

 همکاری آن دو کشور کافی است.

 

 . ایجاد نا امیدی و بی اعتباری ایدئولوژیک در تمدن اسالم ۶-۱-۸
اگر تمدن اسالمی رقیبی برای غرب محسوب شود، به سود غرب نیست که این تمدن بتواند الگوی مستقل و  

جهان  بخشهامو ایران همواره ظرفیت آن را داشته است که ال موفقی از یک نظام سیاسی را به نمایش بگذارد.

جهان اسالم است. بخش بزرگی از دانشمندان و عالمان « مواد تمدنی»دار بخش بزرگی از اسالم شود. ایران میراث

 ی تمدن اسالمی ایران یکی ازهاایرانی، بوده اند. در تمام دوره در جهان اسالم، در طول تاریخ

ای، انقالب اسالمی نیز در ایران رخ داده است.  تمدن بوده است. و با چنین پیشینههای این بخشترین اصلی 

کیل ای بود که در جهان جدید منجر به تشایدئولوژیک منسجم و سازمان یافتهانقالب اسالمی ایران یگانه حرکت 

یاسی های سانقالبها و جنبش اسالمی شد. سایریک نظام سیاسی دارای هویت مستقل از درون تمدن و فرهنگ 

. موفقیت های اسالمی بودندمتکی به آموزه تا این پایه جهان اسالم نه موفقیت فراگیر این انقالب را داشتند و نه

های درونی تمدن اسالمی را برای زیستنی مستقل به نمایش بگذارد. توانست ظرفیتآمده از این انقالب مینظام بر

رونزا در توانست الگویی از نظام یک سیاسی دموفقیت سیاسی ـ به طور بالقوه میتفکر طالبان نیز ـ در صورت 
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شیع و ی )تتمدن اسالمی را به نمایش بگذارد. در این صورت دو الگوی سیاسی از دو شاخه فکری تمدن اسالم

توانست جهان اسالم را از درون واجد خوداتکایی فکری و سیاسی کند. طالبان با نن( وجود داشت که میتس

ی فکری نوع طالبانی در زوایا بازیهای سیاسی کور، به راحتی این فرصت را از جهان اسالم گرفت. گرچه تفکر

وان که دیگر این تفکر بتواند به عن رسدم حضور دارد اما بعید به نظر میهای بزرگی از مردمان جهان اسالبخش

ه بلند المی کماند الگوی جمهور اسجای خود را باز کند. بنابراین مییک الگوی موفق سیاسی در جهان اسالم 

 خواهد در یک افق بیست ساله به قدرت اول سیاسی و اقتصادی منطقه ای تبدیل شود.پروازیها دارد و می

 هی یک جهش بزرگدهای متعددی برای شکلاسالم باشد که از مزیتی در جهان شاید ایران تنها کشور 

و منابع  بودن مواهبو مناسب ی و تنوع اقلیمییگستردگی جغرافیاجانبه برخوردار است. به سوی توسعه همه

افی حاصل از نفت برای ، داشتن منابع مالی ک1طبیعی و برخورداری از جمعیت کافی همراه با سطح آموزش باال

قتصادی همراه با ظرفیت ا خارج داران ایرانی درکنار تعداد عظیم متخصیص و سرمایهمدت اقتصاد در بلند تغذیه

های بالقوه عظیمی را برای یک جهش اقتصادی در این کشور فراهم آورده است. پس یک ظرفیت  ،2عظیم آنان

ن یک کشور محوری در تمدرت شود نباید به صوان غرب محسوب نمیچنین کشوری که اکنون نیز از دوست

  درآید. اسالمی

مدت به سود تمدن غرب نیست. چه در جنگ تمدنی و چه ت که موفقیت چنین حکومتی در بلندطبیعی اس

در تعامل تمدنی، سود غرب در آن است که تمدن اسالم یک تمدن چند پاره وابسته و بدون هویت سیاسی 

رد، به وممکن است انقالب اسالمی برای تمدن اسالمی فراهم آ ای کهباشد. پس الزم است الگوی بالقوه مستقل

اعتبار تبدیل شود، تا دیگر هیچ ملت یا نهضت درون تمدن اسالمی در صدد یک الگوی شکست خورد و بی

در خود  یتواند آرمان برپایی یک جامعه اسالمی را حتیاید. در واقع شکست این الگو  میتکرار این الگو برن

ی ه تمدن اسالمجاذبه کند. در این صورت از خطرات بالقووجه و بیهای آینده آن، بیو برای  نسلجهان اسالم 

                                                 
 ونیلیم کیبالغ بر  زیبوده اند و هر سال ن لیانشجو در کشور مشغول به تحصنفر د  2829000بالغ بر   85-86 یلیتحصتنها در سال   .1

 .شوند یم رفتهیکشور پذ یدانشجو در مراکز عال
ر جمعیت بنه تنها در میان  حدود سه میلیون جمعیت ایرانیان خارج از کشور )که جمعیت آنها بیش از جمعیت کویت و چهار  برا  .2

درصد ایرانیان مقیم آمریکا دارای مدرک  46بحرین است( صدها هزار متخصص وجود دارد )برخی برآوردها می گوید بیش از 

( بلکه  طبق اعالم وزیر سابق 1382دکتری و باالتر هستند ـ هفته نامه برنامه، نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، خرداد 

میلیارد دالر برآورد شده است. سال گذشته  800( مجموع سرمایه ایرانیان خارج از کشور حدود 1383ر سال اطالعات )آقای یونسی د

الر اعالم کرد میلیارد د 2000نیز رئیس کمیسیون عمران مجلس هفتم، مجموع سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور را بالغ بر 

 (.1386اردیبهشت  18 )خبرگزاری آفتاب،
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ان هماوردی وت شود. تمدنی که قابلیت تولید یک نظام سیاسی درونزا را نداشته باشد، قطعاً برای غرب کاسته می

 های دیگر را نیز کسب نخواهد کرد. و میدان داری در عرصه

 همواره مورد که ایران همواره یکی از مناطق الهام بخش تمدن اسالمی بوده و تجربه آن  فراموش نکنیم

ش زیادی های علمی، فلسفی و فرهنگی، بخنه تنها در زمینه .ه استگرفتیری سایر کشورهای اسالمی قرار میپیگ

ه عنوان نیز سه بار ایران بصد سال اخیر از بزرگان تمدن اسالمی محصول فرهنگ ایرانی اند، بلکه در همین یک 

 الگوی عمل اجتماعی و سیاسی در جهان اسالم مطرح شده است. نخست انقالب مشروطیت ایران

در  آن نیز  تصویب نخستین قانون اساسی دستاوردـ که نخستین انقالب مشروطیت در خاورمیانه بوده است و  

انقالبهای الهام بخش خاورمیانه اسالمی بوده است.   خاورمیانه و تاسیس نخستین پارلمان در آسیا بود ـ  یکی از

یگر د مصدق ابتدا در ایران آغاز شد  سپس از جانب دکتر به رهبریتجربه دوم نیز نهضت ملی شدن نفت بود که 

 فت.قرار گرپیروی مورد  (در مصر و بن بال در الجزایر رهبران کشورهای جهان اسالم )بویژه جمال عبدالناصر 

را در مرکز توجه جهان اسالم قرار داد. توجه کنیم  ایران اسالمی نیز سومین تجربه ای بود که  البپیروزی انق

دگی  اسالمی را نماین جذاب یک گفتمانجهان جدید است. این انقالب « اسالمی»که انقالب ایران یگانه انقالب 

تازه ای  جانبه جنبشهای اسالمی در خاورمیانه و خاور نزدیک  و ،باوری دمید، به جهان اسالم روح خودکرد

یادگرایان پس به بنآن که از ـ  در سایر کشورهای اسالمی جنبشهای رادیکال اسالم گرا . این در حالی است که داد

یا جاذبه فراگیری در جهان  اسالم ایجاد کنند. اگر  پیروزی چندانی بدست آورند نتوانستند ـ معروف شدند

-انجامید، به جرأت میدر ایران به سرانجام نیکویی می نهضت اصالحی خاتمی و جنبش مردمساالری دینی

 .رفت تا به چهارمین الگوی ایرانی جهان اسالم معاصر تبدیل شودم ادعا کنیم  که این جنبش نیز میتوانستی

ر برخی به نظاسالم قرار گیرد بر این اساس همواره این پتانسیل در ایران هست که به نوعی سرمشق جهان  

 و البته چنین رنسانسی گشته است  ب ایران نوعی رنسانس اسالمی آغازاسالم شناسان غربی، با انقال

بخش باشد.  پس باید تجربه نظام اسالمی در ایران به عنوان یک تجربه شکست بخش و انسجامتواند هویتمی

سادگی در دو زمینه ای که در دنیای جدید هم جاذبه است و هم  خورده در تمدن اسالم باقی بماند و نتواند به

شاخصی برای سعادت اجتماعی )یعنی دموکراسی و توسعه( دست یابد. نظام اسالمی ایران باید در هر دو عرصه 

ی قرار های دیگر تمدن اسالمجذاب مورد استناد و استفاده بخش شکست بخورد تا نتواند به عنوان یک الگوی

ه لحاظ دموکراتیک، تبدیل شود و بیک نظام ناتوان و ناکارآمد و غیرظام ایران باید به لحاظ سیاسی به گیرد. ن

به تجربه  باقتصادی نیز نتواند به یک الگوی قابل ارائه، چیزی مثل مالزی امروز، تبدیل شود. از نظر اقتصادی غر

اقتصادی  خیزما قدرتآورد انمیان را به زانو درچه ایرها و کاهش سطح رابطه با ایران گردریافته است که تحریم

گیرد. بنابراین کافی است تا روند تحریم و انزوای ایران را همچنان ادامه دهد. از نظر سیاسی نیز را از آن می
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برآمدن تندروان  فضای سیاسی و آشکار شده است که فشار بر ایران، مثل تجربه سایر کشورها، موجب فروبستگی

د. متوقف خواهد شساالری اسالمی در ایران مختل یا وضعیتی مسیر تکاملی  تجربه مردم ر چنینشود و دمی

سیاسی و  هایتواند مزیتتدریجی اما بادوام، به راحتی می زایداند که از طریق فشارهای تنشبنابراین غرب می

ومی لید الگوی اقتصادی و سیاسی بتواند منحصر به فرد و منتهی به تودی ایران را که در جهان اسالم میاقتصا

 شود، از بین ببرد.

ای ا جامعهرار گیرد باید به کشوری ببنابراین برای آن که ایران اسالمی نتواند الگویی برای جهان اسالم ق 

جاذبه، و اقتصادی فروپاشیده، بیمار و وابسته بینجامد تا همه امیدهای ل شونده، حکومتی اقتدارگرا و بیمضمح

این تمدن از دست برود. جمعیت مردمان تمدن اسالمی برای داشتن یک الگوی حکومتی و سیاسی درونزا در 

 ویژهبه مرحله بلوغ عبور کند و ب« رشد سریع»یابنده، همراه با حکومتی که هنوز نتوانسته است از مرحله رشد

دهد تا با مجموعه ای از فشارهای اقتصادی و سیاسی، هم به غرب اجازه می« تله بنیانگذار»گرفتاری آن در 

تر ببرد. فزونپاشیدگی اهم اقتصاد ایران را به سوی ازهم حکومت ایران را به سوی فروبستگی بیشتر سیاسی و

 جامعه مدنی ـ در حال ظهوری که و کند تر میم سیاسی ایران را بستهنظا ایجاد بحران برای ایران،

و به یک  بردای ناشی از فروبستگی  خود فرو میتوانست الگویی در جهان اسالم باشد ـ را در خود و بحرانهمی

ار برد. از نظر اقتصادی نیز ساختکسی را نمیکند که دل هیچای تبدیل میخسته جامعه فاسد ناتوان خشن و

 های الزم را برای درغلطیدن به بحرانهای اقتصادی دارد. ن زمینهیخی و وابسته اقتصاد ایراتار

حرانهایی گمان باکی از تسریع چنین روندی است. بیسال اخیر حهای سیاسی و اقتصادی همین چندشاخص

واع هایی که با اعمال انقطعنامهدهند، افزایش می شدیداًمدت را در ایران  گذاریهای بزرگ و بلندکه خطر سرمایه

شوند، فشارهایی که حکومت ایران اقتصادی و اجتماعی موجود کشور میهای ها مانع بروز ظرفیتمحدودیت

 ددارند و ... همه و همه روندهای مخرب موجومدت ـ وامینه پاسخ عقالنی بلند را به واکنش عصبی موضعی ـ و

شت سر نوگرا  نیز در پن، فزاینده و کنند. بویژه آن که فشار یک جمعیت جوااما نهفته را آشکار و تسریع می

هایش، زمان زیادی میوه سیاستای قرار دارد. با چنین شرایطی که ایران دارد، برای غرب چیدن چنین جامعه

 خواهد.نمی

خیلی ساده، تجربه ای که غرب در برخورد با شوروی کسب کرد امروز نیز قابل استفاده است. در واقع   

از  ایدورهدهی یعنی شکلقابل تکرار است. تر ـ ـ در دوره ای بسیار کوتاهان تجربه جنگ سرد برای ایر

 یاش را از مسائل اصل، توجهکندیغی که قوای یک ملت را مستهلک میدرگیریهای لفظی و خبری و تبل

های تبرد، راه تعامل آزاد با اقتصاد جهانی و کسب مزیاش را به سوی تسلیحات میان مادیگرداند، توبرمی 
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سوق هانی پن نظامی هایجاسوسی و برنامه هایحوزهفراوانی را از او به  امکاناتبندد، نسبی و رقابتی را بر او می

 د.و .... . این همان داستانی است که به فروپاشی شوروی انجامیدهد می
  

 . تقویت ارتباط کشورهای عربی با غرب۶-۱-۹
بهبود مناسبات ایران با کشورهای عربی همسایه در سالهای پس از جنگ تحمیلی، نگرانی این کشورها  

 های واشنگتن شده بود. به گونه ایج موجب دوری این کشورها از سیاستنسبت به ایران را کاهش و به تدری

ـ در  ز نوعی روند واگراییشد نیرب در خاورمیانه اسالمی محسوب میکه در عربستان که نزدیک ترین متحد غ

شد. چنین روندی در سایر کشورهای اسالمی منطقه نیز قابل مشاهده بود. مداران ارشد ـ مشاهده مین سیاستمیا

ایجاد یک بحران منطقه ای با ایران ـ بویژه در حوزه حساس انرژی اتمی ـ نگرانی کشورهای منطقه را افزایش 

به همکاری این کشورها نیاز جدی « جنگ خداحافظی»کند. غرب تا پایان تر میده و آنها را به غرب نزدیکدا

ازد و سی اتمی اسرائیل را توجیه پذیر میایران اتمی هم افزایش تالشهادارد. از این گذشته افزایش خطر یک 

 درکنون چندین مورد همکاری دهد )تاای را افزایش میی در انرژی هستههم تمایل اعراب برای سرمایه گذار

مارت آخرین آنها تفاهم نامه ا  –ای بین کشورهای عربی و کشورهای غربی شکل گرفته است مورد انرژی هسته

مچنین خرید (. هبه امضا رسید 2008متحده با آمریکا در مورد همکاری در زمینه انرژی اتمی که در آوریل 

ت داوم فعالییابد و موجب توم میت جنگی در کشورهای عربی تداگذاری در تجهیزاسالح از غرب و سرمایه

رهای نفتی ربی دالشود که کشورهای عترتیب چنین بحرانی مانع از آن میشود. به همین صنایع نظامی غربی می

 توان افزود. ست منافع همچنان میهای آمریکایی بیرون بکشند. بر این فهرخود را از بانک

ایران به عنوان  قدرتی که باید در فرایند جنگ خداحافظی این همه دالیل کافی است تا بندی کنم: جمع

از نظر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به سوی اضمحالل برود، انتخاب شود. به گمان من غرب با ایران جنگ 

نخواهد کرد. بلکه از ایران استفاده خواهد کرد تا یک پروژه بلند مدت پرتنش را در خاورمیانه  اجرا کند و از 

عبور کند و نیز در درون خودش یکم های قرن بیست ور آغازین دههحتمل دهم بتواند از چند بحران م آن طریق

ا را ثباتی سیاسی و تحریم اقتصاد مدرعین حال در یک دور طوالنی بی های سیستمی عظیمی ایجاد کند وجهش

ورم رکودی ثباتی و تز بیبلندی اـ که اکنون تحت فشار جمعیت بزرگی از جویندگان کار نیز هست ـ  در دوره 

فرو برد و آن را به اضمحالل بکشاند تا در پایان چیزی به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی و سیاسی منطقه ای 

ای هدر گروه اجرا موفق نسل سوم سیاستدر واقع تحقق اهدافی که برای غرب برشمردیم،  از ایران باقی نماند.

های انرژی خود برگزیده ازیگر محوری اجرای نسل سوم سیاسته عنوان بانرژی غرب است و غرب  ایران ب

ر کاویم و سپس دهای انرژی غرب را باز میم سیاستاست. بنابراین نخست در بخش بعدی ماهیت نسل سو
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های نسل سوم، افزایش تدریجی هیم که شرط الزم برای تحقق سیاستد(، نشان می3-6ش پایانی این فصل )بخ

 قیمت نفت است.  اما مستمر

 

 های انرژی وم سیاست.  غرب و نسل س۶-۲
 به بازار نفت در جهت افزایش نماید که چرا غرب ـ به رهبری آمریکا ـ باید اکنون این پرسش رخ می

های آمریکا در مناقشه اتمی با ایران حاکی از این است که آمریکا های نفت شوک وارد کند. تمام حرکتقیمت

ببینیم اما  ند.اش به بار بنشیرا سرگرم کرده است تا پروژه اصلیبا نعل وارونه زدن، نه تنها ایران را بلکه تمام جهان 

جا ست؟ در اینچی ،که در پشت بی ثبات کردن خلیج فارس و مناقشه اتمی با ایران قرار دارد پروژه اصلی آمریکا

اه در و آنگکنیم نگاه میله )ابزارهای سیاست انرژی کشورهای صنعتی غرب( نخست به خطوط اصلی مسأ

 نیم.کشت را مرور میتک پیامدهای مثبتی که افزایش قیمت نفت برای غرب خواهد داهای بعدی، تکقسمت

ه دهد کو تقاضای نفت در جهان ـ نشان می در فصل سوم دیدیم  که تمامی شواهد ـ بویژه روند عرضه

و روندهای کنونی در حوزه انرژی ادامه یابد، جهان از سالهای میانی دهه دوم قرن )از حدود  اگر ساختارها

( به تدریج وارد یک دوره پرتنش در حوزه نفت و گاز خواهد شد که اوج آن در سالهای دهه بیست 2015

های در مدت کوتاهی نفت تا چند صد دالر افزایش هد احتمال این که قیمتبحران رخ دخواهد بود.  اگر این 

از آن  ه سادگی. در این صورت ، اقتصاد غرب وارد بحرانی خواهد شد که معلوم نیست بتواند بیابد وجود دارد

ظرغرب نتی که از های نفشود، دولتپذیر میایطی که اقتصاد غرب آسیبکه در چنین شرخارج شود. ضمن این

-ب را تحتغر توانند در چنین شرایطی نظام کنند و میزنی شدیدی پیدا میوند قدرت چانهشنامطلوب تلقی می

های پیشین همین فصل نشان دادیم که تحت شرایط خاصی ممکن در بخش مثالً)فشار قرار داده و امتیاز بگیرند 

ی نفت و گاز جهان تبدیل شود و این یعنی قدرت سیاسبه بزرگترین دارنده منابع فسیلی  2020است ایران در دهه 

پس غرب باید از اکنون چاره ای بیندیشد.  (.و اقتصادی عظیم برای ایران و یک تهدید خطرناک برای غرب

 که با احتمال نسبتًا باالیی یعنی معقول نیست که یک نظام پویا و عقالنی، حادثه عظیمی 

رود که یمآنگاه که در دام آن بیفتند بخواهد چاره ای بیندیشد. پس انتظار بینی است را جدی نگیرد تا پیشقابل

-شواهد بسیاری ـ هم در عمل سیاست غرب مساله را از اکنون دیده و برای آن راه حلی اندیشیده باشد. و البته

اند و نگران آن ها دیدههای عالمان غرب ـ حاکی است که مسأله را بسیار زودتر از اینمداران و هم در نوشته

  اند.بوده
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گونه که مانه د.نهایی در برابر خود دارحلچه راه کشورهای صنعتیببینیم در پاسخ به این نگرانی، اکنون 

 اجرای دو نسل سیاست انرژی در در فصل سوم اشاره شد،کشورهای اصلی مصرف کننده انرژی، پس از 

سوم( از  ای )نسل الزام رسیدند که به سوی نسل تاز ه اینیکم بر قرن بیستم، در آغاز قرن بیست وهای آخدهه

مین کند، متضمن تحقق های نسل دوم را تأکه اهداف سیاستهای انرژی روی آورند که عالوه بر آن سیاست

-م سیاستنیز باشد. در واقع نسل سوفسیلی مدتا نفت و گاز( به انرژیهای غیردوره گذار از منابع انرژی فسیلی )ع

به رهایی غرب از وابستگی به انرژی فسیل  گیرد که نهایتاًبرمیهایی را درب مجموعه سیاستژی غرهای انر

ها مستلزم تعبیه یک دوره انتقالی یا گذار هستند تا کمترین آسیب را برای اقتصاد غرب امد. این سیاستبینج

ک دوره ما این عبور باید همراه با یکوشد تا از انرژی فسیلی عبور کند اکه غرب میته باشند. یعنی ضمن آنداش

گذار باشد که در این دوره همچنان امنیت عرضه نفت برقرار باشد. همچنین این دوره گذار نباید با شوکهای 

 عظیم قیمتی همراه باشد تا اقتصاد غرب و جهان بتواند خود را به تدریج با شرایط تازه منطبق کند.

 

 تاریخی. عبور از نفت: تحقق یک هدف ۶-۲-۱
فارس هم برای کل غرب و هم برای آمریکا همیشه یک آرزو بوده است. رهایی از وابستگی به نفت خلیجله مسأ

ای غربی هرت تاریخی تبدیل شده است. این مسأله اگر در گذشته برای دولتاما این آرزو اکنون به یک ضرو

-همه سیاست تبدیل شده است که بایدراهبردی له یک مسأله تبلیغی و تزیینی بوده است امروز دیگر به یک  مسأ

گی به یی از وابستجاست که اگر در گذشته غرب برای رهااما نکته این های دیگر در راستای آن قرار گیرند.

توانست به منابع انرژی فسیلی خود تکیه کند،  امروز رهایی از وابستگی به نفت تنها از طریق نفت وارداتی می

فسیلی ممکن خواهد بود. اما چنین تحولی در غرب رخ نخواهد مگر آن که آمریکا خود را رهایی از انرژی 

 آمریکا تنها کشوری با قدرت اقتصادی، تخصص»متحول کند. به قول پال رابرتز، متخصص برجسته  انرژی، 

ا و لت آمریکتواند نظام آینده انرژی را واقعاً قالب بریزد. اگر دواست که می فناوری و موضع بین المللی

شهروندان آن تصمیم بگیرند نظام انرژی تازه ای به وجود آورند و آن را در عرض بیست سال جا بیندازند، نه 

 .1«تنها نظام انرژی ساخته خواهدشد بلکه بقیه جهان ناچار خواهند بود از آن پیروی کنند

ش ت جمهوری خود صحبت از تالنیکسون و کارتر همگی در دوران ریاسبیستم، فورد،  در سه دهه پایانی 

 را برای تحقق این کار های چند ساله ایخلیج فارس کرده اند و هر یک دورهبرای قطع وابستگی به نفت 

                                                 
پایان نفت در آستانه جهان پر مخاطره نو، پال رابرتز، ترجمه احمد عظیمی بلوریان، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی،   .1

 .61، ص 1386
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نیکسون رئیس جمهوری  ،1973در سال  پس از تحریم نفتی اعراب و وقوع شوک اول نفتی بینی کرده اند.پیش

نتقال نفت اپروژه ساخت خط لوله  برد و درخواست کرد تا کنگره آمریکا بهرا  بسندگیخودطرح وقت آمریکا 

درصد نفت 11 ،(1977) تکمیل شود که این خط لولههنگامیمعتقد بود تصویب شود. نیکسون فوراً آالسکا  از

کارتر، رئیس جیمی  از این هدف محقق شده بود. تنها اندکی 1988سال اما تا کند. مین میأآمریکا را ت مورد نیاز

قوع ا وبعدی آمریکا نیز در دوره حکومت خود یک شوک نفتی را تجربه کرد. این شوک دوم که بجمهور 

رد بمجددا افزایش داد. متعاقب آن کارتر یک طرح فوریتی را به کنگره  های نفت راانقالب ایران رخ داد قیمت

در داخل از یک سو  های انرژیداخلی نفت بود تا با افزایش قیمتهای ( که هدف آن تعدیل قیمت1979)

)ناشی  1980های نفت در سال فزایش یابد. با افزایش مجدد قیمتمصرف کم شود و از سوی دیگر تولید داخلی ا

طرحی   ژی کارتر را کهاز حمله عراق به ایران و کاهش تولید نفت ایران و عراق( کنگره آمریکا الیحه امنیت انر

میلیارد دالر برای آن اختصاص داد. اما این  20ویب کرد و های مصنوعی، تصبود برای تأسیس شرکت سوخت

رنیا آکادمی علوم کالیف که طرح نیز در  عمل ناکام ماند. هنوز سه ماه از آغاز جنگ عراق علیه ایران نگذشته بود

ای رکرد که باین گزارش پیشنهاد می  .منتشر کرد« پذیرهای تجدیدنابع غیر متمرکز انرژیم» را با نامگزارشی 

 نرژیا انرژی باد، مانندجایگزین  های وارداتی، آمریکا به سوی انرژیهایکاهش وابستگی آمریکا به سوخت

 پذیری خود را کاهشرژی حرکت کند و از این طریق آسیبای و سایر منابع انانرژی زیست تودهخورشیدی، 

وجه و ناکام ها را بیهمه این برنامهدهه هشتاد میالدی مدت آن در های نفت و ثبات بلنداما کاهش قیمت دهد.

یش اساخت. تا جایی که هم دولت ریگان و هم دولت بوش پدر، استراتژی امنیت انرژی آمریکا را بر پایه افز

یزی کردند. در ریابی به خودکفایتی پایهجهت دست گذاری در تولید نفت درکارایی انرژی و گسترش سرمایه

موردی و غیر  هایگذشتگان دنبال شد،  برخی فعالیت هایحالی که روشها و سیاستیز در عین دوران کلینتون ن

دولت کلینتون انجام پژوهشی اساسی در مورد کاربرد مهندسی ژنتیک  1999فراگیر نیز انجام شد. مثالً در اوت 

 .1برای افزایش ظرفیت تولید زیست توده موجود برای تولید اتانول را تصویب کرد

له امنیت انرژی را جدی گرفت، گرچه در اوایل، این امنیت را در تنوع از همان آغاز مسأ اما بوش پسر

بخشی به منابع وارداتی نفت و نیز افزایش قدرت تولید داخلی )مثاًل صدور مجوز حفاری در پناهگاه ملی حیات 

ای مانند حادثه ضربه دید. تنهاسال پیش ممنوع شده بود( می 27ز  وحش قطبی و یا در سواحل آمریکا، که ا

 ند.دگرگون ک له انرژی کامالًـ وسرانجام نگاه غرب را ـ به مسأ یازده سپتامبر الزم بود تا نگاه دولت بوش

                                                 
  .441و  33استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم، ص  .1
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 مورد انرژی نگاهی به سیر سخنان و مواضع جرج بوش و سایر سیاست مداران غربی در سالهای اخیر در

به  ستگیبرای آمریکا و غرب هیچ راهی جز رهایی از واببندی آنان نیز همین است که دهد که جمعنشان می

همین د به شوپذیر نمیی است و به راحتی امکاندانند این کار نیازمند جراحی بزرگنفت وجود ندارد )گرچه می

های آینده این کتاب به فصلطلبد ـ و این راهکار ویژه همان موضوعی است که ما در ای میعلت راهکار ویژه

 دازیم(.پرآن می

در زمینه اصالح وضعیت انرژی و کاهش وابستگی به نفت خارجی،  2001بوش نخستین بار در سال 

 برای تغییر الگوی انرژی صورت ای از اقداماتاساس آنها مجموعهدهایی به کنگره داد که برپیشنها

ده آالسکا گنجانوحش  شده حیاتاجازه حفاری نفت در مناطق حفاظت جا که در این طرحگرفت. اما از آنمی 

با  کنندگان نفت داخلی در نظر گرفته شده بود،های مالیاتی برای تولیدجا که برخی معافیتشده بود  و از آن

اند. رو شد  و متوقف مروبه های آنهاست()که مسأله محیط زیست در رأس برنامه تهای کنگرهامخالفت دموکر

های یازده رسد پس از حملهبه نظر می آمریکاییان و دولت بوش ماند.له انرژی همچنان دغدغه اصلی اما مسأ

ا وقتی کای که اکنون تمام مقامات هر دو حزب آمریبه گونه سپتامبر، این دغدغه به یک راهبرد تبدیل شده است

 گیرد.له انرژی در صدر قرار میشمارند،  مسأهای خود را بر میاولویت

خود را که هدفش کاهش  یکنفرانس، طرح انرژ کیاش در یسخنران ر، جرج بوش د2005آوریل  27در 

که  یح شهروندانطر نیکرد. بر اساس ا ینفت است را با پنج محور معرف ژهیو بو یلیفس یهابه سوخت یوابستگ

وند. شیبرخودار م یاتیمال فیکنند از تخف یخریدار یهیدروژن یمجهز به سلول سوخت یسوخت یخودروها

تفاده برق، گسترش اس یاحداث خطوط ابررسانا یمدرن برا یهایتازه، استفاده از فناور یاتم یروگاههایاحداث ن

بوش  دیکأمورد ت یگاز از محورها یهاپاک زغال سنگ، و توسعه پروژه یاز اتانول، گسترش استفاده از فناور

بوده  ستیز طیحم تیبهبود وضع یپاک برا یهایبر استفاده از فناور ،یسخنران نیبوش در ا دیکأبودند. گرچه ت

به  هایشه طرحبوش اشاره کرد ک یهرچند آقا: » دیگویکه خبر را مخابره کرده است م یاست، اما خبرنگار

ریکا به نفت آم یکاهش وابستگ یاو آرزویش برا یرسید که انگیزه اصلینفع محیط زیست است، اما به نظر م

ل چنین ها قبما باید سال» دیافزایخود م یبوش در ادامه سخنران«. یک باشدغیردموکرات یاز کشورها یصادرات

گسترش  ... باید استقالل خود رایکمک به بهبود امنیت مل یکمک به اقتصاد درحال رشد... برا یکردیم... برایم

  1«.کندیدور م یفسیل یهابگذاریم که ما  را از سوخت یدهیم ... باید پا در راه
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( دالری میلیارد 5/14( بوش هنگام امضای الیحه جامع انرژی آمریکا )2005آگوست  7بعد )در چهار ماه 

تصویب شده بود، ضمن حیاتی خواندن این الیحه  2005جوالی  28که پس از چهار سال معطلی در کنگره در 

یم. بخش حل کن شبهیکرا  ه انرژیندر زمی مان هایچالش بر آن نیستیم که دشواریها وما »برای آمریکا گفت: 

بنزین و افزایش  هایبرفتن باال هایی که اکنون گریبان مردم آمریکا را گرفته است، مانندسختی وبزرگی ازمسائل 

گذشته دهه  ینبلکه طی چند پدیدار نشده اند،یکی دو سال اخیر  در ،وابستگی آمریکا به منابع انرژی خارجی

یان درازی لممکن است سا معضالت متمرکز کنیم، گرچهحل این  رایکوششمان را بباید  ما اکنون گرفته و شکل

 در مسیری درست تا دهدما را یاری میاین الیحه . ... را از میان برداریم  این دشواریها طول بکشد تا بتوانیم

  . 1«کنیمحرکت 

 از کنگره آمریکا( رئیس جمهور آمریکا مجددا در در سخنرانی سالیانه اش در 2006ژانویه  31سال بعد )

 یبرا یباید راه شده است و «معتاد»گفت که آمریکا به نفت  و کشورش به نفت خاورمیانه شکوه کرد یوابستگ

 کا به نفتآمری»گوید: میکا چنین درباره راهبرد انرژی آمریدر این سخنرانی بوش  از این وضعیت بیابد. یرهای

فناوریهای  ها  وبا توجه به توانایی آمریکا، کند.... .ثبات دنیا وارد می از مناطق بیرا  و این نفتوابسته است 

یک هدف بزرگ، یعنی رهایی از وابستگی اقتصادی به نفت و آزادی از نفت می تواند به  مدرنی که دارد،

از جمله گزین، های جایهای خود را در مورد انرژیگذاریسرمایه ضرورت دارد که ما.  ..یابد.دست  خاورمیانه،

 ،سنگزغالگذاری بر روی فناوری برای کاربرد پاک نیز سرمایههای خورشیدی، بادی و ، انرژیاتانول گیاهی

یاری  راها، ما فناوری توسعه اینای جدید و مطمئن را گسترش دهیم. های هستهوگاهو ساخت نیر دهیم افزایش

 75واردات نفت ما از خاورمیانه به میزان بیش از  به هدف بزرگتری دست پیدا کنیم و آن، کاهش تاخواهد کرد 

 .2«است 2025درصد تا سال 

 انه،یبه نفت خاورم یوابستگ یدرصد 75بودن هدف کاهش  ریپذدر مورد تحقق یبرخ یچند روز بعد وقت

 ینابع انرژخود به م یوابستگ میتوانیم ،یو فناور قیما به کمک تحق»کردند، بوش در اظهار کرد :  کیتشک

 نی. امیهدف را محقق کن نیا دیبا م،یباش ایکشور اول دن میخواهی... اگر م میرا کاهش ده یخارج داریناپا

  3.«یابیاست و هم قابل دست یهدف، هم الزام
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کا نسبت به خطر وابستگی آمریجرج بوش در سخنرانی سالیانه خود در کنگره  (2007)ژانویه و باز سال بعد 

ختالل در جریان نفت وارداتی آمریکا در مقابل ا و گفت خاورمیانه، هشدار داد به نفت خارجی، به خصوص

تر به منابع تواند با اتکای بیشنیاز نخواهد شد اما میآمریکا هرگز از نفت وارداتی بیاو گفت  پذیر است.آسیب

ت خارجی میادین نفتی داخلی از وابستگی خود به نف نیز با اتکای بیشتر بهای و هستهانرژی دیگر انرژی از جمله 

درصدی  20و کاهش  نوهای بع انرژی تجدیدپذیر و سوختکارگیری مناخواستار توسعه بهاو همچنین  بکاهد.

ازی ساو در خواست کرد که ظرفیت ذخیره . در همین سخنرانیمصرف منابع سوخت فسیلی در ده سال آینده شد

 1.نیز  دو برابر شود استراتژیک نفتی آمریکا

 یتگبر بر لزوم کاهش وابس دیکأخود ضمن ت ییویراد یهفتگ یبوش در سخنران زی( ن2007 هیماه بعد )فور 

 نیگزیاج یهایانرژ نهیدر زم قاتیتوسعه تحق یالزم را برا یخواست تا منابع مال کایبه نفت، از کنگره آمر

است  یدیکل یهااز حوزه یکیکشور به نفت،  نیا یکاهش وابستگ یبرا یاختصاص دهد و گفت که طرح و

: »کنند. او به صراحت گفت:  یهمکار گریکدیتوانند در آن با یو دموکرات م خواهیکه دو حزب جمهور

عرضه نفت  یگختیها و اقتصاد ما را در برابر گسستیدشمن و ترور یهابه نفت، ما را در برابر حکومت یوابستگ

 2«.سازدیم ریپذبیآس

ش تبدیل شده بو محوریابستگی به نفت، نه تنها به سیاستله آزادی اقتصاد آمریکا از وبنابراین اکنون مسأ

نون به یک له اکمسأ یعنی این مدارن و احزاب آمریکایی نیز در مورد آن اتفاق نظر دارند.است بلکه سایر سیاست

آمریکا در انتخابات کنگره  حزب دموکرات 2006در نوامبر وقتی  هدف اجماعی و راهبردی  تبدیل شده است.

ی را حزبش دو سیاست اصل اعالم کرد کهاکثریت را به دست گرفت، خانم پلوسی رهبر پارلمانی این حزب 

یدای . همچنین هر دو کاندکند، یکی خروج سریع از عراق و دوم قطع وابستگی به نفت خلیج فارسدنبال می

ت ( در مبارزاکلینتوناوباما و خانم باراک ) هوری آینده آمریکاریاست جمحزب دموکرات برای انتخابات 

مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری به صراحت گفته اندکه یکی از اهداف اصلی آنان کاهش وابستگی آمریکا 

خانم کلینتون فهرست بلندی از اهداف متنوع در حوزه انرژی را برشمرده است که در  به نفت وارداتی است.

ه نفت ضزی در پی تحقق آنها  خواهد رفت. او در زمینه شرایط دنیای جدید گفته است منابع عرصورت پیرو

ای فقیر هباالی نفت نیز برای اقتصاد و بخشهای های تروریستی است و قیمتبرای آمریکا در معرض آسیب

هزار سال  200تر از هر زمان دیگری در شدن زمین سریعموجب فشار مضاعف است. همچنین گرممردم آمریکا 
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اغل از ت پاکیزه و گسترش مشگذشته بوده است و اکنون موقعیت مناسبی برای حرکت به سوی محیط زیس

تحول در فناوری است. بر پایه این شرایط او اهداف چهارگانه خود در حوزه انرژی را چنین اعالم کرده طریق 

 :1است

 ، 2025ستگی  آمریکا  به نفت خارجی تا سال درصد از  واب 50ـ کاهش حداقل 

 ،2025ها تا سال ( با انرژیهای حاصل از زیست تودهمیلیون بشکه نفت )از مصرف روزانه 4ـ جایگزینی 

ویی جکه موجب صرفه ایژی در مصارف خانگی، صنعتی، حمل ونقل، به گونهـ افزایش کارایی انر

 روز شود،میلیون بشکه در  4در مصرف نفت به اندازه 

درصد ایستگاههای گاز کنونی و تا سطح صد  50تا سطح  2015ـ توسعه مراکز توزیع اتانول تا سال 

 .2025درصد تا سال 

 : 2باراک اوباما نیز اهداف اصلی خود در حوزه انرژی را چنین اعالم کرده است 

 های گاز بر خانوارها حاصل از افزایش قیمتهای تحمیل شده هـ کاهش هزین

 2050درصد تا سال  80های حاصل از کربن تا میزان کاهش آلودگی ـ

 گذاری بر آینده انرژی پاکـ سرمایه

 های زیستیهای تازه سوختـ حمایت از تولید نسل

 دادن اقتصاد آمریکا به سوی آزادی از نفتـ جهت

 2030درصد تا سال  50ـ بهبود کارایی انرژی تا 

 رد تغییرات آب و هواییـ بازسازی مدیریت آمریکا در مو

گمان  دیع نبادر واقتر از بوش شده است. تر و حتی تندروانهمان گذشته است سیاست اوباما شفافز و البته هر چه

رسد یه نظر مب یخواهد کرد. حت رییتغ کایآمر یانرژ یهااستیشود، س کایجمهور آمر سیکه اگر اوباما رئ میکن

 نیدرع خواهد فشرد. چرا که بوش یپا انهیبه نفت خاورم یاز وابستگ ییرها استیتر از بوش بر سدیاوباما شد

 اما اوباما صراحتاً د،ریدر نظر بگ زیرا ن ینفت عیمنافع صنا دکوشیم یبه نفت خارج یکاهش وابستگ یتالش برا

جهت منافع  در داریپا یاد و با ارادهنرا کنار بگذار عالئق و روابط ویژه دیبا مقامات کاخ سفیدگفته است که 

 یبت انرژاست گروه ضر فتهاو در نقد روش عمل دولت بوش گ .دنبه نفت برو یاز وابستگ ییرها یعموم به سو
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ناسان و کارش ستیز طیمح انیکه با حام یشده است، در حال لیمعاون بوش تشک دیک چنی استیکه به ر

  1کند.یم داریبار د 40 ینفت عیصنا نیکند، با مسئولیبار مالقات مکیفقط  ریپذدیتجد یهایانرژ

( گفته است 2008سال بعد )آگوست  کی قاًیاست. او دق دهیامسال سخن خود را صراحت بخش حتی اوباما

را به نفت  اکیآمر یشود ظرف ده سال وابستگ روزیپ کایآمر یجمهور استیر ندهیکه در انتخابات آ یدر صورت

 یهااستیکه س ردیپذیتحقق م یتنها به شرط یتحول نیاست که چن شنروبرد. یم نیو ونزوئال از ب انهیخاورم

  2.ابدینفت شده است ـ ادامه  متیق شیفارس ـ که منجر به افزا جیامروز بوش در خل

 فت منطقه هایی از وابستگی به نله رسأله کلینتون یا اوباما نیست، مو البته  اکنون مسأله، دیگر تنها مسأ

 عقده تاریخین ایبرای آمریکائیان نه تنها به یک اجماع کارشناسی تبدیل شده است بلکه  ثبات خاورمیانهبی

مواردی همچون نمونه زیر، را در سالهای شود. میآرمان ملی تبدیل یک بحث حیثیتی و یک  به کم داردکم

 اخیر به فراوانی قابل مشاهده است:

« مینشدن هوای زاستقالل انرژی و گرم»مریکا برای ( کمیته منتخب کنگره آ86)فروردین  2007در آوریل 

تشکیل شد. در اولین نشست این کمیته هشدار داده شده که وابستگی آمریکا به نفت، تهدیدی برای امنیت ملی 

روشن  »این کشور است. در این جلسه، ادوارد مارکی، رئیس این کمیته و نماینده جمهوریخواه کنگره گفت: 

رداتی که برای قطع وابستگی به نفت واتیک آمریکا بدتر خواهد شد مگر آنژئوپول ت ملی واست که وضعیت امنی

زدن گره»و همچنین گفت  .انجامد، به سرعت وارد عمل شویمشدن هوا میهایی که به گرمخروجی و کاهش

ست اکشورهایی که ممکن است با تروریسم در ارتباط باشند، حماقت محض  رفاه اقتصادی آمریکا به منابع نفتی

و دیگر  های عربجیب شاهزاده پردازد، بهمریکا ساالنه برای واردات نفت میمیلیارد دالری که آ 300بیشتر .... 

نرژی ما آزادی سیاست ا....  .دهندمانند القاعده قرار می هاییها را در اختیار گروهرود که این پولحکامی می

 3«. کنداقتصادی ما را تهدید می

ی از یبنابراین باید گفت حتی اگر در سندی رسمی هم مکتوب نشده باشد ـ که شده است ـ هدف رها

راتژی آمریکا محور است فارس و به طور کلی هدف رهایی از نفت، اکنون به عنوان وابستگی به نفت منطقه خلیج

 رن بیست ویکم درآمده است. قبرای ربع اول 
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تونی بلر در سخنرانی  2004بندیهایی رسیده اند. در سپتامبر ز در سالهای اخیر به یک چنین جمعها نیاروپایی

العمل سریع محیطی است که نیازمند عکسزمین بزرگترین مشکل زیست یکره شدنگرم»خود در لندن گفت: 

 ثیر تغییرات أت .. . حل فوری این بحران استراه المللی و تالش برای یافتنینی بجامعه

ی زمین بر رو“ انقالب سبز صنعتی”های آینده به شدت احساس خواهد شد، مگر اینکه هوایی بر روی نسلو آب

 شدنقانع کرده که گرممرا ، است هایی که امسال رخ دادههوایی عجیب مثل طوفانو شرایط آب...  روی دهد

( پس از انتشار گزارش دولت 2006. همو دو سال بعد )اکتبر 1«ای رسیده استدهندههشدار ی زمین به سطحکره

-غیرقابل بار وغییرات آب و هوایی زمین را فاجعهبریتانیا در مورد تغییر وضعیت آب و هوایی زمین،  عواقب ت

به  یاسدر مقی یو اقتصاد یاجتماع یهاسبب خواهد شد که فعالیت یتغییرات جو»بازگشت خواند و گفت 

ها که خیلی پیشتر از اروپایی .2«دچار شوند وقفهو رکود عظیم اقتصاد در آمریکا، به  یجهان یهاعظمت جنگ

رده ا نیز شروع کای اندیشید و اقدامات خود رشدن کره زمین چارهقانع شده بودند که باید برای گرمآمریکا  

 ردند.کیمعطوف م یانرژله بازنگری در الگوی أسوی مس کم توجه خود را به طور جدی بهبودند، اکنون کم

وقت انگلستان از  یروزبلر، نخست یبا تون یدارخانم آنجال مرکل صدر اعظم آلمان در د 2006 یهدر فور

 زیساله در زمینه امنیت و عرضه انرژی موافقت کنند. بلر ن 15کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست با راهبردی 

ای سازی و ارتباط  بازارهو توسعه، آزاد اتنیاز به هماهنگی بهتر در زمینه انرژی، از جمله تحقیق»  اظهار داشت

 یابیو دست یله هماهنگأاکنون مس. 3«مختلف ، در کل به یک موضوع مهم راهبردی برای اروپا تبدیل شده است

 کیمورد توجه قرار گرفته بود.  یبه اندازه کاف یزدر اروپا ن یدر حوزه انرژ یجد یراهبرد ینبه اجماع و تدو

رد در مو یاسند پانصد صفحه یکاروپا با انتشار  یسیونکم 2007 یهژانو 10سال بعد از سخنان مرکل و بلر، در

ها ییاروپا یهایشود، نگرانیاروپا تا آن زمان محسوب م یسیونکم یخسند تار ینترعاروپا، که جام یمسائل انرژ

رد. را منعکس ک ینهزم یناروپا در ا یندهآ یآشکار و استراتژ یلیفس یهاواردات سوخت یشدر مورد روند افزا

 ییله رهاأمس ،یاصل ردانست، محو یانقالب صنعت یکمثابه آن را به یکمیسیون اروپا اجرا یسسند که رئ یندر ا

ها نو سوخت رنشود و د یشیدهاند یاکه اگر چاره ینبا اعالم ا یسیوناست. کم یلیفس یهابه سوخت یاز وابستگ

 65به  یدرصد کنون 50به اروپا از  یلیفس یهانشود، واردات سوخت یگذاریهسرما یبه اندازه کاف یرپذیدو تجد

 یمیزان تولید گازها 2020تا سال  ییاروپا ید کرد که کشورهایشنهاپ ید،خواهد رس 2030درصد در سال 
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و  یدتول یالزم است الگو ی،هدف ینتحقق چن یدهند. و البته برا خود را حداقل بیست درصد کاهش یاگلخانه

 . 1متحول شود یمصرف انرژ

 یز وابستگا ییرها یتوان خط تالش برایم یر،اخ یدر سالها ییانو اروپا یکاییاندر تمام مواضع آمر ینبنابرا

در لفافه  زیکرد ـ گرچه همه چ یریگیرا پ یله عبور از نفت به طور کلأفارس به طور خاص و مس یجبه نفت خل

توان به یاز نفت را م ییاکنون رها نابرایندهد. بیرخ م ینشدن کره زماز گرم یریگیشپ یبرا یگذاریاستس

است  نیاکنون پرسش ا اما است. ییقابل شناسا یغرب یکشورها ینسل سوم انرژ یاستس ینتریعنوان محور

به نفت   یاز وابستگ ییندارند و اگر رها یشدر برابر خو ینهگز ینجز ا یراه یقتاً حق یصنعت یکشورها یاکه آ

 اریدر اخت یتحقق آن چه ابزارها و امکانات یغرب است، غرب برا یانرژ یهایاستنسل سوم س  یهدف محور

 .ییمگوی( پاسخ م3-6در ) او پرسش دوم ر یدارد؟ پرسش اول را در بخش بعد

 

 های در دسترس . گزینه۶-۲-۲
های خود را در مورد انرژی اعمال کنند. توانند سیاسته ابزار اصلی میبه طور کلی کشورهای صنعتی با س 

نخست مدیریت تقاضای انرژی، دوم افزایش عرضه منابع انرژی، و سوم تسهیل جریان اتصال منابع عرضه به 

 تی،گذاری مالیاریق سیاستهای کشورهای صنعتی از طر مورد مدیریت تقاضای انرژی دولتمناطق تقاضا.د

انواع  ی انرژی برایهای تشویقی، ارتقای استانداردهای اجبارکردن بازارهای انرژی، سیاستآزادسازی و رقابتی

ر دکننده انرژی موجب ارتقای کارایی مصرف انرژی )کاهش شدت مصرف انرژی( شده اند. کاالهای مصرف

. در فصل سوم هنگام کار کرده است به طور جدیاست که  سال 30انرژی، غرب حدود  افزایش کاراییمورد 

هه م در دهای انرژی کشورهای غربی نشان دادیم که در پس از وقوع شوکهای نفتی اول و دوبحث از سیاست

سازی مصرف انرژی و نیز کاهش شدت مصرف انرژی ای در مورد بهینههای جدیهفتاد میالدی غرب سیاست

واحد از محصول ناخالص داخلی( به کار زد و حاصل آن این شده برای تولید یک )کاهش میزان انرژی مصرف 

درصد  57و شدت مصرف کل انرژی بیش از  50(  شدت مصرف نفت 1970-2006شد که در سه دهه گذشته )

 کاهش یافته است. اما نیز نشان دادیم که این اقدام گرچه در گذشته برای کاهش سرعت رشد تقاضای انرژی

اضای نفت با سعه، تقبا شتاب گرفتن رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای درحال توون وده است اما اکنمؤثر ب

ن . در واقع ایتواند سرعت رشد تقاضای نفت را کاهش دهدکند که این اقدامات دیگر نمیسرعتی رشد می

سیاست ممکن است مانع افزایش تقاضای نفت توسط کشورهای اصلی و صنعتی مصرف کنند )آمریکا، اروپا و 
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رت  که در هر صو کشورهای در حال توسعه زیادی در مسیر رشد شتابان قرار گرفته اند ...( شود، اما در مقابل،

 شوند. موجب افزایش تقاضای جهانی نفت می

توان بهره راهکارها و ابزارهای متعددی می های مربوط به افزایش عرضه انرژی نیز ازتدر مورد سیاس

شاف ذخایر اکت گذاریها به سوییافتن سرمایهها و شرایط الزم را برای سوقهن زمینتوااین که میجست. نخست 

یر نفتی جدید )مثل آفریقا، گذاری عظیم در ذخاتوان با سرمایهمی مثالً. فراهم آوردنفت جدید در سایر مناطق 

وجود دارد.  نکتهد. در این رابطه دو مین کربخشی از افزایش تقاضا را تأبستر اقیانوسها یا حتی قطب شمال( 

از نوع  شود، معموالًسترس زمین مانند آفریقا ـ کشف میدایر نفتی جدیدی که ـ در مناطق درکه ذخنخست این

لیه ر مراحل اواگر ذخایر بزرگ نفت وجود داشته باشد به سرعت و دبه لحاظ نظری ذخایر کوچک هستند. 

ذخایری  و دهند(هایی از خود بروز میاهیت طبیعی آنها و عالئم و نشانه)به علت م شوند اکتشاف شناسایی می

ل اری در کدتوانند تغییر معنیشوند از نوع ذخایر متوسط و کوچک خواهند بود که نمییی میشناسا که بعداً

 دهند در واقع. شواهد تجربی هم این را نشان میذخایر جهان بدهند و بنابراین اثر جدی بر بازار نفت ندارند

  50در دهه  درصد نفت جهان هستند ـ قبالً  60اکنون عهده دار تولید ن فوق عظیم  و عظیم جهان ـ که هممخاز

. شود، ذخایر کوچک استکشف شده است و میری که از آن پس اند. بنابراین ذخایمیالدی کشف شده 60و 

نند و ر بزرگ قبلی را جبران کتوانند کاهش ظرفیت تولید ذخاییر  کوچک جدید در بهترین حالت میاین ذخا

لت به طور طبیعی به عدرواقع هر سال  داری بدهند.نفت کل جهان را افزایش معنی توانند ظرفیت تولیدنمی

 درصد تولید نفت جهان کم  9تا  7شود، فشار مخازن موجود می نجر به کاهشکه ماستخراج نفت 

 7تا  6وانند ای که بتبرداری برسند به گونهی تولید باید ذخایر جدید به بهرهشود و برای حفظ سطح کنونمی

میدی ا میلیون بشکه در روز به تولید بیفزایند تا تولید نفت جهان در هر سال نسبت به سال قبل افت نکند. بنابراین

توان داشت. در مورد سایر ـ از طریق کشف مخازن جدید ـ نمی به جهش در ذخایر و ظرفیت تولید نفت جهان

ابی باز توان حسند و ریسک باالیی دارند نیز نمیاقطب شمال، نیز چون ذخایر احتمالیذخایر نفت، مثل ذخایر 

 5درصد و ذخایر احتمالی حدود  50ممکن  درصد، ذخایر 90شده حدود کرد )قابلیت استخراج ذخایر اثبات

 درصد است(. 

گذاریهای عظیمی بر روی تحقیق و توسعه برای سرمایهتواند رخ دهد این است که حرکت دیگری که می

متوسط نون اکرا افزایش دهد. هم و از این طریق ضریب بازیافت ذخایر نفتی ام شودبهبود فناوری استخراج انج

مین زازای هر صد بشکه نفتی که در زیر به طور متوسط به . یعنیدرصد است  33ضریب بازیافت نفت در دنیا 

بشکه آن  33شود( با فناوری کنونی استخراج به طور متوسط گفته می« درجا»به آن ذخیره نفت  وجود دارد )که

 شود که ضریبگفته می اساس اصالحاًراینماند )بدیگر آن در زیر زمین میبشکه  67قابل استخراج است و 
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که سهم بیشتری از نفت  سازدفناوریهای استخراج ما را قادر میدرصد است(. هر نوع بهبود در  33بازیافت، 

زمین را استخراج کنیم. اما باتوجه به تجربه گذشته انتظار افزایش قابل توجهی در این مورد وجود درجای زیر

 5/1گذشته مجموع تالشها برای افزایش ضریب بازیافت حداکثر توانسته است به افزایش  ندارد. مثالً در ده سال

هد ددرصدی در این ضریب بینجامد. ضمن این که افزایش ضریب بازیافت ظرفیت تولید کنونی را افزایش نمی

 شود.کنونی یا افزایش طول عمر مخزن میبلکه مانع کاهش سطح تولید 

منابع نفت غیرمتعارف شامل طیفی از  متعارف نفت روی آورد.سوی منابع غیر توان بهه میکدیگر این

ارند.  یعنی های زیادی دد دارند. این منابع با نفت تفاوتبه شکل جامد وجو اند که معموالًهای بسیار سنگیننفت

 45متعارف بین رد هزینه استخراج یک بشکه نفت غیهم هزینه استخراج آنها بسیار باالست )در شرایط فنی موجو

 وجود دارد. در مورد برداری از این منابع مشکالت فراوان زیست محیطیدالر است( و در استخراج و بهره 65تا 

رف انرژی، برداری از این منابع مستلزم صنخست باید گفت که استخراج و بهرهمحیطی این منابع مشکالت زیست

برابر  5/2تا  2ناشی از مصرف این منابع، بین  CO2دگی گاز آب و بخار فراوان است. دیگر این که میزان آلو

ی تولید سنگ، آلودگه سنگی حتی بیش از دو برابر زغالنفت پلم مثالً آلودگی مصرف نفت متعارف است ) 

برداری از رههای تولید، بهمنابع به هزینه محیطی بهره برداری از اینهای زیستینهکند(. بنابراین با افزودن هزمی

ت که سهم سنگین اس متعارف، نوعی نفت بسیارتصادی ندارد. ضمن این که نفت غیراین منابع عمال توجیه اق

تأمین منبع  کم است و لذا گزینه قابل اتکایی برایظیر بنزین و نفت سفید از آن های سبک نفتی نتولید فرآورده

 نقل( نیست. فزایش تقاضا برای نفت )بخش حمل واصلی ا

دارند و آن این که الگوی کنونی مصرف انرژی  اساسییک اشکال شده در باال، کارهای یادراه اما همه

  که موجب آلودگی جو زمین وبخشند، همین الگویی بر انرژیهای فسیلی( را تداوم می اصلی )یعنی تکیه

و کرده رطر روبهعظیم اقتصادی غرب را با خشدن زمین شده است و جهان و منافع رفتن الیه اوزون و گرمبیناز

ا کند، ولی سایر بحرانهمیله بحران انرژی را چاره ها حتی اگر عملی هم باشند فقط مسأاست. پس این راه حل

 حل جدیدی باید متضمن کاهش آلودگی جو ـ و سایر بحرانها ـ نیز باشد.مانند. پس هر راهبرجای می

ی ی صنعتتقاضای و نفت و گاز، کشورهاهای معطوف به اتصال مناطق عرضه به در مورد سیاست

ای به هند و چین، اروپا، آسیرو دارند. تسهیل و گسترش اتصال گاز خلیج فارس راهکارهای متعددی در پیش
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، اتصال 1شرق و نیز آمریکا، اتصال گاز آسیای میانه به اروپا، اتصال منابع نفتی آفریقا به آمریکا و اروپاجنوب

ر این له دترین مسأروند. در واقع عمدهاز جمله این راهکارها به شمار میبه آمریکا  منابع نفت سنگین کانادا

ای ههای مصرف است )در مورد سیاستهای تولید به حوزهیان انتقال منابع گازی از حوزهحوزه، گسترش جر

صل سخن انتهای این ف انتقال گاز از خلیج فارس به چین و هند و نقش مناقشه اتمی ایران در تسهیل این مساله در

 خواهیم گفت(.

وی مناطق ز به سانتقال گاز از مناطق عرضه گا های سیاست د بر روینتوانمی بنابراین کشورهای صنعتی

ند چگذاری بر روی انتقال منابع گاز، نیز در مورد سرمایه. دنگذاریهای سنگینی انجام دهمصرف، نیز سرمایه

 هستند ریبیشت تمرکز درجه دارای گاز اصلی کنندگانصادر نفت، برخالفکه محدودیت وجود دارد. نخست این

 سه در جهان گازی منابع درصد 55) است نفت تقارن عدم زا بیش گاز مصرف و تولید مناطق میان تقارن عدم یعنی

 گاز برای تماعی،اج و سیاسی نشدهبینیپیش تحوالت و هاثباتیبی از ناشی هایریسک بنابراین دارد(. قرار کشور

 آن فیزیکی طبیعت واسطه به آن نقلو حمل و ذخیره که است انرژیی نبعم گاز که این دیگر .است نفت از بیشتر

 در است. گاز گالیچ افزایش برای پایین دمای )یا( و باال فشار نیازمند تولید مراکز از گاز انتقال است. مشکل بسیار

 مکانا ازی،سذخیره مشکالت واسطه به است. لوله خطوط گسترده یهاشبکه نیازمند نیز آن توزیع مصرف، مراکز

 خط طریق زا انتقال صورتهای به  معموالً گاز است. پرهزینه و محدود بسیار  ـ نفت با مقایسه در ـ گاز سازیذخیره

 گاز از مایع سوخت تولید یا  GTL)  مایع به گاز ،3(CNG) فشرده طبیعی گاز ، 2(LNG) شدهمایع طبیعی گاز  لوله،

 این همه است. انتقال قابل  (5برق به گاز تبدیل یا GTW) سیم طریق از گاز انتقال و (4شیمیایی فرایندهای طریق از

 انتقال هزینه ،(گاز فشار و حجم  به )مربوط گاز خاص رفتار علت به  هستند. برسرمایه بسیار گاز انتقال  روشهای

  .6است نفت توزیع و انتقال از ترگران برابر 6 تا  4 فوق ایهروش قالب در گاز

انبوه مصرف شوند، جو را آلوده له دیگر، این است که در هر صورت منابع گازی نیز وقتی به میزان أمس

حاصل از مصرف گاز طبیعی  CO2زنند. برای نمونه میزان انتشار شدن زمین دامن میکنند و به مشکل گرممی

                                                 
 افزایش یافتهحوزه های عمیق دریایی  از بویژه تولید نفت در آفریقا  بواسطه پیشرفت فناوری در بخش استخراج نفت، اکنون  .1

فراوان  ساوتومی و کامرون دارای ذخایر ٬سودان ٬کنگو برازویل ٬گابن ٬گینه استوایی ٬نیجریه ٬منطقه خلیج گینه. است

 قابل مقایسه با نفت منطقه خاورمیانه نیست.که البته به لحاظ حجم   نفتی است

2 . Liquefied natural gas  

3 . Compressed Natural gas 

4 . Gas to Liquids  

5.  Gas to Wire 

6. Thomas and Dawe, 2003.   

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geu8xqVjpIRm4ArW5XNyoA;_ylu=X3oDMTEyMXZ2aXIwBHNlYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA2FjMgR2dGlkA0gxMjRfNzk-/SIG=11kckpkq1/EXP=1211869162/**http%3a/en.wikipedia.org/wiki/LNG
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درصد آلودگی مصرف زغال سنگ است. و نکته آخر این  60درصد آلودگی مصرف نفت و   70نزدیک به  

رب غهم در خلیج فارس قرار دارند، یعنی همان جایی که یک قرن است  جهان منابع گاز بخش بزرگی از که

ود ه صالح غرب نیست که سرنوشت اقتصاد خدرگیر مدیریت آن است و مدیریت ناپذیر است و اکنون دیگر ب

 کنونملی هم حاکی از آن است که غرب تارا دوباره برای حداقل چند دهه به این منطقه گره بزند )شواهد ع

 کوششی جدی برای انتقال گاز خلیج فارس به سوی غرب نکرده است(.

 است. فسیلی نیز وجود دارد و آن وجود رابطه بین قیمت انواع انرژی دیگر له مهممسأ از این گذشته یک

به  های متفاوتو هر تحولی در این بازار با شدت در واقع بازار نفت بازار مادر در بین انواع منابع انرژی است

رژی فسیلی نگاز( را جایگزین ا مثالًاین که غرب بکوشد یک انرژی فسیلی ) شود.سایر بازارهای انرژی منتقل می

هر یک از انرژیهای فسیلی، بازارهای دیگر  کند. هر شوکی در بازارنفت( کند مسأله را حل نمی مثالًدیگری )

گاز در  ه تبع آن افزایش قیمتبا افزایش قیمت نفت و ب مثالًکند. تر ـ  وارد شوک  میرا نیز ـ حتی گاهی قوی

 2006تا  2003های تولید برق و حرارت در فاصله سال گاز درسنگ به عنوان رقیب های اخیر، تقاضای زغالسال

درصدی  80در سال افزایش یافته است و متوسط قیمت آن در این دوره شاهد افزایش است  %9به طور متوسط 

جهان در این دوره ناشی از افزایش  تقاضای کشور  درصد افزایش تقاضای زغال سنگ 70حدود بوده است. )

ا توجه به تداوم رشد اقتصادی چین، تداوم روند افزایش مصرف زغال سنگ در چین برای چین بوده است و ب

له چین را نیز چاره کند. شاید اتصال گزیند باید مسأاست و غرب در هر راه حلی که برمیجو زمین خطرناک 

این که  ضمن !(.اش را در انتهای همین فصل خواهیم گفتحل باشد. چگونهین به منابع گاز جهان بهترین راهچ

تواند مشکل مین امکان جایگزینی کامل مصارف نفتی با گاز وجود ندارد. بنابراین غرب نهایتاً از نظر فنی اصوالً

 نفت را با سایر منابع انرژی فسیلی حل کند.

نابع اصلی گاز ماگر  ،نبود شدید بین مناطق تولید ومصرف آن  گاز انرژی فسیلی نبود، اگر عدم تقارناگر 

رای ترین و ارزانترین جایگزین بترین، دردسترسگاز سادهآنگاه شاید  جهان در خلیج فارس نبود، و  اگر .....،

ت که غرب حسابگر بعید اس نفت و زغال سنگ بود. اما وابستگی به گاز نیز برای خودش خطراتی دارد که از

میانه را ثبات خاورستگی به نفت منطقه بیو خطرات وابها غرب که یک بار هزینهحل را انتخاب کند. این راه

خواهد کوشید  هتبال تجربه کرده است بعید است که خودش را دوباره برای چند دهه به گاز این منطقه وابسته کند.

به  ازهاغرب خواهد کوشید تا این گ بویژه. ای به بازار جهانی سرازیر شودبه گونه منطقه خلیج فارسگاز  تمام تا

، یز هستندنترین کشورها کنندهآلوده در شرایط کنونی هند که مانند چین و ییابنده و عظیممهم و رشد اقتصادهای

ثبات اقتصادی این کشورها ـ که اکنون راه غرب است که هم تداوم رشد با  سرازیر شود. در میان مدت این تنها

 ایانههای گلخاین با گاز زمین بیش ازرشد اقتصاد جهانی به رشد آنها پیوند خورده است ـ حفظ شود و هم جو 
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ارس است که گاز خلیج فپس از نظر غرب مناسب  ترین کشورها هستند(.کنندهآلوده نشود )چین و هند از آلوده

 زایشهم از شدت اف منابع انرژی کم شود ودیگر فشار به  هم تاتر به صنایع جهانی منتقل شود، هر چه سریع

د از اتکا به بای وابسته شود. پس اوالً  خلیج فارس گاز حاضر نیست بهخود غرب  اما .شودجوی کاسته آلودگی 

ن گذار را باید پیش از ای نباید خطای قبل را تکرار کند و به گاز وابسته شود. ثالثاً نفت در آینده چشم بپوشد ثانیاً

 ی شود. ط این گذار یریت کند تامدای موثر بازار انرژی را به سرانجام برساند و به گونه که بحران فرا رسدآن

 جانبه اهداف ا افق و اطالعات کنونی ـ در بلندمدت و به منظور تأمین همهترتیب ـ حداقل ببدین

به در الگوی مصرف انرژی  جهش ند:ماحل برای غرب  باقی نمیهای نسل سوم انرژی، جز یک راهسیاست

نو و پاک انرژیهایی است که منظور از انرژیهای. نفت های نو، پاک و جایگزینانرژیکاربرد  سوی

انرژیهای خالف  شوند )برن به طور طبیعی و مداوم تولید میپذیرند، یعنی در چرخه زیستی طبیعی کره زمیتجدید

موجب تر از آنها شوند یعنی مصرف بیشتر و بیشناپذیر محسوب میید پذیر نیستند(؛ از منابع پایانفسیلی که تجد

گر دارند دوباره در طبیعت جذب ندارند یا ا کنندهآلوده شود؛  پسماندها و ضایعاتآنها نمی کاهش ذخایر

ای کره ج شود؛  همچنین  منابع آنها در همهآنها منجر به انباشت َآلودگی نمیشوند و بنابراین مصرف انبوه می

، انرژی زیست 1ایانرژی هسته انرژیهایی نظیرزمین پراکنده است و در انحصار ملت خاصی نیست. بنابراین 

(، انرژی برقآبی، و سایر انرژیهای نو 2ها و ...ی متان برگرفته فاضالبها و زبالهای مدرن )شامل اتانول، گازهاتوده

ی کوچک و ...( انرژی نو )بادی، خورشیدی، هیدروژن، پیل سوختی، امواج، زمین گرمایی، همجوشی، برقاب

 شوند.محسوب می

غرب ـ و سپس جهان ـ  به سوی جایگزینی انرژیهای فسیلی با انرژیهای پاک و نو حرکت کند،  بنابراین اگر

-و به موازات آن خطرات ناشی از بییابد ـ غرب به انرژی خلیج فارس کاهش می نه تنها به تدریج وابستگی

ی در کره زمین لید آلودگاصلی تو ه منشأشود ـ بلکهای بازار نفت نیز کم میباتیثهای خلیج فارس و بیثباتی

آمریکا را در این زمینه  ( به روشنی دستور کار2006سند راهبرد امنیت ملی آمریکا ) یابد.کاهش مینیز به تدریج 

 . است «گشایش، یکپارچگی و تکثیر بازارهای انرژی برای ایجاد خودکفایی در زمینه انرژی»کند: مشخص می

 :این راهبرد آمده است توضیح در

                                                 
انرژی هسته ای گرچه متکی به مواد فسیلی )سنگ اورانیوم( است و برخی ویژگی های گفته شده برای انرژیهای نو )مانند نداشتن  . 1

 را ندارد اما جزء انرژیهای نو طبقه بندی می شود.پسماند آلوده کننده( 
زیست توده مدرن شامل طیف گسترده ای از ضایعات فرایندهای تولید و مصرف، ضایعات محصوالت کشاورزی و در واقع   .2

 جنگلی و ضایعات شهری و صنعتی می شود که قابلیت تولید انرژی به شکل گاز یا مایع را دارند.
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کننده ایاالت متحده آمریکا سومین تولیدهای فسیلی بخصوص نفتی است. اکثر انرژی اقتصاد جهان از سوخت»

ی المللمنابع بین هدرصد از نیازهای سوختی خود متکی ب 50مین بیش از أگ نفت در جهان است اما ما برای تبزر

ین انند. وابستگی جهان به مین می کأت هستیم. فقط برخی کشورهای معدود هستند که نفت جهان را

مناطق « تکثیر»مین انرژی خود در گرو أ. کلید کسب اطمینان از تنه مسئوالنه است نه پایدارکنندگان اندک، مینتأ

 را ایجاد و در چارچوب آن« شرکت انرژی اتمی جهان»ما ... است که ما متکی بر آنها هستیم.  و نوع منابع انرژی

این  نیم.کبازیافت اتمی پیشرفته همکاری می راکتورها و ه و استقرار تکنولوژیبا کشورهای دیگر برای توسع

 عاری از تشعشات دست یابیم، دهد که به انرژی مطمئن و شرکت به ما این امکان را می

های قدیمی کمتر است و کمتر ممکن است پلوتونیوم جدا شده از انرژی بههای که فضوالت آن نسبت انرژی

ک های جدید امکان گسترش چشمگیر یها قرار گیرد. این تکنولوژیآن در اختیار کشورهای یاغی و تروریست

 رژی اتمی در سراسر جهان فراهم انرژی اتمی سالم و امن را برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده ان

 های تبدیلی مثل تبدیل هیدروژن و زغال پاکیزهالمللی خود برای ایجاد تکنولوژیا با شرکای بینآورد. ممی

در پی تبدیل زغال داخلی خود به منابع بدون  FUTUREGENهایی مثل طرح همکاری داریم. ما از طریق پروژه

در  ویم.کثیر آنها در سطح جهان شدهد مانع از تهستیم که به ما این امکان را می تشعشات الکتریسیته و هیدروژن

انقالبی  هایداخل نیز، ما سرگرم تحقیق درباره یک نیروگاه زغالی بدون تشعشع هستیم یعنی تکنولوژی

منابع انرژی  وابستگی به کاهشهای پیشروانه تولید اوتانول. خورشیدی و بادی، انرژی اتمی سالم و پاکیزه و روش

  .«یکا در اولویت قرار داردخارجی در راهبرد جامع انرژی آمر
  همچنین در بخش دیگری از همین سند آمده است: 

یت ودولت با شرکای اقتصادی و تولیدکنندگان انرژی برای گسترش انواع منابع انرژی، گشایش بازارها و تق»

اسخگویی به پتواند منجر به تولید انرژی الزم برای گذاری خصوصی ـ که میحاکمیت قانون و گسترش سرمایه

ـ تالش مینیاز مینه هیدروژن، ز یافته درهعصنعتی و توسبا کشورهای کند. عالوه بر این ما های جهانی استفاده شود 

یک  ره جنوبیکزغال پاکیزه و تکنولوژی اتمی پیشرفته همکاری کرده و با همکاری استرالیا، چین، هند، ژاپن و 

های ولوژیکند و استقرار تکنه است که سوخت و آب وهوای سالم تولید میی ایجاد کردااقیانوسیهـ  الف آسیاتائ

 «.نمایدپاکیزه را برای گسترش امنیت ، کاهش فقر و آلودگی تسریع می

له این است که این همه تحول قرار است در طول چه مدتی و با چه ابزارهای سیاستی انجام اکنون مسأ

ساً اقدام کنند. آیا این أهای غربی برای تحقق این همه آرمان، ردولتآیا قرار است دولت آمریکا و پذیرد؟ 

 که قیمت نفت پایین است و  پذیر است؟ آیا تا زمانیگذاریهای دولتی امکانات صرفا با سرمایهتغییر

توان به سوی این اهداف حرکت کرد؟ ی توجیه اقتصادی ندارد، چگونه میگذاری در سایر منابع انرژسرمایه
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نفت را  توان قیمتنه میم باید بگوییم چاره کار در افزایش تدریجی ولی مداوم قیمت نفت است. اما چگوالجر

هم تدریجی و هم مداوم افزایش داد. سابقه قیمت نفت نشان داده است که یا نوسان داشته است، یا ثابت مانده 

قیمت  زایشدریجی اما مداوم را در افتوان یک روند تی یکباره جهش کرده است. چگونه میاست و یا با شوکها

دون بهای مهمی است که ها پرسشه بحران در اقتصاد غرب نشود. اینای در عمل منجر بنفت ایجاد کرد به گونه

تواند راهکار مطمئنی برای تحقق آرمانهایی از آن دست که در باال آمد را به اجرا پاسخ روشن به آنها، غرب نمی

   درآورد.

ن همه این مسائل را برای عموم بیان کرد و راهکاری پیشنهاد داد.  البته هم مسایل آلودگی و هم تواآیا می

ر کنید ه است. اما تصوهایی هم داده شدحله طور کلی بیان شده است و راهخطرات وابستگی انرژیهای فسیلی ب

ن زمین شدکه برای حل مشکل گرمی اعالم کند اش یا جامعه جهانتواند بیاید به جامعهمداری میکدام سیاست

هزار دار،  صدها از مردم عادی و صدها هزار سرمایهها نفر ونباید قیمت نفت چند صددرصد گران شود. میلی

دار عزل یا مدیدند. حتی ممکن بود آن سیاستار و میلیونها نفر کارگر آسیب میدکارخانه، میلیونها نفر سهام

مداران غربی حتی جرأت ندارند برخی اطالعات قطعی را، از بیم سیاستاستیضاح شود و یا حتی ترور شود. 

وید گالمللی انرژی میالم کنند. پال رابرتز، متخصص بینپیامدهای اقتصادی یا اجتماعی آن، آشکارا اع

، 1970کننده دهه های نومیدبینیاشی از پیشن سیاسی و هراس نکننده امروز، با مشاهده زیاکشورهای مصرف»

ن سابق وزیر انرژی معاو. و 1«کنندآینده با نهایت احتیاط رفتار می حین صحبت رسمی در مورد عرضه )نفت( در

مطرح  2020نی را مثاًل در سال حتی اگر دولت آمریکا احتمال وقوع اوج تولید نفت جها»گوید آمریکا نیز می

متحده را ناچار  اساساً ایاالتگذاشت، بلکه نها تأثیری شدید و بسیار منفی میتنها بر بازارها ت کرد، این کار نهمی

ید داشته ککارایی انرژی و انرژی جایگزین تأ کرد فوراً سیاست انرژی خود را به سیاستی تبدیل کند که برمی

 .2«باشد

یا آ دولتی جرأت اقدام مستقیم ندارد. مثالًمداری یا بنابراین به علت حساسیت مسأله انرژی، هیچ سیاست

ور دهند کننده دستردها مصرفتوانند با دستورالعمل به صدها هزار صنعت و کارخانه و میلیاهای غربی میدولت

 که این کار انجامهای نو و پاک جایگزین کنند؟ چه تضمینی وجود دارد های مصرفی خود را با انرژیانرژی

چنین شود  اگر بخواهد های غربی باید چنین هزینه سنگینی را تقبل کنند. و اصوالًکارخانه ها وشود؟ چرا بنگاه

                                                 
ستانه جهان پر مخاطره نو، پال رابرتز، ترجمه احمد عظیمی بلوریان، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پایان نفت در آ  .1

 .123، ص 1386
 .124همان، ص   .2
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ها و صنایع ـ که در فرایند تولید، انتقال، فراوری و توزیع انرژیهای فسیلی قرار دارند ـ بسیاری از همان کارخانه

دمات خداری که در صنایع، تجارت و ایهدار و سرمشوند. تکلیف میلیونها سهامرج میاز گردونه اقتصاد خا عمالً

 های غربی بخواهند چنین کنندگمان اگر دولتشود؟ بیاند چه میگذاری کردهمربوط به نفت و گاز سرمایه

نچنان باال های فسیلی را آتوانند مالیات انرژیراه خواهد افتاد. البته آنها می بحرانی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

ای هکنندگان به سوی انرژیباال برود و مصرف شدیداًهای این انرژی در کشورهای غربی قیمتکه ببرند 

 گمان هر دولتی چنینارد دست به چنین اقدامی بزند؟ بیت دأجایگزین سوق داده شوند. اما کدام دولتی جر

قیه دنیا ـ ی بضمینی نیست که که نه تنها هیچ تت بعدی شکست خواهد خورد. ضمن اینکند در اولین انتخابا

های غربی هم در این زمینه توافق و د حتی بعید است در میان خود دولتغربی ـ با این اقدام همراهی کنغیر

 از سوی  -ی شود، تقاضای نفت همراهی جمعی پدید آید. و اگر چنین کاری در غرب هم عمل

 وسعه قرار تار بقیه کشورهای درحالان در اختیکند و تازه نفت ارزش سقوط میقیمتیابد و کاهش می -هاغربی

از   ست ـبدون مالحظات زیست محیطی ا ناپذیر مصرف خود را ـ که معموالًگیرد و آنها با عطشی سیریمی

 شود دن زمین شو آسیب بیشتر به جو و تشدید گرم برند و این موجب تشدید آلودگیانرژیهای فسیلی باال می

 . -تهدید استچیزی که خودش برای غرب یک -

راهکار است و نوشتن قانون و ابالغ دستورالعمل. بلکه های خطیر، نه اعالم عمومی حلپس در مورد راه

ترین درمانها درمانهایی است که بیمار نداند شده قرار داد. طبیعیجهان را در برابر عمل انجام باید جامعه را و

رسید و به طور یکپارچه آن را به راهکاری اجماعی میر سطح کالن غرب باید د بنابراینتحت درمان است. 

ای به اندازه کافی طوالنی، مخفی بماند و فقط توافقی باشد در باید این راهکار تا دوره کرد. و قاعدتاًاجرا می

ارهای سیاسی رغم فشبینیم علینماید وقتی که مییافته )بسیار عجیب میمقامات عالی کشورهای توسعهسطح 

رو بود و نیز جو عمومی که بعدها ا آمریکا در جنگ عراق با آن روبهکه تونی بلر برای عدم همراهی بداخلی 

برای خروج زود هنگام نیروهای انگلستان از عراق ایجاد شد تا جایی که به افول محبوبیت تونی بلر و حزبش 

ی او اخیرا کرد. حتان کار عراق تأکید میمراه آمریکا تا پایانجامید، اما باز تونی بلر با جدیت تمام بر ماندن ه

های وجود سالح) اگر مشخص بود که کل ماهیت مسیری که صدام در مورد این موضوعبه نظر من،  »گفته است 

. 1«کردماقدام نظامی حمایت می ، من باز هم ازاست کند تغییر کردهکشتار جمعی در عراق( با آن برخورد می

تراتژیک را در جنگ عراق دنبال به جز این که بوش و بلر یک هدف پنهان اساین سخن هیچ پیامی ندارد 

 له وجود یا عدم سالحهای کشتار جمعی در عراق نداشته است(.اند که ربطی به مسأکردهمی

                                                 
 26/8/86 سنایا یخبرگزارخبرگزاری ایسنا،   .1
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اشد، بفسیلی با انرژیهای نو و پاک  می حل غرب حرکت به سوی جایگزینی انرژیهایبنابراین بهترین راه

ای اجرا شود که هم هیچ دولت غربی مقصر تلقی نشود، هم کل کشورهای دنیا مجبور باید به گونه حلاما این راه

دریج و بدون تها در سراسر دنیا فرصت کنند به هم کل صنایع و کارخانهبه مشارکت در فرایند جایگزینی شوند، 

و  عسهامداران و مالکان صنای شدن در یک بحران جهانی طی چند سال این جایگزینی را انجام دهند و همدرگیر

 جا کنند و کمترین زیان را ببرند. های جدید جابههای خود را به عرصهخدمات نفتی فرصت کنند سرمایه

  

 . نعل وارونه غرب: شوک مدیریت شده در بازار نفت۶-۲-۳
طریق نعل وارونه ز های زیادی در زمینه ایجاد تحوالت بزرگ ابه عنوان رهبر معنوی غرب ـ تجربهآمریکا ـ 

معیت جذشته اجرا شده است در مورد کنترل گرفتن از رقیب( دارد. یک نمونه موفق آن که در گ)بخوانید بازی

ا ـ کهای آمریکایی به این نتیجه رسیدندکه تداوم رشد اقتصادی آمرینیمه دوم قرن بیستم استراتژیستاست. در 

واد ین مله این بود که بخش اعظم ابیعی و مواد اولیه است. اما مسأط مین کافی منابعو البته همه غرب ـ مستلزم تأ

و بهبودهای  هداشتی و پزشکیهای بلت پیشرفتغربی ـ قرار داشت که از قضا به عاولیه در کشورهای دیگر ـ غیر

 و اگر این کرده بود،  جمعیتشان به سرعت رشد میای که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم رخ دادتغذیه

از شورش شهری و به داد. یکی این که آن کشورها به مناطق مملو یافت دو حادثه رخ میوند همچنان ادامه میر

معیت این شد، و دیگر این که جای نیز میثباتی منطقهشدند که منجر به بییل میثبات تبدلحاظ سیاسی بی

یزی برای و چ شدندولیه خوشان تبدیل مییعی و مواد اکنندگان منابع طبترین مصرفکشورها به زودی به اصلی

را تهدید  بیگذاردند و این خطری بود که امنیت سیاسی و توسعه آینده صنایع غرصادرات به غرب باقی نمی

 کرد. می

یت این کشورها بود. اما حل برای غرب کاهش نرخ رشد جمعچه بود؟ طبیعی است که بهترین راهحل راه

ر د عملی کرد؟ پاسخ را به روایت یک سند قدیمی محرمانه دولت آمریکا کهشد چنین هدفی را چگونه می

 خوانیم: می بندی محرمانه خارج شده استمیالدی از طبقه 90اوایل دهه 

ای را تدوین ریاست هنری کیسینجر، سند محرمانهشورای امنیت ملی آمریکا به  1974در دهم دسامبر 

ین شود. هدف ان سند رسمی دولت آمریکا تصویب میجرالد فورد به عنوابه وسیله  1975که در نوامبر  1کندمی

                                                 
 مشخصات کامل این سند چنین است:  .1
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ن بینی جمعیت جهان تا پایان قرن بیستم و پیامدهای آرئیس جمهور تدوین شده است ـ پیش سند ـ که به دستور

ـ این است که  1بر امنیت ملی آمریکا است. ایده اصلی این سند ـ که در دو بخش و شش فصل تنظیم شده است

به   آمریکا شود ویافته برای آمریکا یک مسأله امنیت ملی محسوب میرشد جمعیت در کشورهای کمتر توسعه

زرگ ای تالشهای بگوید که مجموعهگیری خود به صراحت میگزارش در نتیجه جد باید آن را مدیریت کند.

وانیم نرخ تما نمی»شود: نین ختم میگیری گزارش چدقت اجرا شود جمله پایانی نتیجه باید سامان داده شود و به

ی اگاه مجموعهگزارش آن«. رشد متعادل برای حدود چهار میلیارد جمعیت را  خیلی ساده و ارزان به دست آوریم

آموزش  کند نظیر: توسعهی کنترل رشد جمعیت جهان ارائه میاز راهکارهای هماهنگ و پشتیبان یکدیگر را برا

وسعه ت مین اجتماعی، جا انداختن خانواده کوچک به عنوان یک ارزش،گسترش تأ ان، افزایش دستمزد زنان،زن

جمعیت، اولویت قائل شدن در گیری از بارداری و گسترش سایر ابزارها و روشهای کاهش رشد روشهای پیش

 دله کنترل جمعیت را جدی بگیرنهایی که مسأبه برنامه غذای جهانی برای دولت های مربوطها و کمکبودجه

 له، از هر نوع اقدام اجباری پرهیز شود.بودن مسأکند که به علت حساسپیشنهاد می و .... . گزارش نهایتاً

می از عظیمقادیر فزاینده و  مند وارداتنیازاقتصاد ایاالت متحده، گوید راحت میدر واقع این سند به ص

اقتصادی و ثبات سیاسی، به همین علت . ستایافته کشورهای کمتر توسعه از از خارج و به ویژهمنابع معدنی 

اهش ککاهش فشارهای جمعیتی از طریق  اگر. اساسی استمنافع آمریکا  برایکننده اجتماعی کشورهای عرضه

منافع  در راستایجمعیت  سیاست کنترلافزایش دهد، های مختلف از جنبهبتواند این ثبات را  زاد و ولدنرخ 

ه کار ن سیاستی مستقیمًا دست بد. طبیعی است که آمریکا برای اجرای چنیاقتصادی ایاالت متحده خواهد بو

 ,WHO, ILO, FAO, UNESCOهای سازمانهای جهانی )مثل شود و آن را از  طرق غیرمستقیم مانند برنامهنمی

UNICEF, UNFPA های بردن انواع روشکارکنترل جمعیت و بهجهانی برای های و نظایر آن( و برگزاری کنفرانس

ال باید به طور برد. در عین حاندازد و  پیش میکند، جا میع کاالهای مصرفی مرتبط، تبلیغ میتبلیغی و تولید انوا

جمعیت آنها طرحی از سوی نرخ رشد شد که کشورهای در حال توسعه از این که کاهش میجدی تالش 

ش مداوم نرخ رشد در عمل نیز در سه دهه گذشته شاهد کاه است بویی نبرند.ها و در جهت منافع آنهغربی

ایم. و این تنها یکی از استراتژیهای محرمانه غرب در مورد مسائل جهان بوده است، و تعداد جمعیت جهان بوده

                                                 

-http://www.population-security.org/28)                                                           و در این آدرس موجود است:

APP2.html) 
جمعیت و عرضه جهانی غذا / معادن و سوخت / توسعه روند جمعیت جهان / عناوین فصل های شش گانه این سند چنین است:   .1

 اقتصادی و رشد جمعیت /  پیامدهای فشار جمیعت بر امنیت ملی / کنفرانس جهانی جمعیت.
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د یت ملی بایتعریف امن»فراموش نکنیم که از نظر آمریکاییان  1آنها و تجربه آمریکا در این مورد فراوان است.

به قدرت و  یاناوری و اقتصادی باشد که به گونهدر برگیرنده تمامی متغیرهای سیاسی واجتماعی و فرهنگی و ف

نیت ه گمان برند بر ام. بنابراین باید انتظار داشت که آنان در مورد هر متغیری ک2«شوندرفتار حکومت مربوط می

 گذاری کنند.و سیاستایی دارد، حساسیت بورزند ثیر بسزملی آنان تأ

یهای نو و لی با انرژحرکت به سوی جایگزینی انرژیهای فسیبرای حل غرب راهاکنون پرسش این است که 

پاک و نیز برای رهایی از وابستگی به انرژی فسیلی )و البته برای یک جهش سیستمی و نیز عبور از خاورمیانه و 

آیا آمریکا دوباره در  زمان محقق کند؟ه این اهداف را همهم توانداست؟ غرب چگونه می کدامتمدن اسالمی( 

د؟ اگر کندست دنبال میتراتژیک محرمانه است که هدفی دوردست را با ابزارهایی دمحال اجرای یک سند اس

ر م است؟ در شرایط کنونی به نظترین ابزار برای آمریکا ـ و غرب ـ کداهزینهترین و کمدستاست، دم چنین

 غرب، و فراگیر و موثر برای دسترس،حل دریگانه راه توجه به حساسیت و فراگیری و اهمیت نفت، رسد بامی

 توسل به سازوکار بازار است.

فراگیری، و  هزینگی، رقابت، گستردگیشدن، کمی، سرعت عملیاتیبنابراین برای ایجاد انگیزه موثر، کارای

حدها حفظ شود، دقت در عمل، ر عین این که خودمختاری واشدن دفهم بودن،  اجباری د داشتن و همهزبان واح

کارهای تر از  سازوی پرهزینه، و... هیچ ابزاری موثرگذریهافقدان نیاز به بوروکراسی و قانونپذیری، کنترل

را  تواند اهداف موردنظر غربارهای اقتصادی در عین حالی که میگیری سازوکقتصادی  نیست. یعنی به کارا

توان هیچ حزب یا دولت یا فردی را نمی های باال را نیز داشته باشد، این مزیت را نیز دارد کهو ویژگیمحقق کند، 

مت ن قیگوید که رئیس جمهور آمریکا موجب چند برابر شدقصر قلمداد کرد؟ چه کسی اکنون میدر آن م

کایت ر غربی شیس جمهوداری بر علیه یک دولت یا یک  نخست وزیر یا یک رئنفت شده است؟ کدام سرمایه

های او موجب افزایش قیمت نفت و زیان فعالیت او شده است؟ کدام نماینده پارلمانی در کرده است که سیاست

 غرب، مسئولین کشورش را برای نقش داشتن در افزایش قیمت جهانی نفت مورد سوال قرار داده است؟

نیا جوابگوی داین در حالی است که بیشتر کارشناسان نفتی بر این باورندکه سطح کنونی تولید نفت در 

دالر باال  140ها تا نزدیک که قیمت های قیمتی اخیر ناشی از مسائل سیاسی است.  اخیراًتقاضا هست و افزایش

از بازار جهانی نفت بیشتر از حد نی کید کرد عرضهأاوپک ـ شکیب خلیل ـ  بار دیگر ت رئیس( 87رفت )خرداد 

                                                 
انواع گزارش های شورای امنیت ملی آمریکا که  هاهی از نمونه های دیگری از استراتژیهای محرمانه آمریکا و مشاهد. برای آگ 1

  (http://www.population-security.org)  اکنون از طبقه بندی محرمانه خارج شده است به این آدرس مراجعه کنید:
 .22استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم، ص   .2
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)تیرماه  2008و اعضای اوپک نیز بر همین اساس تصمیم گرفتند سطح تولید را تغییری ندهند. در ژوئن  است

، روستاعالم کرد که بازار نفت با اضافه عرضه نفت روبه قطر وزیر انرژی و صنعتگذشته( نیز  عبداهلل العطیه، 

آژانس بین حتی گزارش اخیر  .درست و عاقالنه نیست اقدامی شرایط کنونی نفت اوپک در اما کاهش عرضه

 .نددانمی نفت تقاضا و عرضه را ناشی از شکاف نفتافزایش شدید قیمت  ( نیز1387)تیر ماه  المللی انرژی

  لاست ـ عام پیش خرید نفتـ که بیشترش ناشی از افزایش تقاضا گوید آژانس انرژی به صراحت می

-وزهالیل این افزایش را باید در حگوید که د. همچنین آشکارا مینیست نفت قیمت های شدید اخیر درافزایش

 جو کرد. بازار شکاف عرضه  و تقاضا جست و های دیگری غیر از

ار نفت له بازأهم با اطالع از این که مس کنند؟ آنهاچه می ها ـها ـ و بویژه آمریکاییغربی ،از سوی دیگراما  

ال تولید ل در حکه تقریبا تمامی اعضای اوپک نزدیک به ظرفیت کامعرضه نیست و هم با اطالع از این لهأمس

ای ناشی لهأله افزایش قیمت را مسأرا افزایش دهند، برای این که مس توانند سقف تولید خودهستند و خیلی نمی

ند اشورهای عضو اوپک درخواست کردهز کهای سیاسی جلوه دهند بارها او تقاضا و نه ناشی از تنشاز عرضه 

ها دست به یک اقدام نمایشی زدند و یازده عضو کنگره یحتی آمریکای که تولید خود را افزایش دهند. اخیراً

ای به نماینده تجاری آمریکا در سازمان تجارت جهانی از وی خواستند علیه اوپک به این آمریکا با ارسال نامه

های تشرک فشار بر از طریق ،ها کاغذی در بورسنفت بازی با آمریکا از طریق واقعاً . آیا 1سازمان شکایت کند

برد آن برای چنین رکا )که قاعدتاً  ذخایر استراتژیکتغییر از طریق  برای افزایش عرضه، بزرگ نفتی آمریکایی

مان گبیا کاهش دهد؟ ها ربر بازار نفت اثر بگذارد و قیمت توانددامات نمیو از طریق سایر اق مواقعی است(

 13از  شکننده نفت در جهان است. این کشور روزانه بیکننده و بزرگترین وارد. آمریکا بزرگترین مصرفچرا

 40. در واقع OECDکشور عضو  30درصد کل واردات نفت  40کند، یعنی بیش از میلیون بشکه نفت وارد می

کا در شود. هر سیاستی که آمریبه آمریکا مربوط میمستقیما به سوی کشورهای غربی، درصد از تجارت نفت 

د سطح رسیاست جدیدی در موگاه که هرگذارد، کمااینتخاذ کند بر کل بازار نفت اثر مینفت ا مورد واردات

ریکا ه فصل هفتم(. چرا آمشود )در این مورد بنگرید به مقدمشود بازار متالطم میذخایر استراتژیک اتخاذ می

ها، مالیاتها، واردات، ذخایر، مالیات فت هیچ سیاستی در مورد نفت )قیمتفزایش شدید قیمت نهای ادر دوره

ربی نیز ایر کشورهای غبر سودهای غیر منتظره شرکتهای نفتی و ...( اعالم و اعمال  نکرده است؟ و البته س ویژه

   بوده است.گفت روند کنونی مطلوب این کشورها اند. درواقع باید ردهای نکاقدام ویژه

                                                 
  . 29/3/1387سایت روزنامه اعتماد ملی )روزنا(،  .1
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 طریق خواهش و اقدامات نمایشی و تنها از کندهای نفت اقدامی نمیغرب برای کنترل قیمت اما چرا

ا همه برای این هلی مقدور نیست ـ متقاعد کند؟ اینکنندگان را به افزایش تولید ـ که آن هم خیکوشد تولیدمی 

ست و نیز اله ساختاری در بازار أهای نفت یک مسته لحاظ روانی متقاعد شود که باالرفتن قیماست که بازار ب

و  ل افزایش قیمت ندانندآورده است را عامکه آمریکا در خلیج فارس به وجود هاییشهروندان آمریکایی تنش

-فرینی و شوکآوانند با آسودگی سیاست تنشها را در افزایش سریع قیمت نفت متهم نکند تا آنها بتکسی غربی

 درمانی در بازار نفت را دنبال کنند. 

ند؟ چون اترسند که متهم شوند که آنان عامل افزایش قیمت نفت بودهمداران غربی از این میچرا سیاست

ای کنونی هتـ و در هر مرحله از افزایش قیمت نفت ـ گفته شده است که  افزایش قیمت به فراتر از قیم دائماً

ای بوز آلن و آمیلتون گفته هـ  جیمز ولسی معاون شرکت مشاور 85ـ خرداد  اخیرً  مثالًآمیز خواهد بود. فاجعه

ای برای تمام دموکراسی جهان و چین ر در هر بشکه برسد به منزله فاجعهدال  250است که اگر قیمت نفت به 

 کند. پس یمداران غربی می را آماده حمله به سیاستاها فضای عمومی رسانه. این گفته1خواهد بود

یری گفشار سیاسی شود و  آنان را از پیمداران نباید اجازه دهند که بیان چنین دیدگاههایی موجب سیاست

مردم،  مومی و در نگاه عامهاند منصرف کند. پس در  عرصه عاستراتژی بلندمدتی که برای غرب در نظر گرفته

 د.مداران غربی نباید عامل افزایش قیمت انگاشته شونسیاست

وانست تریکا برای عملی کردن طرح خود نمیممکن است این پرسش پدید آیدکه چرا بازار نفت؟ آیا آم

ازار حساسی ت بگردد به حساسیت بازار نفت. بازار نفهای دیگر کمک بگیرد؟ پاسخ باز میاز ابزارها یا بازار

خنرانی، س نتوان با یک مصاحبه، با یکتوان به آن شوک وارد کرد. شاید هیچ بازاری را است و به سادگی می

د هیچ بازاری ثبات کرد. و شایر، یک تصمیم صوری و نظایر این بیکیدی، با یک خببا جمله حتی یک کلمه تأ

گذاران ر سرمایهابه گستردگی بازار نفت با همه اجزای اقتصاد رابطه نداشته باشد و نتواند بر ساختار صنایع و رفت

مدت اهـ که تجربه نشان داده است کوت وقتی با یک اعتصاب کارگران نفت ونزوئالارد. ها اثر بگذسایر بخش

شود بات میثیابد ـ  بازار بیالبات کارگران ، اعتصاب پایان میاست وبه زودی با مداخله دولت و رسیدگی به مط

-ریکا قیمتتوفان در سواحل آمع یک رود؛ وقتی با اعالم تعطیلی یک پاالیشگاه، یا با خبر شروو قیمتها باال می

یک نفت ژیابد، وقتی با اعالم تصمیم ـ نه اقدام واقعی ـ برای افزایش یا کاهش ذخایر استراتهای نفت افزایش می

اد و  رای ایجآنگاه طبیعی است که بازار نفت بهترین ابزار ب (7بنگرید به فصل خورد )در آمریکا بازار تکان می
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لیج ای مثل خری مثل ایران، میدان بازی، منطقهت ـ بویژه وقتی طرف بازی کشومدت اسمدیریت چالش میان

   فارس باشد.

ق، یسیس سازمان اجرایی، جریمه، تشون، خواهش، تبلیغ، توصیه، وعده، تأبنابراین، موعظه، تصویب قانو

ادی را ابزارهای اقتص ها، هیچ کدام قدرت واقعی و عملیر اینگیری پلیس و نظایتبانی، عملیات روانی، به کار

شت، گیک ابزار اقتصادی پنهان و قوی میشک غرب برای تحقق این همه اهداف بزرگ باید دنبال ندارد. بی

 بودن ابزارهای اقتصادی بگذارید یک مثالموثری بود. برای نشان دادن موثر و بازار نفت ابزار مناسب و قطعاً 

د مصرف آن را کاهش دهد. خواهای باالست و دولت میامعهکنیم مصرف مواد شیرینی در ج ساده بزنم. فرض

رباره ددرباره اثر مخرب شکالت صحبت کند، ها را بیاورید تا کار اگر موعظه کنید، دندانپزشکبرای این

م اثر اخطرات مرض قند و چربی خون صحبت کنید، جایزه بگذارید، صواب بدهید، قانون بنویسید و ... هیچ کد

ا گران . شکالت ررود، قیمت آن دوبرابر شده باشدکننده برای خرید شیرینی میه وقتی مصرفآن را ندارد ک

ن را به سرعت در عملشان منعکس فهمند که نباید زیاد مصرف کنند و این فهمشاها هم میکنید، آنگاه بچه

م متنفر اد این است که مردهای بازار آزگوید از خوبیاقتصادی، میکنند. میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل می

 ی دولتمداخلهدارد. هستند را به همکاری اقتصادی وامیهای مختلف م یا کسانی که از مذاهب یا قومیتاز ه

ای بنابراین غرب چاره 1سازد.ت، اختالفات را بدتر و شدیدتر میتواند چنین همکاری به وجود آورد. سیاسنمی

ه گردن ها را بکار بازار درآویزد و همه مسئولیتعظیمی به دامن سازو نداشته است که برای تحقق چنین تحول

 بازار بگذارد.

طریق تحوالت بازار نفت و در واقع، به طور خالصه، غرب یک دوره گذار را طراحی کرده است تا از 

بازار  رمندیهای سازوکاصنعتی بتواند از قاعدهکه کشوری یا ه کسی مقصر قلمداد شود و بدون آنکبدون آن

 ی اپذیر ـ و به گونهبینیکنترل و پیشها ـ اما به صورت قابلزد، با تحمل برخی فشارها و هزینهبگری

ها به وضعیت جدیدی منتقل کند و در عوض خود را از خسارتهای شده، نظام خود را در همه عرصهریزیبرنامه

دد صمصون نگاه دارد. در واقع غرب در بزرگ آیندهنشده  بحرانهای بینیپیش قطعی و پیامدهای بزرگ نسبتاً

تحوالت الزم را به صنایع و اقتصاد خود تحمیل کند. شرط الزم برای این « فشار بزرگ»است تا از طریق یک 

مدت یانم نفت در قیمتها )نه فقط انرژی( آن است که رسیدن به وضعیت جدید در همه عرصهانتقال سیستمی و 

گونه کاهش پایدار، یا چشم انداز کاهش ، باال برود، و هیچ«مداوم»البته و « شدهکنترل»، «تدریجی»به صورت 

ران، گذاکه سرمایهتا این  کند(.ای ایجاد نمیهای موضعی مسألهنیز برای آن فراهم نباشد  )کاهش پایداری
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اب ی سروکار دارند، مجله انرژجهان به نوعی با مسأکنندگان و به طور کلی همه کسانی که در سراسر مصرف

ین آستانه یمت نفت، ابردن آستانه انتظاری خود از قت ارزان به سرآمده است و با باالشوند که دیگر روزگار نف

ثیر دهند. در واقع لزومی ندارد که نیازی گذاری در انرژی تأگیریهای خود برای مصرف و سرمایهرا در تصمیم

ا از هبتواند در میان مدت نگذارد قیمت کهرا مدیریت کند. همین هاتا مدت خیلی طوالنی قیمت باشد غرب

ه کند. بر اساس تجربه، در برخی از بازارها، وقتی قیمت کاال در مدتی بتانه مشخصی پایین بیاید کفایت میآس

شود ن میقیمت کف( برای آن بازار تعییاندازه کافی طوالنی باال بماند، به لحاظ روانی، یک آستانه روانی قیمت )

ارزش در بازار آید )مثال بتر نمیابد، قیمت از آن مقدار کف، پایینکه حتی اگر بعداً عرضه آن کاال نیز افزایش ی

دت )شاید م. بازار نفت اگر در یک دوره میانآیند(زدها چسبنده اند، یعنی پایین نمیکار است که معموال دستم

گذاران در بازیگران بازار نفت و هم سرمایهتجربه کند دیگر هم  دالر را 100های نفت باالی تچند ساله( قیم

یلی از این دالر است و اگر به دال 100، مثالًهای نو مجاب خواهند شد که قیمت پایه برای نفت، سایر انرژی

و  تدعمل همین اتفاق نیز بیفشود تا در بود. همین انتظار روانی، باعث میمدت خواهد قیمت کمتر شود، کوتاه

رض که در این فاصله، هنوز ها همه بحث میان مدت است و با این فدالر کمتر نشود )این 100ها از قیمت

گذاری بر روی منابع جدید نفتی موجب افزایش نسبی عرضه نفت نشده باشد(. این تحول ـ یعنی پایین سرمایه

های نو آغاز های فسیلی با انرژیی انرژیفی است تا فرایند جایگزیننیامدن قیمت نفت از یک آستانه روانی ـ کا

 شود.

گونه توصیف کرد که با افزایش قیمت نفت از حد معینی باالتر، و ماندن قیمت توان ایناین فرایند را می

آور و( سودنگذاری در سایر منابع انرژی )غیرفسیلی و انرژیهای کافی، افق سرمایه در آن حد برای زمان نسبتاً

واهند های جدید هجوم خگذاری در تولید انرژیگذاران بخش خصوصی به سوی سرمایهسرمایه بنابراینشود. می

گذاری در انواع منابع انرژی غیرفسیلی و نو و پاک ـ که هم منابع آنها متنوع است و هم ای از سرمایهبرد و دوره

 شود. آغاز می –توزیع آنها در سراسر جهان پراکنده است و در منطقه خاصی متمرکز نیست 

 ـ ابتدا الزم است یکهر کاال یا فناوری جدید  دانیم که برای کشف  و ابداع منابع جدید انرژی ـ و اصوالًمی

( در مورد آن کاال یا فناوری انجام گیرد و پس از کشف  R&Dگذاری سنگین در تحقیق توسعه )دوره سرمایه

 ازار( نیز ابداع شود. این نبوه و ارزان آن )تولید برای بروشها یا منابع جدید، فناوری الزم برای تولید ا

د انرژی، معموال زار  منبع جدیگذاری در دوره اولیه برای تحقیق و توسعه و ایجاد قابلیت تولید انبوه برای باسرمایه

ید تول های جدید کشف و ابداع شد، امکاناز آن که منابع و روشها و فناوریبر است. اما پس پرهزینه و زمان

های مربوط به تولید انرژیهای جدید خیلی پرهزینه ی شود. در این مرحله دیگر فعالیتارزان و انبوه پدیدار م
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نگین است اولیه بسیار سهای ثابت گذاری یا هزینهدی، در این گونه محصوالت، سرمایهنخواهد بود. به زبان اقتصا

 است. های متغیر و نهایی تولید بسیار پایین اما هزینه

 ندازه کافی باال بماند تا ساله است که قیمت نفت به ابنابراین آنچه غرب نیاز دارد یک دوره چند

 ولیدگذاری در توسعه فناوریهای تهای نو یا سرمایهو توسعه برای کشف و ابداع انرژی گذاری در تحقیقسرمایه

-به اقتضای آن که توقف چنان پروژههای اولیه انجام شد، گذاریسرمایه آور شود. وقتی که اینانبوه آنها، سود

 ابند تا به جواب برسند. پس از هایی به معنی زیان هنگفت صاحبان سرمایه است، آن اندازه ادامه می ی

ت ماندن قیمت نفهای جدید جواب داد، دیگر باالتحقیق و توسعه برای تولید انرژی گذاری درکه سرمایهآن

نیم به طور نسبی(. توجه کهای رقیب نفت، ارزان خواهد بود )اشت، چرا که دیگرتولید انرژیهد داهمیتی نخوا

ابع برداری از منگذاریهای عظیم در بهبود بهرهت در یک دوره متوسط، موجب سرمایهماندن قیمت نفکه باال

س از یک نفت نیز پ فیت تولیدموجود نفت و نیز در کشف و بهره برداری از منابع جدید نفت خواهد شد و ظر

ـ از یکای جهش نسبی خواهد کرد. آندوره ـ در بلندمدت  سو در هر مرحله از جایگزینی انرژیهای گاه است که 

یابد )حتی کاهش سرعت افزایش آن نیز برای بازار مهم تقاضای نفت به طور نسبی کاهش می نو به جای نفت،

ند سقوط شود فرایابد و برآیند این دو اثر موجب مییمیی نفت نیز افزایش است( و از سوی دیگر عرضه نسب

 گمان به پایان نیز همین که این فرایند آغاز شود، بیقیمت )نسبی( نفت آغاز خواهد شود. 

تواند در بلند مدت گریبان خود را از دست منطقه ای حیاتی اما بی ثبات )خاورمیانه( آزاد رسد و غرب میمی

رجح رای غرب مین تحولی برای غرب هم بسیار ارزشمند است و هم پر هزینه.  اما بو طبیعی است که چنکند. 

 را تحمل کند تا از خسارتهای شده و تدریجی قیمت نفتهای ناشی از افزایش کنترلاست که اکنون هزینه

سیدن به راین دوره زایمان غرب برای  ناپذیر آینده انرژی برکنار بماند. در واقعشده و بحرانهای کنترلبینی پیش

رب حوالت طبیعی فناوری ـ اما غرسد ـ به علت روند موجود عرضه و تقاضای انرژی و تاقتصاد پاک قطعا فرا می

به جای فردا، آن را کردن روند آن، یعنی شروع از امروز ان را جلو بیندازد هم  با طوالنیخواهد هم این زایممی

  تر سازد.هزینهدردتر و کمبیتر،  تنشهر چه کم

فزایش ارود و کم دارد باال میکم ی قیمتانتظارای افزایش مداوم قیمت نفت، آستانه و البته پس از دوره

 دالر نزدیک 140به  هاقیمتشود. وقتی نتظار ساختاری در بازار تبدیل میدارد به یک ا به تدریجقیمت نفت 

ر در دال 250های نفت به زودی به بینی کرد که قیمتسی میلر ـ  پیشمدیر شرکت گاز پروم روسیه ـ آلک شد،

 ل تبدیلمدت قیمت در حاملتهب است و انتظار افزایش کوتاهدر شرایط کنونی که بازار  .هر بشکه خواهد رسید

مین به واقعیت پیوستن خودش شود. به هتواند عامل ها خودش میبینیشده یک انتظار بلندمدت است، این پیش
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قیمت نفت فقط  گفتند انعلت برخی کارشناسان بازار نفت از رئیس شرکت گاز پروم انتقاد کردند. همین منتقد

 . 1نفت تا این رقم باال خواهد رفتکننده اندازی جنگ علیه کشورهای صادراهبا گسترش تنش و ر

تواند با افزایش آستانه انتظاری قیمت نفت، الگوی تولید و حلی عملی شود ـ یعنی غرب باگر چنین راه

تواند سه چالش بزرگ خود را تغییر دهد ـ  غرب همزمان، هم میفسیلی رف انرژی را به سوی انرژیهای غیرمص

ای جهش این ای برتوانست سرمایهو رایگان ـ که می حل کند، و هم تمدن اسالم را از یک منبع مادی عظیم

خورد محتمل آن با غرب را کاهش گرفتن این تمدن و برر قدرتکند و بنابراین خطـ محروم میتمدن باشد 

ال های نفت را برای یک دوره بین پنج تا ده سای طبیعی قیمتتمدنی(. یعنی اگر بتواند به گونهدهد )عبور می

، جهش اقتصادی، تحول فناوری دهد و غرب به سطح جدیدی ازدارد، این تحول دوران ساز رخ می نسبتاً باال نگه

ال های نفت در یک دوره متوسط بایابد. اگر قیمتیاسی جهانی و اقتدار غربی دست میدگرگونی ساختار س

فته از سر گدهد و خطر  بحرانهای محتمل پیشکند به طور طبیعی رخ میتمام تحولی که غرب دنبال می، بماند

 شود.غرب رفع می

رب غهمه جهان  توانشد. چگونه میآغاز می و کی باید حلی چگونهچنین راهاکنون پرسش این است که 

باره و به ناچار در دامن چنین تحول شگرفی پرتاب کرد؟ برای همه دنیا تعجب را و بلکه همه جهان را به یک

 شده بود گویی از پیش تصمیم گرفته 2001در یازده سپتامبر برانگیز بود که چرا به محض انفجار برجهای دوقلو 

ه حمله به ک گونه که پیشتر اشاره کردم، این قلم اعتقاد نداردهمانکه آمریکا به طالبان در افغانستان حمله کند. 

ازه ، چون چنان سیستمی به اندداند(شد )گرچه احتمال آن را منتفی نمیبا هاآمریکاییخود برجهای دو قلو کار 

عالی هم نتوانند تصمیمات غیر قابل دفاع و خالف مصالح  کافی گلوگاههای کنترلی دارد که حتی مقامات

ها برای آغاز یک عملیات فراگیر در جهت راه انداختن یک فرایند عبور یا مومی بگیرند. اما معتقدم که غربیع

ها، طرح کاملی در دست داشته اند و فقط مترصد فرصت و برای دور زدن جنگ احتمالی تمدنگذار تمدنی 

د. آنان پس از فروپاشی بلوک شرق بیش از ده سال فرصت داشته اند تا درباره ساختار نظام جهانی مناسب بوده ان

مله به برجهای حهمه چیز مهیا بوده است.  یدر قرن بیست ویکم بیندیشند و استراتژی بنویسند. پس به لحاظ فکر

 ها داد.م برای آغاز طرح بزرگ را به غربیدوقلو تنها گزک الز
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ماه قبل از انفجار برجهای دوقلو، سومین بخش از گزارش کمسیون تدوین  6دانیم که درست بد نیست ب 

. 1(2001، پس از دو سال و اندی مطالعه، منتشر شد )فوریه «یکمامنیت ملی آمریکا در قرن بیست و استراتژی»

یکم ودر قرن بیسترباره راهبردهای خود د هاآمریکایی ، 2001ز حادثه یازدهم سپتامبر پس مدتها پیش ا

 وان بهتحی کنند. از مطالعه این گزارش میاند تا یک دوره گذار را طرافرصت کافی داشته اند وودهاندیشیده ب

 یکم پی برد. ودر آغاز قرن بیست ییمداران ارشد آمریکاهای سیاستدغدغه خوبی به

عضو  دو آمریکایی به پایان ببرم. دوبگذارید تا این بخش را با گزیده ای از  یک مقاله سمبلیک به قلم 

خواه و دیگری از حزب دموکرات، لیوت اینگل،  اولی از حزب جمهوریکنگره آمریکا، جیم ساکستون و ا

ترکی در مقاله مش «انرژی و تجارت»و دومی عضو کمیته « تروریسم و تهدیدهای نامتعارف»اولی رئیس کمیته 

ایق عریانی اند به حقای کاترینا و ریتا ـ نوشتهتن تایمز ـ به بهانه توفانهدر روزنامه واشنگ 2005که در سوم اکتبر 

 اند: ای مشترک آمریکاییان  اشاره کردهدر مورد آرزوه

تواند در صورت بروز ، شمایی را از آنچه که می "ریتا"و  "کاترینا" هایخسارات ناشی از توفان»

تگی دیگر وابسها بارنبه ما نشان داد . این توفا عرضه نفت بر سر کشور ما آید ، ای بزرگ دروقفه

له أمس از حد ما را به نفت ، به خصوص نفت خارجی ، یادآور شد . اکنون با در نظر داشتن این بیش

بودن نفت نباشد دسترس باید اطمینان حاصل کنیم که تداوم رفاه و امنیت آمریکا وابسته به میزان در

، محیط زیست پاکیزه و بهره وری  لی ، وجود انرژی فراوان و ارزان. زمانی بود که تقویت امنیت م

ست که ار خطرناک اامروز برای آمریکا بسی . ... پنداشتیمرا اهدافی مجزا و بعضا متناقض میانرژی 

ا هثبات و ضدآمریکایی هستند یا به تروریستوارد کند که بی ای نفت از کشورهاییمقادیر فزاینده

پرداخت میلیاردها دالر به کشورهای نفتخیز ، از یک سو اعتیاد به نفت را  ما بااند. کمک کرده

 های آنانی را انباشتیم که منافع ما را مخدوش کرده یا حتی بدترو از سوی دیگر خزانه ایجاد کردیم

جهان  چهارم عرضه نفتاکنون حدود یکآمریکا هم . ... های ما بوده اند، درصدد نابودی آزادی

رو ناچاریم بیش این کند اما ما تنها سه درصد ذخایر نفت جهان را در اختیار داریم . ازمصرف میرا 

باید واردات ما نیز افزایش می درصد از نفت مصرفی خود را وارد کنیم ؛ و با رشد کشورمان ، 60از 

با اسالمگراهای  ثبات هستند یادارد که بی . از آنجا که بیشتر نفت جهان در کنترل کشورهایی قرار

شیخ "شود . است که به امنیت ملی ما مربوط می افراطی ارتباط دارند ، این وابستگی موضوعی

                                                 
آغاز می  1998این کمیسیون بر اساس طرح وزارت دفاع آمریکا و با موافقت کاخ سفید و کنگره آمریکا، کار خود را از اکتبر   .1
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سالها ما را به ساز خود  کننده نفت )اوپک(،صادر عضو سازمان کشورهای "های نفتخیزنشین

 ها بسیارام که قیمتافزایش داده و آن هنگنیاز داریم ، تولید را  اند . هر زمان نفت بیشتریرقصانده

محدوده "خواهد قیمت نفت را در می "کارتل"اند . این خود را کاهش داده پایین رفته ، تولید

ا بر ساله . اعضای اوپکای برای یافتن منابع دیگر انرژی نداشته باشیمدارد تا ما انگیزه نگاه "شیرین

.  اندردهگذاری نکیهسرمابرای توسعه ذخایر نفت خود  سیسات جدیدأتولید خود افسار زده و در ت

در  .را کاشته است تعصب اوپک بر ضد گسترش و توسعه تولید نفت ، بذر کمبود جدی انرژی

-احساس خواهد شد ، اما در کوتاه های کاترینا و ریتا بر بازار سوخت تا چند ماهثیر توفانأحالیکه ت

مدت ضروری است مدت و بلنداما در میان . ان انجام دادتومدت در این خصوص کار چندانی نمی

ی مشخص ضرورانرژی خود اقدام کنیم. به طور که به سرعت برای ایجاد گوناگونی و تنوع منابع

های نفتی نباشد. این سوخت تنها منحصر به فرآورده سازیم تا است که سوخت حمل ونقل را متنوع

ر وری بیشتهرههای جایگزین هستند یا بنزین را با بسوختبا  تولید خودروهایی که قابل استفاده

 ه عسل ملی ما را با نفتهای تاریخ گذشته که تنها ماتشویق شود . سیاست کنند ، بایدمصرف می

 ما فناوری و منابع الزم را برای آغاز تالشی طوالنی به منظور. ... ، باید پایان یابند کنندتمدید می

با  تصمیم گرفتیم که "کنگره"ما در .... ابع انرژی خود در اختیار داریم. ایجاد گوناگونی در من

گروه نفت و "کرات( اقدام به تشکیل وجمعی با مشارکت دو حزب )جمهوریخواه و دم تالش

تواند  نان از این امر است که کشور ما مهایی برای اطمیکنیم. تمرکز ما بر یافتن راه "لیم امنیت

رژی تجدیدپذیر ان مین نیازهای انرژی خود از منابعأنفت کاهش دهد و برای تخود را به وابستگی 

  ۱«.مرفه و امن خواهد بود توانیم مطمئن باشیم که آمریکا کشوریاستفاده کند . با این کار می

 

 .  چرا منافع غرب در افزایش قیمت نفت است؟ ۶-۳
قتصاد غرب تحمل برای اآستانه قابل مدت ـ تامیاندر اکنون پرسش این است که چرا ما معتقدیم اگر قیمت نفت 

-های نخستین قرن بیستدر دههرا  گانه غربهای سهمنافع متعددی دارد و بویژه چالش باال برود، برای غرب ـ 

ه اما پیش از این ککند. چاره می ، و نیز نگرانی غرب را در مورد برخورد محتمل با تمدن اسالم در آینده،یکمو

ایی در درون هیمت نفت مشکلی ندارد و چه آمادگیله بپردازیم، باید دید چرا اکنون غرب با افزایش قمسأ به این
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ا برای ی نفت رهاـ تحمل فشار ناشی از افزایش قیمتاقتصاد غرب وجود دارد که ـ بر خالف دهه هفتاد میالدی 

 سازد. پذیر میآن اقتصادها امکان

های کشورهای که اقتصادبه چند محور اشاره کرد. نخست اینتوان در این مورد به طور خالصه می 

دن به اقتصادهای شاند و اکنون در حال تبدیلبه اقتصاد دانایی محور پیش رفته مسیر نیلصنعتی سالهاست که در 

های فیزیکی تولید )نظیر انرژی( در کل تولید اقتصادی . این وضعیت موجب کاهش سهم نهادهوزن هستندبی

 اقتصاد آنها منعکس شده است نها شده است. در واقع این تحول در شدت مصرف انرژی آ

( 2006تا  1970گونه که در فصل سوم آمد، شدت مصرف انرژی در کشورهای غربی در سه دهه اخیر )از )همان

ا رهاقتصاد این کشوسازی الگوی مصرف انرژی در اهش داشته است(. محور دوم، متنوعدرصد ک 57بیش از 

سوز شدن خودروها و سایر ماشین آالت(. این ویژگی موجب تسهیل در جایگزینی بین انواع است )مثالً دوگانه

شود. عالوه بر موارد فوق، به طور خاص در مورد آمریکا وابستگی به منابع گران انرژی می منابع انرژی و کاهش

ش کند و آن امکان کاهش ارزتر میت را آسانناشی از افزایش قیمت نفوجود یک عامل دیگر نیز تحمل فشار 

یان ـ ن، حتی برای اروپایقیمت ـ نه تنها برای آمریکاییادالر است. با کاهش ارزش دالر بخشی از اثر افزایش 

 شود )این بحث در ادامه همین فصل توضیح داده شده است(.خنثی می

اصل ح برای کشورهای صنعتی یمت نفتمنافعی که با افزایش قپردازیم به با این مقدمه اکنون می 

 کنیم: را در چند محور بررسی می . این منافع شودمی

 . رفع موانع توسعه نیروگاههای اتمی در غرب ۶-۳-۱
 قریباً ت و بسیاری از کشورهای اروپایی نیروگاه اتمی جدیدی در آمریکااز اواخر دهه هفتاد میالدی به بعد ساخت 

ایر سدر آمریکا نزدیک به سی سال است که نیروگاه اتمی جدیدی ساخته نشده است.  متوقف شده است.

اند. در واقع از اواسط دهه هشتاد انی در ساخت نیروگاه اتمی نداشتهکشورهای جهان نیز رشد چندکشورهای 

ن که بیش ایرغم  علیدرصد ثابت مانده است.  16میالدی به بعد سهم برق اتمی در کل تولید برق جهان در حد 

ق اند، ولی استفاده محدود از این فناوری در تولید بر ی دست یافتاتم به فناوری هااز شصت سال است که غربی

درصد برق مصرفی در آمریکا از طریق  4/19نماید. اکنون تنها توسط در آن کشورها کمی عجیب می

درصد از برق خود  77غربی )به جز فرانسه که ها در سایر کشورهای شود. این نسبتهای اتمی تولید مینیروگاه

 15درصد، انگلستان  26درصد، آلمان  7/14کند( نیز چندان باال نیست )کانادا ای تولید میق هستهرا به طری

   کند(.ای تولید میدرصد از برق خود را به روش هسته 16درصد، استرالیا صفر درصد، و کل جهان 
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های ساخت این لت داشته است. نخست افزایش هزینهر غرب چند عرکود ساخت نیروگاههای اتمی د

نیروگاهها در اواخر دهه هفتاد و بویژه دهه هشتاد میالدی. دوم، کاهش قیمت نفت در اواسط دهه هشتاد میالدی 

 و ثبات آن تا اواخر قرن بیستم، که توجیه اقتصادی ساخت نیروگاههای اتمی را از بین برد. سوم وقوع دو حادثه

در ایالت پنسیلوانیای آمریکا در مارس  1«تری مایل»بزرگ در دو نیروگاه اتمی، یکی حادثه سایت اتمی جزیره 

تماد . این دو حادثه اع1986و دیگری حادثه انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل در شوروی سابق در آوریل  1979

رده مخالفت گستبودن فعالیت نیروگاههای اتمی از بین برد. در همین دوران عمومی را نسبت به امن و پاک

 شدن این نیروگاههای اتمی، و البته تبدیل طرفدار محیط زیست با توسعه  گروههای

موجب رشد فعالیت احزاب سبز   گونه نیروگاههاناک بودن اینا به یک باور عمومی در مورد آسیبهمخالفت

شد تا جایی که برخی از این احزاب با پیروزی در انتخابات برخی کشورها، به حاکمیت نیز در اروپا و آمریکا 

درصد( و  16نزدیک به دو دهه، سهم برق اتمی در کل تولید برق ثابت ماند )چنین شد که برای دست یافتند. 

مورد تحوالت در  9برق اتمی نتوانست جایگاه درخوری در تامین انرژی جهان کسب کند )در فصل  اصوالً

 . تری خواهد آمد(د برق اتمی در جهان توضیحات مفصلتولی

ساخت  صادیکه  به لحاظ اقتدهد. نخست اینازه کافی گران شود دو تحول رخ میاکنون اگر نفت به اند

ر دال 40یابد. اگر قیمت نفت در هر بشکه باالتر از سو سوق میها به آنیابد و سرمایهنیروگاه اتمی توجیه می

شود که توجیه مییابد. تحول دوم آن که به لحاظ روانی جامعه ت نیروگاه اتمی توجیه اقتصادی میبماند ساخ

ند تا افکار کت فشار اقتصادی الزم را ایجاد می، همچنین افزایش قیمت نفتواند به نفت تکیه کنددیگر نمی

ههای توسعه نیروگا کردن راه برایباز  جز ایباالی نفت چارهایی از فشار قیمت عمومی قانع شود که برای ره

ا توسعه ند با بسیج افکار عمومی بتوانست خیلی نمیبنابراین دیگر گروههای طرفدار محیط زی اتمی نیست.

فت ساخت نیروگاه اتمی توجیه کافی بیابد الزم است قیمت نکه تمی مخالفت کنند.  البته برای آننیروگاههای ا

ذاران مطمئن شوند که ریسک گزمان کافی باال بماند تا سرمایه ال برود و هم در مدتهم به اندازه کافی با

که یک نیروگاه گازی معمولی را زه کافی پایین آمده است. در حالیگذاری در نیروگاه اتمی به انداسرمایه

نابراین ریسک برد. بسال زمان می 6تا  5توان شش ماهه ساخت، احداث یک نیروگاه اتمی به طور متوسط می

نیروگاههای  دیدی ازچند سال باید دوام یابد تا کلنگ نسل جنفت و نیز قیمت باالی نفت حداقل  سیاسی بازار

 کنیم(.ید اتمی را در فصل نهم دنبال میاتمی زده شود )تحوالت رخ داده در مورد نیروگاههای جد

 

                                                 
1.  Three Mile Island 
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 . افزایش سرمایه گذاری در گاز۶-۳-۲
ی در اکتشاف، گذارآن پایین است و بنابراین سرمایه پایین است، قیمت گاز نیز به تبعهای نفت وقتی قیمت

ادی دارد. تر توجیه اقتصگذاری سنگین دارد ـ کماش نیاز به سرمایهبرداری و انتقال گاز ـ که همهاستخراج، بهره

ای هبه علت باال بودن هزینهدارد که  توجه کنیم که اکنون ذخایر عظیمی از گاز در مناطق مختلف جهان وجود

افی نشان ک گذاری در آن ذخایر، اقبالهبودن نسبی قیمت گاز، به سرمایاج، انتقال و توزیع گاز، و پاییناستخر

ود شجب افزایش پایدار در قیمت گاز میمدت ـ موت نفت ـ و باال ماندن آن در میان. افزایش قیمداده نشده است

  آورد.گذاریهایی را نیز فراهم میزم برای چنین سرمایهه اقتصادی الو بنابراین توجی

 یش شود، ظرفیت تولید گاز افزا گذاریتوزیع گاز سرمایه وقتی به اندازه کافی در اکتشاف، تولید و

شده، موجب تنوع منابع انرژی و بنابراین کاهش ریسک بازارهای نفت و در یابد و این ظرفیت مازاد ایجادمی

رژی  از ان به سرعت تواندرغم تالشهایش نمینتقال خواهد شد. یعنی یا غرب علیخطرات دوره انتیجه کاهش 

همچنان  توسعه ـنیز ـ به علت رشد کشورهای درحالبرای نفت  حال تقاضای جهانی. در عینفسیلی عبور کند

حران گذارد بکند و نمیمی ر گاز نوعی امنیت انرژی ایجادرود، در این صورت ظرفیت مازاد ایجاد شده دباال می

-رفیتاز نفت عبور کند، آنگاه ظتواند ب غرب حقیقتاً حتی اگررو، صورت حادی به خود بگیرد. انرژی در پیشِ 

طوالنی  ه گذار،که باید احتمال داد که دورپیامد مثبت خواهد داشت. یکی این سازی امروز برای تولید گاز، دو

 هد تا دورهکند و اجازه میرای دوره گذار برای غرب ایجاد میت انرژی بسازی نوعی امنیشود، و این ظرفیت

ست و افزایش یافته ا شدیداًآرامی طی شود. دیگر این که در پایان دوره انتقال، ظرفیت تولید گاز گذار به

ود را به خیابنده کنونی )چین، هند وسایرین( که شاید ـ به علل متفاوت ـ نتوانند ساختار اقتصاد کشورهای رشد

بسیار کمتر از  اشلودگیتوانند نیاز فزاینده خود به انرژی را با گاز، که آانرژیهای نو و جایگزین ببرند، میسوی 

 مین کنند.است، تأنیز نفت 

گاز به صارف پذیری جانشینی می نفت، با افزایش قیمت نفت توجیهاز این گذشته، با نگاه به طرف تقاضا

ونقل است. درصد مصارف نفت در بخش حمل 50 یابد. برای نمونه بیش ازمی جای مصارف نفت، افزایش

ه کننده نفت ـ بیشترین ظرفیت را برای جایگزینی گاز بهای مصرفبا سایر بخشنقل ـ در مقایسه وبخش حمل

 شود.ی منجر به کاهش رشد تقاضا نفت میجای نفت دارد. تحقق چنین تحول

های خانگی و تجاری نیز امکان جایگزینی گاز نیروگاهها و بخش هایی از صنعت وهمچنین در بخش

ی گاز بازار نفت را به سو تدریج بخشی از تقاضای مجموعه این تحوالت به، به جای نفت وجود دارد. بنابراین

حران بکند و از این طریق نیز احتمال بروز یک یش تقاضای نفت را در آینده کم میسرعت افزادهد. و سوق می

 یابد.رگ در بازار نفت کاهش میبز
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 . اقتصادی شدن سرمایه گذاری در ذخایر نفت۶-۳-۳
تصادی گذارد: نخست افزایش انگیزه و توجیه اقشده نفت اثر میبه دو طریق بر ذخایر اثباتافزایش قیمت نفت 

قه اکتشاف که سابشده کنونی نفت و هم در مناطق جدید شناختهبرای اکتشاف منابع جدید نفتی ـ هم در مناطق 

اوریهای گذاری بیشتر برای بهبود فنپذیر ساختن سرمایهداشته است ـ و دوم از طریق توجیهنفت در آنها وجود ن

 نفت از مخازن.« ضریب بازیافت»افزایش 

برداری از ذخایر جدید نفت موجب تنوع مناطق و منابع عرضه نفت، کاهش ریسک هرگونه کشف و بهره

ت منابع نفتی الزم اس ،مدتشود. بنابراین در میانوابستگی غرب به نفت خلیج فارس میبازار نفت و نیز کاهش 

ینی کامل زای غرب نتواند فرایند جایگنشدهبینیاحتمال داد که به علت تحوالت پیشجدیدی کشف شود. باید 

نابراین الزم بانرژیهای نو را محقق سازد. پس باید به نوعی عرضه همین منابع انرژی فسیلی کنونی نیز تنوع یابد. 

ار بگذاریهای جدیدی روی ذخایر نفتی جدید در سایر مناطق دنیا انجام شود. این تجربه یکاست همچنان سرمایه

و اکنون باید در مورد سایر مناطق جهان  )دهه هفتاد میالدی( استرخ داده به طور گسترده در مورد دریای شمال 

تکرار  های کانادا و ...( نیزه آفریقا، آالسکا، قطب شمال،دشتمانند آبهای ساحلی عمیق، بستر اقیانوسها و قار)

آور شد و ( هم الزام 1973گذاری در منابع نفتی پرهزینه دریای شمال، با شوک نفتی اول )قع سرمایهشود. در وا

ر رسید و دال 41/10دالر بود که پس از شوک به   9/1قیمت نفت پیش از شوک نفتی اول حدود  .هم سودآور

و اقتصادی شد. در مورد شواهد  های پرهزینه از جمله دریای شمالگذاری حوزهاز آن پس بود که سرمایه

های اخیر در قیمت نفت در حوزه انرژیهای فسیلی در حال رخ دادن است، تحوالتی که اکنون پس از افزایش

 به تفصیل سخن گفته شده است.  9در فصل 

درصد است  33در مورد اثر دوم )اثر بر ضریب بازیافت( باید گفت اکنون متوسط جهانی ضریب بازیافت، 

 اهم ی بهبود این ضریب را فربراگذاری و تالش بیشتر ت نفت انگیزه کافی برای سرمایهو افزایش قیم

ده )ذخایر شمطلق ـ موجب افزایش ذخایر اثبات سازد. افزایش ضریب بازیافت به صورت نهایی، نه به صورتمی

اضای قتواند تغییر محسوسی در رابطه بین عرضه و تشود. یعنی نمیمانده( نفت جهان مینفت قابل استخراج باقی

موجب شود سرعت رشد تولید نفت از سرعت رشد تقاضای آن پیشی گیرد( اما تواند نفت ایجاد کند )مثالً نمی

 د کنونی قابل تولید است، بر هایی که با ظرفیت تولیر گذاری بر تعداد آخرین بشکه نفتبا اث

ل کنند و نه کقاضا مشخص میهای بازار اثر بگذارد )چرا که قیمت نفت را آخرین واحدهای عرضه و تقیمت

 عرضه و تقاضا(. 

ریب یا افزایش ضدر واقع باید گفت که مجموعه اقدماتی که برای کشف و توسعه ذخایر نفتی جدید 

تواند مشکل کمیابی  )سرعت باالتر رشد تقاضا نسبت به عرضه نمی و خواهد شد نهایتاًشود بازیافت انجام می
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وق عظیم نفتی جهان که امروز مخازن عظیم و ف سوم آمد ـ صلگونه که در فرا که ـ هماننفت( را حل کند. چ

اند میالدی( کشف شده 60)قبل از دهه  درصد( تولید نفت جهان هستند در سالهای دور 60دار بخش عمده )عهده

کوچک  یر متوسط ودر ردیف ذخا شوند، معموالًکشف می شده اکتشاف، ذخایری که بعداًو بنابر قواعد شناخته

 شده دنیا ندارند.ری  بر ذخایر  تغییر ذخایر اثباتداه تأثیر معنیهستند ک

 

 . توسعه سرمایه گذاری در سایر انرژیهای نو۶-۳-۴
ند سوخت پاک )مانگذاری در انواع انرژیهای نو و ای به بعد موجب گسترش سرمایهافزایش قیمت نفت از آستانه

، نیروی باد، انرژی زمین انرژی امواج خورشیدی،های سوختی، انرژی های زیستی، پیلهیدرژنی، سوخت

دالر  100تا   70بین های باالی که انتظارات بازار در مورد قیمت کافی استشود. می 1گرمایی، انرژی اتمی و ...(

-د که قیمتته باشنمدت( شکل بگیرد )یعنی بازیگران بازارهای انرژی انتظار داشچندساله )میان برای یک دوره

 آید( در این صورت تر نمیدالر پایین 100تا  70در آینده از حدود مدت میانهای نفت در 

رژی نو، در اشته که انواع انباید توجه د. کندمیانرژیهای نو توجیه اقتصادی پیدا  بیشتر انواع گذاری درسرمایه

دالر باشد،  45ت نفت باالتر از از یک سو اگر قیم مثالًکند. مختلف نفت توجیه اقتصادی پیدا میهای قیمت

ولید اری در تگذبودن سرمایهادی دارد، از سوی دیگر برای موجهساخت نیروگاههای اتمی جدید توجیه اقتص

دالر و  100دالر باشد. بنابراین اگر قیمت نفت در  90های زیستی، قیمت نفت باید حدود برخی از انواع سوخت

گذاری برای تولید انواع انرژیهای پاک و نو توجیه اقتصادی خواهد داشت. مایهتوان گفت سرد میباالتر باقی بمان

 )معموالً  اندازی شودراه ی نو در سراسر جهانتولید انرژیها های مربوط بهروژهو انبوه پدر این صورت انواع 

 در گذاریکه سرمایه. همین سال است( 4های مربوط به تولید انرژیهای نو کمتر از اجرای پروژه

وقف نخواهند. ها متهای نفت در آینده پایین نیز بیاید، دیگر آن پروژهحتی اگر قیمت ،ها آغاز شودگونه پروژهاین

ی جدید هاهای جدید و اجرای گسترده پروژهفراگیر شدن فرایند جایگزینی سوختاما برای اطمینان از جدی و 

زه کافی طوالنی باشد. پس باید یک راهبرد جدی پیاده بودن نسبی قیمت نفت به انداالزم است این دوره باال

فی باال نگه دارد تا انواع های نفت را به اندازه کاحداقل در یک دوره چند ساله قیمت شود که غرب بتواند

ام گذاریهای آنها تا مرحله غیرقابل بازگشتی انجو هم توجیه پیدا کند و هم سرمایههای مربوط به انرژیهای نپروژه

های اخیر قیمت نفت در حوزه انرژیهای نو در حال رخ دادن رح مفصل تحوالتی که پس از افزایشش. شود

 آمده است. 9است، در فصل 

                                                 
 آمده است. 9دسته بندی و تعریف کامل انرژیهای پاک در فصل   .1
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 . افزایش مسابقه تسلیحاتی و تداوم حیات صنایع نظامی غرب۶-۳-5
 دارد. ،یگرد گونه گسترش فعالیت نظامی نیاز به منابع مادی از یک طرف و توجیه سیاسی و اخالقی از سویهر

کند. از سوی دیگر حضور می آمریکا توجیه و مجوز ایجاد مینفس ایجاد تنش در منطقه، برای حضور نظا

یاتی( را فراهم پشتیبانی و عملهای عظیم نظامی )تحقیقاتی، ه پر تنش، توجیه کافی برای بودجهآمریکا در منطق

ظامی وزارت دفاع و صنایع ن آمریکایی( تا آمریکا بتوانددهندگان الیاتو نیز م آورد )توجیه برای کنگرهمی

 ها و کاستیضمن برشمردن  2000ی در سال های آمریکایاستراتژیستزده خود را نجات دهد. بحران

ختی با س»... اند که با وجود همه این شرایط، وزارت دفاع دفاع آمریکا، آشکارا اعالم کرده های وزارتنارسایی

کشور باید »ند کن. و سپس توصیه می1«کندبا یک بحران اقتصادی را تحمل می دفاعی درگیرتمام، یک صنعت 

اد وقفه زن ایجاد نماید. ایجیافته به روند نوسازی و ایجاد آمادگی دفاعی نیروهای نظامی توامیان مبالغ اختصاص

.  2«دتعددی در آینده خواهد شمین تجهیزات نوین که نوسازی را به تأخیر انداخته، موجب بروز مشکالت مدر تأ

یز های کالن، و این نسازمان وزارت دفاع نیازمند بودجهو البته هم بازسازی و نوسازی صنایع دفاع و هم تجدید 

کا را مردم آمری کردن کنگره وترین منطق برای مجابفارس قویت و وجود بحران در خلیجنیازمند توجیه اس

 دهد.یمدارن قرار مدر اختیار سیاست

هنگام جنگ اخیرا عراق و تشدید مناقشه  از شود.رقابت بیشتر در منطقه می گذشته تنش موجباز این  

های منطقه امضا شده است. ه همکاری نظامی با غرب توسط دولتنامچندین مانور و موافقت اتمی با ایران،

اردادهای همکاریهای اتمی منعقد چندین قرارداد خرید تجهیزات جدید نظامی مدرن نیز در کنار قرهمچنین 

ین مالی مرهای عربی نیز بودجه الزم برای تأشده است. افزایش قیمت نفت و بنابراین افزایش درآمدهای کشو

ها و نیز مسابقه تسلیحاتی های نظامی غربیها )افزایش بودجهمات را فراهم آورده است. همه ایناین اقدا

و صنعت  ههاست. صدها کارخاناضا برای محصوالت و خدمات نظامی غربیکشورهای منطقه( به منزله افزایش تق

تواند به فعالیت خود ادامه دهند که تقاضای کافی برای محصوالتشان وجود داشته نظامی تنها در صورتی می

نفر دیگر، ونها مستقیم میلیا هزار نظامی در کنار اشتغال غیرنیز صده و باشد. اشتغال مستقیم صدها هزار نیروی کار

 گذشته سود هزاران سهام دار غربی در گرو فعالیت اینیع نظامی غرب وابسته است. از اینبه تداوم فعالیت صنا

نافع فقط این همه م مداران بزرگ است.در مالکیت سیاستصنایع است. بخش بزرگی از سهام صنایع نظامی نیز 

 کار باشد.  شود که تنشی و تخاصمی و جنگی درمین میو فقط وقتی تأ

                                                 
 .349استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم، ص   .1
 .388همان، ص   .2
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 70هزینه تحقیقات نظامی در بودجه آمریکا حدود   2006توجه کنیم که در سال ها، تر از همه اینمهم

ادر به تأمین قیمت که بخش خصوصی قتحقیقاتی هستند بسیارگران میلیارد دالر بوده است. این تحقیقات معموالً

اتی بوده ن تحقیقغرب در قرن بیستم برآمده از همی های صنعتیاز جهش های آنها نیست. و البته بسیاریهزینه

 های وزارت دفاع آمریکا انجام شده است.است که با بودجه

انرژی اتمی، کامپیوتر، ماهواره و اینترنت، چهار ابداع بزرگ تاریخی است که سرنوشت بشر را متحول 

و  اندوزارت دفاع آمریکا بوده کرده است. و هر چهار مورد، محصول تحقیقات انجام شده در مراکز تحقیقی

اند. ت کردههای دیگر سرایاند و سپس به صنایع و حوزهسط وزات دفاع آمریکا استفاده شدهنخستین بار نیز تو

این  های تحقیقات نظامی غرب است.بلکه کل جامعه جهانی مدیون هزینهبنابراین نه تنها آمریکا و نه تنها غرب 

  اوم آنها نیز در گرو تصویبی غرب دارند و باید تداوم یابند و البته تدتحقیقات نقش استراتژیک برا

جیه دهندگان است. و این توگذاران و مالیاتوجیه کافی قانونهای عظیم نظامی است و آن نیز مستلزم تبودجه

ه در آن ک نیز مستلزم ایجاد بحران در مناطق مختلف جهان است. اما این بحرانهای منطقه ای وقتی مفید هستند

د. وگرنه بحرانها نهای تسلیحاتی منجر شوشد تا بحرانها بتوانند به مسابقهمناطق، منابع مالی کافی وجود داشته با

ش قیمت نفت افزایفارس وقتی با شوند. بنابراین تنش در خلیجکننده تبدیل میحاصل و خستهبه نزاعهای بی

به  امی فرتوت غربی را نجات خواهد داد و هم روحی تازهای خواهد بود که هم صنایع نظهمراه شود معجزه

ها خواهد دمید و از این طریق باز، برتری و مزیت صنایع غربی تقویت خواهد تحقیقات مرزی و پیشرفته غربی

  شد.

ین هاست. برای اجهزات نظامی تازه ابداع شده غربیاز سوی دیگر، رشد صنایع نظامی نیازمند آزمایش ت

ید مسابقه تسلیحاتی درگیرد و خریدارانی برای محصوالت جدید نظامی یافت شود تا این محصوالت منظور هم با

د تا ها در نزاعها حضور داشته باشنج آشکار شود. و هم باید خود غربیرا به کار گیرند و اشکاالت آنها به تدری

ای هدارند ـ آزمایش کنند. تنشمیدر انحصار خود نگه  تجهیزات و فناوریهای پیشرفته تر خود را ـ که فعالً

کند تا آنها تجهیزات تازه خود را آزمون های غربی نیز فراهم میی بهانه کافی برای حضور خود دولتامنطقه

ایی های نظامی هر از گاهی به چنین جنگهایش در فناوریهقع غرب برای آزمون کارایی پیشرفتدر واکنند. 

افغانستان، آزمایشگاههای مفیدی برای آزمون کارایی سالحهای های عراق و جنگ مثاًل جنگ نیازمند است.

( نخستین جنگ جدی بود که ارتش آمریکا توانست هواپیمای 1991جنگ اول عراق )جدید آمریکایی بودند. 

F-117   اش واحدی 59( آخرین واحد از سفارش 1990را که تنها یک سال پیش از آن )« شاهین شب»موسوم به
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های که به صورت جنگنده است  1نخستین هواپیمای رادارگریز شاهین شبرا تحویل گرفته بود امتحان کند. 

ریکا اجازه مقامات ارتش آمهواپیمایی بود که  کند. شاهین شب یگانهتا قلب مراکز نظامی دشمن نفوذ مینامرئی 

مرکز شهر فاده شود و عملیات خود را تا به طور گسترده است (1991) علیه عراق در عملیات توفان صحرادادند 

دنبال کند. بخش اعظم نیروگاههای برق، مراکز رادار، پایگاهها و صنایع نظامی که در جنگ اول عراق  نیز بغداد

 هدف(.  1600پرواز برای انهدام  1300نابود شد، بوسیله این هواپیما بمباران شد )

اندند. در گذرزمون کارایی خود را از سرلیزری، آ شوندههای هدایتدر جنگ اول عراق همچنین بمب

شونده لیزری قدرت کامال های هدایتبا بمب (F-117) های نامرئی شاهین شب جنگ عراق ترکیب جنگنده

ویرانگر جدیدی را در اختیار ارتش آمریکا قرار داد. آمریکا همچنین در جنگ اول  ـ و در جنگ دوم عراق نیز 

(، 2001ـ انواع سالحهای حاوی اورانیوم ضعیف شده خود را آزمون کرد. در جنگ با طالبان در افغانستان )

را مورد    2«شبح»به موسوم  B-2 ریخ صنایع نظامی یعنی هواپیماهای ارتش آمریکا کارایی گرانترین هواپیمای تا

میلیارد دالر اعالم شد(.گرچه نخستین  1/2قیمت یک فروند از این هواپیما  1999آزمون جدی قرار داد )در سال 

ستان ناز آنها استفاده شده بود اما موقعیت جغرافیایی و وضعیت جنگ افغا 1999بار در جنگ علیه صربستان در 

 9600حدود واند تگیری میدار گریز با یک بار سوختبسیار متفاوت از جنگ با صربستان بود. این هواپیمای را

تا مریکا در میسوری آ« منوایت»ستان این هواپیماها از پایگاه در جنگ افغانرا بدون وقفه پرواز کند.  کیلومتر

 ی در آسمان(. کردند  )با سوخت گیرافغانستان را بدون توقف طی می

های هوایی بدون یا  سفینه  3، هواپیماهای پرداتور(2003در جنگ افغانستان و سپس جنگ دوم عراق )

که تا کنون کیلویی  700موتوره اپیماهای کوچک تک( وارد آزمون شدند. این هوUAVسرنشین )معرف به 

پرواز کند، نخست در جنگ با صربستان گیری ساعت بدون سوخت 40تواند ده و میشنوع از آنها ساخته 82

با اهداف جاسوسی به کار گرفته شدند. اما در جنگ افغانستان و بویژه در جنگ دوم عراق، با تجیهز آنها  صرفاً

ها در تتواند ساعوچک تبدیل شدند که میبه سالح، این دیدبانهای هوایی کوچک به یک موشک نامرئی ک

پس شناسایی کند و س تواند یک انسان یا یک خودرو باشد( کامالًکه حتی میر بزند تا هدف خود را )آسمان دو

غرافیایی جاس( همواره موقعیت  یپیابی )جیا استفاده از سیستم جهانی موقعیتآن را  منهدم کند. این هواپیما ب

ایگاه خود باز پاس به پیتواند با کمک سیستم جیاگر ارتباطش با مرکز قطع شود می شناسد و حتیخود را می

                                                 
1.  Stealth 

2.  Spirit 

3.  Predator 
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در آن،  نگاه با تکمیل و پیشرفت فنی شگرفیگردد. در جنگ افغانستان نقاط ضعف این هوایپما آشکار شد، آ

ون همواره کندیل شد. از آغاز جنگ دوم عراق تاترین ابزار جنگی تبهزینهر جنگ دوم عراق به موثرترین و کمد

ات مربوط به پرواز، در حالی که تمامی عملیات و تصمیمچند هواپیمای پرداتور در آسمان عراق در پروازند 

هزار  11گیری و پرتاپ سالح از این هواپیما در عراق، از پایگاه هوایی نلیس در آمریکا )یعنی شناسایی، هدف

نتاگون برای که پ انگیز بوده استشگفتجا شود. کارکرد این هواپیما تا آنلومتر دورتر از عراق( هدایت میکی

میلیارد بودجه در نظر گرفت. یکی از فرماندهان اسکادران پرداتورها،  6/1خود  2007توسعه آن در بودجه سال 

انهای باست که صدام که از حضور این دیدهگفته است آینده نیروی هوایی آمریکا در این هواپیما است. نقل 

سالگی خود در سال  65ی از مراسم عمومی ـ از جمله جشن کشنده در آسمان عراق مطلع بود، حضور در بسیار

  ـ را لغو کرده است. 2002

و )از این گذشته، عالوه بر ایجاد مسابقه تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه، در سایه بحران با ایران، آمریکا  

ح ریکا طرتنش با ایران، آمگرفتن با باال مثالًند. کدنیا را نیز به نوعی نظامی می ها( سایر مناطقحتی اروپایی

پیشنهاد کرد. و وقتی روسیه به این طرح اعتراض کرد و آن را  را شرق اروپا استقرار سیستم دفاع ضدموشکی

ه اصطالح متمرد ب یهاتهدید دولت مقابله با یاین سیستم برا»ها گفتند ی برای خود قلمداد کرد، آمریکاییتهدید

ای ، وقتی آلمان ریاست دوره2007ریل ـ در آو بعداً . «است یضرور ،یایران و کره شمال یهانظیر دولت ،یو یاغ

  ها حتی پیشنهاد دادند که این سیستم به جنوب اروپا نیز گسترش یابد.اروپا را بر عهده داشت ـ آلمانی اتحادیه

در بخارست(   2008وریل کشورهای عضو ناتو در کنفرانس اخیر خود )در نشست آجاست که رهبران نکته این

نیز راین گرجستان و اوککشور دو از ، بلکه حمایت کردند طرح ایجاد سپر موشکی در اروپای مرکزی نه تنها از

خطر ایران  گویند ـها میگونه که غربینکردند. راستی آیا تنها ـ آدعوت  نظامی برای پیوستن به این اتحادیه

شکالت از م ای که اکنون نیازمند حمایت غرب است تاکند، یا روسیهکه لزوم توسعه ناتو را گوشزد می است

و برای حفظ موقعیت جهانی و اقتدار منطقه ای خود تحولی  عظیم اجتماعی و  اقتصادی خود به سالمت عبور کند

 ت؟ البته این سخن کیسینجر که گفته است غرب باید ناتو را به عنوان یک عامل وحددر صنایع خویش ایجاد کند

نهای نظامی و پیما بخش حفظ کند و توسعه ببخشد، سخن مهمی است، اما فراموش نکنیم که تمام این همکاریها

شان هم شود؛ صنایعی تداومتداوم و رونق صنایع نظامی غرب میای نداشته باشد، حداقل منجر به اگر هیچ نتیجه

ل در آنها و هم برای تداوم تحقیقات مرزی و برای تداوم سودآوری سهام آنها الزم است وهم برای تداوم اشتغا

  بسیار پیشرفته علمی.
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ها، ایجاد مسابقه تسلیحاتی برای جبران بخشی از کسری تجاری آمریکا الزم است. عالوه بر همه این

های نظامی در مناطق مختلف جهان، راهی است برای افزایش فروش تجهیزات نظامی و کاهش گسترش تنش

  (.دهیمنکته را در بندهای بعدی توضیح میاین ) بخشی از کسری تجاری 
 

 . کاهش ارزش دالر: ابزار کنترل پیامدهای قیمت نفت۶-۳-۶
م که نگران افزایش حجپول چاپ کند و خرج کند، بدون آن تواندیکا همچنان تنها کشوری است که میآمر

 . یعنی این امکان وجود دارد که دائماً 1)به علت استفاده سایر کشورها از دالر به عنوان ابزار مبادله( نقدینگی باشد

ی در مقابل این دالر از اقتصاد آمریکا خارج شود )برای خرید کاال و خدمات از سایر کشورهای جهان( ول

دالر میلیارد   816اقتصاد آمریکا دارای  2007باشند. وقتی درسال  ههای صادراتی نداشتواردات، آمریکایی

میلیارد دالر بیش از تولیدشان مصرف  816کسری تجاری بوده است به این معنی است که آمریکاییان در این سال 

آمریکا در بیشتر سالهای سه دهه   . در واقعاندصرف اضافی را تنها با چاپ دالر تأمین کردهکرده اند و این م

یستمی، چهارم، بحث کهولت س تجاری آمریکا در فصل)روند تاریخی کسری  تجاری داشته استگذشته کسری

گی تواند؟ این فقط به خاطر بزرتواند در بلندمدت چنین کند. چرا آمریکا می. هیچ کشوری نمینشان داده شد(

ن اقتصادی آن کشور در جهان و مقبولیت پول آ توانایی عظیم و ، اقتدار نظامیاقتصاد آمریکا و سلطه سیاسی

ای هی جبران کسریای که برابسیاری از همین دالرهای چاپ شده کشور به عنوان یک پول جهانی است. حتی

خارجی به بانکهای آمریکایی بر ها پرداخت شده است، دوباره به صورت ذخیره کشورهای تجاری به خارجی

 ی حساب جاری آمریکا جبران رفتن حساب سرمایه، کسرگردد و بنابراین با باالمی

و رهای آمریکا با کسریهای بزرگ روبهشود که ترازپرداخترود سرمایه به آمریکا مانع آن میشود )در واقع ومی

جاری در سابقه ری تبنابراین شاید تنها پیامد منفی چاپ دالر اضافی برای آمریکا، این است که یک کس باشد(.

  کند.یاقتصاد این کشور ثبت م

یر کشورهای هزینه ساتجاری از طریق چاپ دالر به معنی یک رفاه رایگان برای آمریکاییان، به تأمین کسری

گمان آمریکا باید این رفاه را حفظ کند. و راهش این است که هژمونی اقتصادی ، سیاسی و نظامی دنیا است. بی

ـ که در گذشته به اندوخته خود را حفظ کند.  در واقع اعتبار کلی اقتصادی و به طور خاص اعتبار پول یک کشور 

                                                 
البته از زمانی که یورور به عنوان ارز مهم جهانی پذیرفته شده است این امکان )انتشار پول بدون نگرانی از حجم نقدینگی( برای   .1

کشور اروپایی از پول سیستم پول واحد یورو تبعیت می کنند(. اما فراموش  15کشورهای حوزه یورو نیز فراهم آمده است )فعال فقط 

 ی است که از این مزیت برخوردار« یگانه کشور»رصد مبادالت جهانی با دالر است. بنابراین آمریکا همچنان د 65نکنیم که همچنان 

 است.
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ر سخن، سیاسی و نظامی است. به دیگ نه اقتصادی،گار بود ـ امروز تابع اقتدارهای سهطال یا ذخایر مالی یک کشو

وع اقتدار گانه آن را سه نا مساحت مثلثی دانست که اضالع سهتوان اعتبار عمومی و اقتدار پولی یک کشور رمی

 دهد:وانایی تشکیل مییا ت

 
 ظامین سیاسی ـ و هر دو به کمک اقتدار هژمونی اقتصادی است که به کمک اقتدار ی دراصل اقتدار و البته

یاسی باید ذاتا گسترده و توانمند باشند، آنگاه اقتدار س های اقتصادیفرایندو ها یعنی زیرساخت .شودـ تقویت می

 . رساندر اقتصادی یاری میو نظامی به گسترش و تداوم اقتدا

 الزم است در بلندمدت که هژمونی اقتصادی به صورت ظاهری و اعتباری هم حفظ شود،برای اینالبته   

جاری همیشگی تبهتر است کسری قبولی داشته باشند. بنابراین در مورد آمریکا نیزهای اقتصادی روند قابلشاخص

سبت نکم اعتماد سایر کشورها و صنایع بزرگ و صنایع بزرگ و فعالین بورسها افزاینده نباشد. برای این که کم و

ده است باید کسری کاهش یابد یا روند رود. پس برای حفظ  ظاهر هم که شبه اقتصاد آمریکا از دست می

شدن کسری تجاری آمریکا آغاز شد تا پایان جنگ که دوره تاریخی منفی 1971از صعودی آن متوقف شود. 

میلیارد دالر رسید )در  31میلیارد دالر با فراز و فرودهایی به  3/1( کسری تجاری آمریکا از حدود 1991سرد )

میلیارد  750سال( رقم کسری به  15) 2006رسیده است(. اما از آن زمان تا سال  میلیارد 31طول دو دهه کسری به 

ست. اقتصاد آمریکا نیعتبار به صالح او با این سرعت تداوم این وضعیت دالر رسیده است. روشن است که 

نفت  قیمت، افزایش واردات نفت دارد (2007) میلیارد دالر 500سالیانه نزدیک به آمریکا جا که از آنهمچنین 

واند با تزرگی از این نگرانی را آمریکا میکند. بخش بکا را دچار کسری تجاری بیشتری مینیز اقتصاد آمری

و البته این کاهش ارزش دالر در سه سال گذشته به تدریج و همزمان با افزایش  کاهش ارزش دالر تخفیف دهد.

ت گام تحوالت دالر را با تحوالت قیمت نفی قوی، گام بهی که یک مدیریت مالقیمت نفت رخ داده است. گوی
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دهد که روند سه سال اخیر ارزش دالر در مقابل یورو، به طور یکنواخت ( نشان می1-6کرده است. نمودار ) تنظیم

 نزولی بوده است.

 
http://research.stlouisfed.org/fred2/data/EXUSEU.txt)  منبع اخذ آمارها:)  

وقتی دالر کاهش ارزش پیدا کرد چند پیامد مثبت برای غرب و آمریکا دارد. در مورد آمریکا ترتیب به هر

ری از کس شود که از این طریق بخشیاش میهای صنعتی و خدماتیوجب افزایش صادرات در کلیه زمینهم

ها و شدن کاالهای آن کشور برای خارجی شود )کاهش ارزش پول هر کشور موجب ارزانتجاری جبران می

طح از نوع فناوریهای س ضمن این که چون صادرات آمریکا عمدتاً شود(.صادرات آن کشور میبنابراین افزایش 

ع ارزش دالر به نوعی به صنایباال یا محصوالتی است که در صنایع دانش پایه تولید شده است، این کاهش 

پایه انشمثالً صادرات صنایع د بخشد.دید رقابتی هستند ـ نیز تحرک میمحور آمریکا ـ که تحت فشار شدانش

رو به کاهش گذاشته بود  و  رشدهای منفی یا   2000که از سال (  آمریکا 1)صادرات فناوریهای بسیار پیشرفته

به بعد با  رشدهای مثبت باالیی شروع به افزایش کردند. همچنین  2004ناچیز  را تجربه کرده بود به یکباره از سال 

ر )د 2008( اعالم شد که اقتصاد آمریکا از رشد قابل توجهی در سه ماهه دوم سال 2008ماه گذشته )آگوست 

شور افزایش قابل توجه صادرات این ک آنعلت اصلی است که مقایسه با مدت مشابه در سال قبل( برخوردار شده 

 2اعالم شد. به دلیل پایین بودن نرخ برابری دالر در برابر ارزهای خارجی

                                                 
1.  High-technology exports 

 .2008آگوست   BBC ،30خبرگزاری   .2
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 و(ر)نسبت دالر  به یوروند تغییرات ارزش دالر در برابر یورو در سه سال اخیر   (:۱-۶نمودار )
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کننده نفت و بویژه سایر کشورهای صنعتی نیز ارزش دالر برای کل کشورهای وارد شاز سوی دیگر کاه

توانند با یک واحد پول خود، عنی است که سایر کشورها اکنون میکاهش ارزش دالر به این م ودمند است.س

ود تا شکاهش ارزش دالر موجب می مقدار بیشتری دالر بخرند و آن را در مقابل خرید نفت بپردازند.  بنابراین

ر شود. یعنی گرچه اکنون برای هخنثی کننده برای همه کشورهای مصرفافزایش قیمت نفت  بخشی از عمالً

نفت ن صادرکنندگاآنان به دهند اما کاهش ارزش دالر، ارزش واقعی دالرهایی که بشکه نفت قیمت باالتری می

واقعی دالرهایی که  همچنین، در طرف مقابل، کاهش ارزش دالر، قدرت خرید. دهدرا کاهش میپردازند می

ید واقعی خردهد. بنابراین از این طرق افزایش قدرت را کاهش میکنند کشورهای صادرکننده نفت دریافت می

ا با وجود افزایش شدید قیمت نفت در سالهای اخیر، ب مثالً. شودنیز کنترل میاقتصادهای صادرکنندگان نفت 

  1980و  1979توجه به کاهش ارزش دالر، قیمت واقعی نفت اکنون هنوز کمتر از قیمت واقعی نفت در سالهای 

 قعی نفت و ارزش جهانی دالر، قیمت وا 2007)بر اساس شاخص تورم سال  است

 است(. دالر نیز باال رفته 120تا  1980دالر است در حالی که در سال  100اکنون حدود هم

های واقعی نفت پس از دو جهش در سالهای دهه هفتاد آشکار است، قیمت (2-6نمودار )گونه که در همان

میالدی به طور متوسط رو به کاهش بوده  90و  80وک اول و دوم نفتی(، در طول دو دهه میالدی )ناشی از ش

های اخیر در قیمت نفت )از بعد از جنگ عراق و تشدید مناقشه اتمی ایران( نیز هنوز نتوانسته است است. افزایش

بار بر قیمت نفت یک (2-6نمودار )قیمت واقعی نفت را به باالترین مقدار خود در سه دهه گذشته برساند )در 

ه است. سال پایه برای تعدیل بار بر اساس هم نرخ تورم و هم ارزش دالر، تعدیل شداساس نرخ تورم  و یک

توان گفت کاهش ارزش دالر ابزار بسیار قدرتمندی است که بوده است(. بنابراین می 2007ها نیز سال قیمت

 دهد.کننده تخفیف میکشورهای مصرفش قیمت نفت را برای خسارت ناشی از افزای
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کشورهای غربی اثر مثبت خود را میخود  عین حال در نفت در قیمت اسمیافزیش ها گذشته، از همه این

گوی مصرف شود الشود تناسب هزینه عوامل تولید حفظ شود و هم موجب میگذارد. یعنی هم موجب می

وجیه پیدا فسیلی تهای غیرگذاری در سوختتغییر کند و نیز سرمایهو و پاک( ها )نانرژی به سوی سایر سوخت

 شود وزن نفت در مقایسه با سایر عوامل تولیدماند، باعث میقیمت نفت در دوره بلندی پایین می. وقتی کند

قع گرچه نهاده اکننده به نفت است. در وزایش وابستگی صنایع کشورهای مصرفافزایش یابد و این به معنی اف

نفت یا  لپذیر )مثیک نهاده  تولیدی پایانله در مورد ندگان مطلوب است اما وقتی این مسأکنارزان برای تولید

و افزایش وابستگی به آن، در بلندمدت به صالح دهد، افزایش سهم آن نهاده در تولید سایر منابع معدنی( رخ می

ند بلکه باید به های تولیدی به نفع نفت تغییر کهزینهبراین نه تنها نباید تناسب کننده نیست. بناکشورهای مصرف

 سازد.ر میپذیایش قیمت نفت این تغییر را امکانتدریج این تناسب به نفع سایر عوامل تغییر کند و افز

شود و آستانه تحمل های واقعی نفت میهش دالر موجب کاهش سرعت رشد قیمتدر هر صورت کا

غربی در  هایدهد. وقتی اقتصادهای بازهم باالتر، افزایش میذیرش قیمتاقتصاد کشورهای صنعتی را برای پ

)بر اساس ارزش امروز دالر( دالر  120های واقعی نفت را تا میالدی قیمت داواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتا

اند، شدت هرفت وزنساختار اقتصادی به سوی اقتصاد بیگمان امروز که آن کشورهای از نظر اند، بیتحمل کرده

مصرف انرژی آنها کاهش یافته است، کارایی مصرف انرژی آنها افزایش یافته است، صنایعشان به ساختار صنعتی 

یز تحمل نهایی بسیار فراتر را هایی بلکه قیمت... به راحتی نه تنها چنین قیمت دانش پایه سوق یافته است و
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دالر روند تاریخی قیمت های اسمی و واقعی نفت(: ۲-۶)نمودار 

قیمت اسمی بازار
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بی فراهم را برای اقتصادهای غرای قیمت نفت یش پلکانی و دورهدالر امکان افزاکنند. بنابراین کاهش قیمت می

در این صورت اقتصاد غرب هنوز تحمل ناپذیر اقتصادی کند. که آنها را وارد فشارهای تحملورد بدون اینآمی

  زند.رد و این افزایش آسیبی به آن نمیافزایش قمیت نفت را دا

نفت برای آمریکا یک مزیت دیگر نیز دارد. صنایع آمریکایی ها باید گفت افزایش قیمت در کنار همه این

ابنده است، و برای یپایی و بویژه کشورهای تازه توسعهاکنون به به طور فزاینده ای زیر فشار رقابتی کشورهای ارو

ت دهد مگر با یک فشار بزرگ. البته افزایش قیمت نفبه تحرک ویژه دارند و این رخ نمیحفظ برتری خود، نیاز 

رد. وآصنایع همه کشورهای غربی فراهم میزمینه این فشار بزرگ را برای افزایش کارایی و ارتقای فناوری در 

ی که در شود )به دالیلتر می، بر صنایع سایر کشورهای غربی کمیابد، این فشاراما وقتی ارزش دالر کاهش می

ی که بر ریابد. بنابراین با افزایش قیمت نفت، فشاشدت بر صنایع آمریکایی ادامه می باال آمد( در حالی با همان

کشورهای توسعه  یاشود بیشتر از فشاری خواهد بود که بر صنایع سایر کشورهای غربی صنایع آمریکایی وارد می

ن  باعث ح کنند و همییداً اصالشود. بدین ترتیب صنایع آمریکایی مجبورند کارایی خود را شدیابنده وارد می

های رقیب، مزیت کسب کنند )به شرط این که قیمت نفت رمدت در مقابل صنایع سایر کشوشود تا در بلندمی

 کافی، باال بماند(. در یک دوره نسبتاً

سو افزایش قیمت نفت پیامدهای مثبت مورد نظر غرب را ـ برای تغییر از یکبندی باید گفت به عنوان جمع

 آورددر پی میـ و تحریک صنایع برای تغییر ساختار خود به سوی مصرف انرژیهای جایگزین نفت ی الگوی انرژ

د قدرت خریبه صورت  ذارد که این افزایش قیمت واقعاً گبا کاهش ارزش دالر نمی آمریکاو از سوی دیگر 

ی خارج و به زندگبه صورت رفاه واقعی از جوامع غربی  کننده نفت منتقل شود وواقعی به کشورهای صادر

همچنین با کاهش ارزش دالر آستانه تحمل اقتصادهای غربی در مورد افزایش  مردمان کشورهای نفتی وارد شود.

ر ادهد در صورت نیاز باز با ایجاد شوکهای سیاسی جدید در بازرود و به غرب اجازه میباال می قیمت نفت، 

 های نفت شود. نفت،  موجب افزایش بیشتر قیمت

 

 . حل مسائل چین و هند ۶-۳-۷
 بزرگ قدرتهای رقابت قدیمی الگوهای تجدید درباره ما»گوید ( می2002هبرد امنیت ملی آمریکا )سند را

 هند و ینچ روسیه، ترینشان مهم که اند داخلی گذار و انتقال جریان در اکنون بالقوه بزرگ قدرت چند نگرانیم.

 در آرامی به اساسی، اصول مورد در جهانی واقعاً اجماع یک که است دهکر امیدوار را ما اخیر تحوالت .هستند
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 و ردد،بازگ ـ اند فرساینده و هزینه پر که ـ گذشته رقابتی الگوهای به نخواهد غرب اگر .1«است گیریشکل حال

 بکند؟ باید چه برسد، تفاهم به رقیب کشورهای با جدید دنیای در تعامل اساسی اصول درباره

جانب حزم و  ای هستند که غرب در برخورد با آنها کامالًدو غول اقتصادی رشدیابنده چین وهند

طقه یا قاره توانست منمی تنها ریختگی این دو کشورهمثباتی و بهدارد. تا چند دهه پیش بیاحتیاط را نگه می

باتی این کشورها ثاین کشورها با اقتصاد جهانی، هرگونه بی شدن اقتصادثبات کند. اما امروز با یکپارچهآسیا را بی

ـ به سرعت به اقتصاد جهانی منتقل خواهد شد. اقتصاد بزرگ و جهانی شده همراه با  معیت جـ بویژه در مورد چین 

حظات این دو کشور را نیز آورد که غرب در هر تصمیم و اقدامی برای آسیا، مالعظیم این دو کشور، الزم می

گونه درست همان»ها معتقدند ین لنگر ثبات آسیا است، آمریکاییهای آمریکا، چگیرد. از نظر استراتژیستنظردر

. چرا 2«است، ضعف مفرط چین نیز چنین خواهد بود که ضعف روسیه طاعون سیاست امنیت ملی آمریکا شده

جهت ت. بیثباتی به همه جهان اسبی ریختگی آسیا و در نتیجه گسترشهممساوی  با  به چینریختگی همبهکه 

ورهای شمتمایز از برخورد غرب با سایر ک نیست که در دوران جنگ سرد نیز روش برخورد غرب با چین، کامالً

-نشامواج عظیم مهاجرت و احتماالً تثباتی در چین منجر به داند که هرگونه بیبلوک کمونیست بود. غرب می

مناسبات ایاالت متحده با چین بخش مهمی از استراتژی ما »ظر کاخ سفید از ن های خونین قومی خواهد شد.

طلب است. ما از ظهور یک چین قوی، صلحپاسیفیک باثبات، آرام و شکوف برای حمایت از منطقه آسیا ـ ]آمریکا[

اهان رابطه ویاالت متحده خکنیم. توسعه دموکراتیک چین برای آینده آن حیاتی است. ... او ثروتمند استقبال می

 .3«ای با چین در حال تغییر استسازنده

های عظیمی از غرب به سوی چین سی به نیروی کار ارزان ـ  سرمایهگذشته امروز که ـ برای دستراز این 

های دن به سرمایهرسیثباتی به منجر به آسیبی به کار افتاده است، هرگونه بیسرازیر شده است و در صنایع چین

درصد  9شاخص بهای سهام بورس شانگهای چین تنها  1385در اسفند  وقتی کهپیشتر گفتیم  شود.غربی می

 بیشتر بورسهای بزرگ جهان نظیر بورسسهام  ارزشکاهش شاخص  موجب سقوط کرد به فاصله یکی دو روز،

تصاد اقاکنون ها همدر واقع از نظر آمریکایی شد.لندن، فرانکفورت، پاریس، ژاپن، هنگ کنگ، نیویورک 

-ای عمل میدر حکم موتور رشد جهانی و منطقه چندکشور ـ شامل چین، هند، کره جنوبی، برزیل و روسیه ـ

 شود.های امنیتی برای غرب محسوب میبات این کشورها به عنوان مولفه. بنابراین ث4کنند

                                                 
 (، محور هشتم.2002سند راهبرد امنیت ملی آمریکا )   .1
 .155ص در قرن بیست و یکم،  کایآمر یمل تیامن یاستراتژ  .2
 (، محور هشتم.2002سند راهبرد امنیت ملی آمریکا )   .3
 (.2006سند راهبرد امنیت ملی آمریکا )   .4
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ک مهم دیگر و در واقع یله در مورد چین، بیشتر صادق است. چرا که پیرامون چین چندین اقتصاد اما این مسأ

ها یکاییرواقع  از نظر آمثبات و رشد آنها نیز حفظ شود. درمنطقه پویا از نظر اقتصادی قرار دارد که الزم است 

ع پویایی منطقه منب های دیرینه فراوان. در یک دهه گذشته ، اینتنشها و ای است با فرصتشرقی منطقهآسیای»

ای وتورهم ای عمالًبوده است. برخی اقتصادهای منطقهالعاده و همچنین مشکالت اقتصادی فراوان اقتصادی خارق

ای هبرخی کشورها برای غلبه بر سوءظن اند: تکنولوژی و تجارت آزاد. با وجود اینرفاه آینده را به کار انداخته

-آسیای و است با منافع فراوان درجاند. ایاالت متحده یک کشور صلحشته با مشکالت بیشتری مواجه بودهگذ

شرقی آسیا . ثبات و رفاه منطقه، متکی به تعامل پایدار است: ایجاد روابط پایدار با یک ذهنیت شرقی و جنوب

ری گسترش گذاتصادی از طریق بازرگانی و سرمایهپی حمایت از یکپارچگی اقذهنیتی که در -اعی مترقیدف

 .1«ر استوکراسی و حقوق بشمو ارتقاء دافته 

میلیارد دالر  3250)با حدود چین اکنون به جایگاه چهارمین قدرت بزرگ اقتصادی دنیا  منتقل شده است 

تا  هک بینی شده استو پیش پس از آمریکا، ژاپن و آلمان قرار گرفته است( 2007ناخالص داخلی در سال تولید

مه اقتصاد ثباتی در چنین اقتصادی هبنابراین هرگونه بیارتقا یابد،  ـ پس از آمریکا ـ به رتبه دوم جهان  2020سال

 اند که با روند کنونی رشد چین، احتمال داردکرده بینیپیشها أثر خواهد کرد. حتی خود آمریکاییجهان را مت

ین بنابرا  2از اقتصاد آمریکا پیشی گیرد و به رتبه اول اقتصاد جهان منتقل شود. 2025که اقتصاد این کشور تا سال 

 پیوند و پیروی هر چه بیشتر چین از اقتصاد جهانی و نظام»خود آمریکاییان به این نتیجه رسیده اندکه باید از 

تداوم رشد چین و ثبات این  . در واقع 3حمایت کنند« حقوقی بین المللی و هنجارها و سازمانهای فرهنگی جهانی

ست های امنیت ملی آمریکا و سایر سیایکی از مولفه المللیهمراه با الحاق این کشور به نظام جدید بین کشور

 .4کشورهای غربی است

ی در جهان انده بزرگ گازهای گلخانهکنراه با آمریکا ـ یکی از دو تولیدترتیب چین اکنون ـ همه همینب

ن ااست. از یک سو رشد اقتصاد جهان مستلزم تداوم رشد چین است و از سوی دیگر سرنوشت محیط زیست جه

نظریه هانتینگتون  ای دارد. و اگراز نظر کاهش تولید گازهای گلخانهبستگی مستقیم به بهبود عملکرد اقتصاد چین 

را نیز در نظر بگیریم، چین مرکز تمدن کنفوسیوسی است و یکی از دو تمدن اصلی است که از دیدگاه نظریه 

ت. ای شده اسپس چین برای غرب معضل پیچیدهرد. خطر برخورد بین آن تمدن غرب وجود دا« برخورد تمدنها»
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ت که دولت چین توانسته اس دولت وجامعه چین راضی است. همین و البته غرب از روش و مسیر حرکت کنونی

 ومیلیارد نفر از ساکنان کره خاکی را به خوبی مدیریت کند و برای آنها نان و بهداشت و مسکن  3/1نه تنها 

 در این کشور برقرار کند کاری است کارستان و غرب از این موضوع بسیار مدتیبلند اشتغال، تولید کند و ثبات

-ق بشر هم خیلی سربه سر چین نمیسپاسگزار دولت چین است. به همین علت است که در مورد مسائل حقو

 های فروانی وجود داشت.نند بهانهله ایجاد کاست که اگر قرار بود برای چین مسأروشن گذارند. وگرنه 

ال ساده کافی است. که اهمیت وضعیت چین را در معادالت جهانی امروز گوشزد کنیم، یک مثبرای آن

سری ز کاند که این افزایش قیمت ناشی ارود، کسانی که مدعیروز باال میهای نفت روزبهاکنون که قیمت

گویند کسری عرضه نفت در بازار، نزدیک به یک میلیون بشکه در روز است. عرضه نسبت به تقاضاست، می

یعنی این همه امواج تغییر قیمت ناشی از مازاد تقاضای یک میلیون بشکه ای در روز است )گرچه ادعای ما در 

ه یک یک بدریم. پس بازار با شکاف تقاضایی نزی، چیز دیگری است(. اما فرض کنیم این ادعا را بپذکتاباین 

 2004تواند متالطم شود. اکنون دقت کنیم، متوسط تقاضای روزانه نفت چین در سال میلیون بشکه در روز می

میلیون بشکه افزایش داشته است. اگر قرار باشد چین هر ساله چنین حجمی از  1نسبت به سال قبل از آن، حدود 

 بودضای نفت بین عرضه و تقاعمیق  ظر شکافیافزایش مصرف نفت را داشته باشد ظرف چند سال آینده باید منت

 . پسرسد(خود می به اوج تولید 2020تا سالهای آغازین دهه  )با توجه به این که عرضه جهانی نفت حداکثر

 منجر به نده ـیابهمراه با رشد سایر کشورهای توسعهاین باشد که رشد اقتصادی چین ـ  غرب باید به زودی منتظر

میلیارد  3/1بر  جمعیتی بالغترتیب، چین با به همین  .شودری )یا حتی بیشتر( در بازار نفت چند صددالهای قیمت

تریلیون دالر، چهارمین اقتصاد جهان، و با مصرف  25/3، با تولید ناخالصی نزدیک به کشور جهان پرجمعیت ترین

ای جهانی هپس غرب در سیاست ای است.گازهای گلخانه کنندهیلیارد تن زغال سنگ، دومین تولیدسالیانه دو م

مین و چه زیست ز خود، چه در مورد انرژی، چه در مورد اقتصاد، چه در مورد حقوق بشر، چه در مورد محیط

 تواند مستقل از وضعیت چین هیچ تصمیمی بگیرد. درمورد سایر مسائل، نمی

نیا را نیز دارد. راسی دن دموکوضعیت هند نیز کم وبیش به چین شباهت دارد، با این تفاوت که هند بزرگتری

نسبت به آزادی ، دموکراسی و  ]آمریکا[ هند یک قدرت بزرگ است که در تعهدات ما»ها معتقدند آمریکایی

، ما یک قرارداد مهم با این کشور به امضا رساندیم که زمینه را 2005حاکمیت قانون شریک است. در ژانویه 

 تیره ای با هم داشتیم، فراهم  دو دهه گذشته روابطبرای تحقق همکاری حقیقی بین ما که در 

 دات جهانیکند تا در قامت یک قدرت بزرگ با همکاری با آمریکا، تعهآورد. هند اکنون خود را آماده میمی



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            ۴50 

 

 

هند نرخهای رشد کنونی خود را حفظ کند ـ هم به این دلیل و به دلیل این که اگر . 1«جدیدی را بر دوش بگیرد

توان اقتصادی  2025ب نظران اقتصادی معتقدند دلیلی برای توقف آن وجود ندارد ـ آنگاه تا سال که بیشتر صاح

خواهد بود و جمعیت آن نیز در آن هنگام « آسه آن»هند برابر مجموع توان اقتصادی کنونی چین و کشورهای 

ر امنیت ملی و ب نایی استاز جمعیت چین بیشتر خواهد بود. به همین دالیل وضعیت هند نیز برای آمریکا استث

برخودار  یگذارد. بویژه این که هند از جمعیتی بزرگ با تنوع بی نظیر از نظر قومی، مذهبی و زبانآمریکا تأثیر می

از اکنون  دمدت را در خود داشته باشد که بایتی بلندثباتواند نطفه یک بیحال میاست. این ویژگی در عین

ایاالت متحده آمریکا تغییر در روابط دوجانبه اش را »در هر صورت  را از بین برد.های آن نگران آن بود و زمینه

آمریکا [. ما کند، پذیرفته استای نیرومند را با هند ایجاب مین اعتقاد که منافع آمریکا، رابطهبا هند بر مبنای ای

دو دموکراسی بزرگ دنیا، متعهد به آزادی سیاسی تحت حمایت دولت انتخابی هستیم. ... امروز ما به  ]و هند

 .2«کنیم که با آن منافع استراتژیک مشترک داریمن قدرت جهانی رو به رشدی نگاه میهند به عنوا

دو وزنه در حالت  هند دو وزنه تعادل مهم منطقه ای در آسیا هستند که تا زمانی که این ن ودر واقع چی

شوند تا  آیند مدیریتاحتمالی که در این منطقه پدید میتعادل کنونی خود باشند این امید هست که بحرانهای 

باشد. در ی اهای گستردهثباتیز تعادل می توان سرآغاز بیبه بحران جهانی تبدیل نشوند. اما خروج این دو وزنه ا

های سیاسی و اقتصادی این دو وزنه را در ها و حمایتانواع کمکتا با  تر استهزینهواقع برای غرب بسیار کم

وضعیت تعادلی کنونی نگه دارد، تا آن که بخواهد انواع بحرانهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی جمعیتی و 

ورت ص انسانی را در این مناطق مدیریت کند. باید توجه داشت که غرب اصال در پی این نیست که چین یا هند به

ـ در شرایط کنونی و با ساختارهای سیاسی و  همگون و همگرا با غرب درآیند که اصوالً کشورهای کامالً

حفظ  ای غرب مهم استبلکه آن چه بر اجتماعی این دو کشور ـ چنین هدفی غیر قابل دسترسی و تصور است. 

ت. البته این یافته غربی اسمیان این کشورها وکشورهای توسعه کنونی« تعامل مثبت»مدت وضعیت و تداوم بلند

امیدواری در آمریکاییان وجود  دارد که در صورتی که وضعیت تعامل مثبت با رشد اقتصادی و ادغام هرچه 

ای به اندازه کافی بلندمدت، همگرایی و همگونی دورهبیشتر اقتصادهای آنها در اقتصاد جهانی همراه باشد، در 

د به نظام ن، روسیه و هنالحاق چیهای آمریکایی از نظر استراتژیستنظر نیز پدید آید. کوتاه سخن این که دمور

  .3الملل یکی از شش هدف کلیدی سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا استجدید بین
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ه در کرد ک ای، و اهمیت آن در اقتصادی جهانی، باید توجهش چین به عنوان وزنه تعادل منطقهعالوه بر نق

هر صورت ـ و بر پایه نظریه برخورد تمدنها ـ تمدن کنفوسیوسی با محوریت چین یکی از دو تمدن مهم تهدیدگر 

غرب در مورد اسالم، به  در فصل پنجم آمد،گونه که شود. همانمل آینده برای تمدن غرب محسوب میمحت

اما در مورد تمدن چین ـ ظاهراً ـ گزینه دیگری را گرفته است، د ـ مسیر فراق و جدایی را در پیشدالیلی که آم

انتخاب کرده است. غرب امیدوار است که  تداوم مسیر کنونی چین، یعنی تداوم رشد اقتصادی سریع و افزایش 

غرب به  چین با« تعامل مثبت»رفاه اجتماعی و ادغام اقتصاد این کشور در اقتصاد جهانی و نیز تداوم وضعیت 

بالقوه این تمدن را با غرب کاهش دهد و این تمدن را از حالت یک تمدن تهدیدگر به یک تدریج تعارضهای 

 ،هانیچین در اقتصاد ج اقتصاد غامدا تعمیق واقتصادی رشد اقتصادی مداوم  تمدن متعامل و همراه تبدیل کند.

صادی حوالت اقتسیوسی را در مستی توآمیزد و ملل کنفمیتمدن کنفسیوسی را با ارزشهای دنیای مدرن در

ادی تداوم رشد اقتص بنابراین  . یابداین تمدن با غرب کاهش میارزشی  تعارضهایآرام رامآ کند ومیدرگیر 

ز کاهش د تمدن کنفوسیوسی را نیکند بلکه تهدیاقتصاد جهانی را حفظ می و رشد کنونی نه تنها تعادل ،چین

ست. ارداخت حق بیمه برای امنیت آینده تمدن غرب دهد. کمک غرب به تداوم مسیر کنونی چین، نوعی پمی

کوشد برخورد تمدنی با تمدن اسالم را از طریق یک جنگ خداحافظی منتفی در واقع غرب، در حالی که می

 زند.یق کمک به تداوم رشد چین، دور میکند، برعکس،  برخورد با تمدن کنفوسیوسی را از طر

ند و گسترش تعامالت اقتصادی آنها با اقتصاد جهانی، به تدریج از این گذشته تداوم رشد کنونی چین و ه

شکاف آنها را با تمدن اسالمی نیز بیشتر و احتمال همراهی یا اتحاد این دو تمدن در یک برخورد محتمل با تمدن 

 ،دهد. نه در عصر جاده ابریشمکاهش می را ـ که یکی از احتماالت مطرح شده از سوی هانتیگتون است ـ غرب

رین با اقتصادهای آسیایی در پیوند بودند، اما اکنون بیشت بلکه همین سی سال پیش اقتصادهای چین و هند عمدتاً

ر حال پیشرفت هند نیز در همین مسیر دالبته و  1آمریکا و سایر کشورهای غربی استپیوند اقتصاد چین با اقتصاد 

رش ن دو تمدن با سایر تمدنهای آسیایی و گستگسست تدریجی پیوندهای استرتژیک ایاست. و این به معنی 

 پیوندهایشان با تمدن غربی است. 

اند، به د جمعیت جهان را در خود جای دادهدرص 37چین و هند به عنوان دو کشوری بزرگی که بیش از 

ه لآینده خواهند داشت و بدون حل مسأ عنوان اقتصادهای بزرگی که باالترین رشد مصرف انرژی را در دو دهه

کشورهایی که باالترین آلودگی را به محیط زیست رسد، به عنوان نتیجه نمیانرژی آنها هیچ راهکار جهانی به 
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یر این ـ در غ کنند، و به عنوان کشورهایی که ثبات و تدوام رشد اقتصادی آنها باید ادامه یابدوارد می جهانی

ز درگیر ید جهانی شده کنونی، اقتصاد غرب را نثباتی سیاسی و یا رکود آنها در اقتصاصورت آثار منفی بی

چرا که در گونه راهبرد غرب در مورد انرژی دیده شوند و به مسائل آنها توجه شود. خواهد کرد ـ باید در هر

د ه تنها خوشود و نشورهایی مانند چین و هند مختل میصورت پدیداری یک بحران بزرگ در انرژی، رشد ک

ان در آغاز ییکنند. آمریکانیز به بحران دچار می شوند بلکه اقتصاد جهان راثباتی میاین کشورها دستخوش بی

درصد رشد خواهد کرد و اگر بحرانی برای  250مصرف انرژی آسیا  2020اند که تا سال هزاره سوم نگران بوده

 .1ثباتی خواهند شدورهای رشد یابنده آسیایی دچار بینفت پیش آید کش

وشد کو هند در پی دارد و غرب چگونه میاقشه اتمی غرب با ایران چه منافعی برای چین اکنون ببینیم من

می شود ـ  از طریق مناقشه اتواقع مشکالت نظام جهانی محسوب میبخشی از مشکالت این دو کشور را ـ که در 

 با ایران حل کند. 

ژی مورد مین انرد اقتصادی کنونی، تأاز: تداوم رش له حیاتی این دو کشور ـ از نظر غرب ـ عبارتندسه مسأ

را  با ایران باید نه تنها این سه مسأله حیاتینیاز، و کاهش تولید آلودگی زیست محیطی. غرب در مناقشه اتمی 

تمی تا حد ممکن اای عمل کند که مناقشه بحرانی نشود ـ بلکه باید به گونهنظر قرار دهد ـ که به خطر نیفتد یا مد

 شود ـ کمک کند.ثباتی اقتصاد جهانی میبه بی له ـ که عدم حل آنها در بلند منجربه حل این سه مسأ

د های اقتصاه هنوز فناوریهای نو در همه حوزهای هستند، و از آن جا کچین و هند اقتصادهای رشد یابنده

 .ستا بر مصرف بیشتر و بیشتر انرژیهای فسیلی همراه و متکی ، این رشد عمدتاً آنها به کار گرفته نشده است

نفتش تا  مصرف روزانهدر برخی سالهای گذشته، چین در هر سال نسبت به سال قبل،  گونه که پیشتر آمد،همان

-تکی بر زغالم در مورد چین نرخ شد اقتصادی سالهای اخیرش عمدتاًیک میلیون بشکه نیز افزایش یافته است. 

لی ایجاد کمشاین دو کشور رشد  نظر غرب ـ نه تنها نباید برایبحران اتمی ایران ـ از  سنگ و نفت بوده است.

شود. از  صادهامین سوخت کافی برای این اقتأکننده نیز باشد یعنی منجر به تکند بلکه باید در بلندمدت تسهیل

د، این دو کشور یابش میافزایشود و قیمت نفت ثباتی بازار نفت میدیگر وقتی بحران اتمی منجر به بیسوی 

های خت، بنابراین خواهند کوشید که سوتوانند افزایش قیمت را تا مقدار زیادی یا تا دوره بلندی تحمل کنندنمی

ای نو هالزم برای استفاده فراگیراز سوختهای و چون اقتصاد آنها هنوز زیرساخت دیگر را جایگزین نفت کنند

که حالی ربرای چین رخ داد. یعنی د اخیراً چیزی کهـ  برندزغال سنگ پناه می بیشتر از راندارد، الجرم به مصرف

  2005ر سال دبشکه افزایش یافته بود، این رقم میلیون وسط مصرف روزانه نفت چین حدود یکمت 2004در سال 
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گ سن هزار بشکه محدود شد. اما در عوض این کاهش رشد تقاضا برای نفت، با افزایش مصرف زغال 200به 

سوم مجموع زغال سنگ کند )یکمصرف میمیلیون تن زغال سنگ  10جبران شد. چین اکنون سالیانه بیش از 

بیشتر  شدنت زمین خطرناک است و منجر به گرممصرفی در دنیا را( و افزایش چنین روندی برای محیط زیس

  برای چین و هند در نظر گرفته شود. یشود. بنابراین باید در بازی اتمی با ایران، نقش پر منفعتزمین می

، یکلی گاز خلیج فارس )به هر طریقطور است. اگر گاز ایران، به« گاز»راه چاره چیست؟ راهکار اصلی در 

ای هدت و به صورت اقتصادی و با هزینمی مایع( در چارچوب ترتیباتی بلندهاخط لوله یا به صورت انواع شکل

جا باید گفت که غرب هیچگاه شود. همیند، چند مسأله مهم همزمان حل میبه این دو کشور صادر شومعقول 

نکرده و نخواهد کرد که گاز ایران ـ یا حتی خلیج فارس را ـ با خط لوله یا روشهای دیگر به غرب « تالش جدی»

 .منتقل کند. غرب دیگر خطایی که در گذشته در مورد نفت مرتکب شد را در مورد گاز تکرار نخواهد کرد

در آینده  شود وتمدن رقیب محسوب می ای که قلبا به گاز خلیج فارس ـ یعنی منطقهغرب هرگز اقتصاد خود ر

رقی که گاز این منطقه به هر طریقی به آسیای شبسته نخواهد کرد. پس در مورد اینثبات خواهد بود ـ واکامالً بی

 اندداز این نظر رقیب اقتصاد خود نمی هند را و کند و اقتصاد چینشود برای اقتصادش احساس خطر نمی منتقل

یاز خود را از روسیه نکند. اروپا هم گاز موردوارد می )ضمن این که آمریکا عمده گاز مورد نیاز خود را از کانادا

ماند ها میاند. تنتا حدودی به منابع گاز متصل شده کند. پس دو بخش توسعه یافته جهانو الجزایر تأمین می

مدت راردادهای بلند. البته وقتی با قبنده آسیایی که باید به منابع گاز خلیج فارس متصل شوندیاهای توسعه کشور

 ترتیبا و آمریکا نیز خواهد بود(. بدیندرآمد، قابل صدور به اروپ  LNGبین ایران و چین، گاز ایران به صورت 

ند. را تسریع کچین و  ، هندصدرو گاز میان ایرانمدت فیدی است که عقد قراردادهای بلندمناقشه ایران ابزار م

 نیم.کصل خواهد شد که به برخی اشاره میو کشور و برای غرب حااز چنین قراردادهایی منافع کثیری برای این د

ه کنیم فروش کند )توجاش را پیشه اگر ایران با قراردادهای بلندمدت صدور گاز، منابع گازیکنخست این

صدور  سیسات تولید وگذاری سنگینی در تأای احداث شد یا سرمایهبسته شد و خط لوله وقتی قراردادیکه 

LNG  نصرف اش مروز از تزریق آنها در منابع نفتیصرف شد دیگر امکان تغییر مسیر وجود ندارد(، از همین ام

دیگر بازیافت  ند بودافت خواهشود و بنابراین بخش بزرگی از ذخایر نفتی که تنها با تزریق گاز قابل بازیمی

 .شوند )پیشتر درباره اثر تزریق گاز به مخازن نفتی بر ضریب بازیافت نفت توضیح دادیم(نمی

ود مدت، بازار گاز خیزات صدور و عقد قراردادهای بلندسیس تجهز سوی دیگر با کشیدن خط لوله و تأا

مانور ایران در آینده بر روی انرژیهای فسیلی شود که قدرت له منجر به این میرا وابسته کرده است. هر دو مسأ

کاهش یابد و این ابزار مهم سیاسی اثرش کند شود. بویژه آن که اگر ایران گزینه تزریق گاز به چاههای نفت را 
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قدرت اول انرژی فسیلی در جهان خواهد بود و بهتر است چنین فرصتی در اختیار ایران  2020در پیش گیرد در 

  .نباشد

که )منفعت دوم( با عقد قراردادهای بلند صدور گاز به هند و چین، مساله نیاز فزاینده این دو ندیگر ای

تصادی بات اقشود و نوعی تضمین برای تداوم رشد و ثرای تداوم رشدشان ـ تا حدی حل میکشور به انرژی ـ ب

ی اولیدکننده گازهای گلخانهو چین اکنون دو کشور عمده ت تر از همه، هندآید. و مهماین دو کشور پدید می

مثل  سنتی ـ ایهای زیست تودهل سنگ، نفت و سوختهستند. بخش بزرگی از سوخت این دو کشور از زغا

وم زغال سنگ دنیا در چین س)یکشودتأمین می ـ کننده هستندکه همگی آلوده چوب و فضوالت حیوانی

ند ککنندگی صنایع آنها را کند میکنونی آلوده ه این  دو کشور روندمدت گاز ب. صدور بلندشود(مصرف می

دهد و بنابراین در زمانی که غرب خودش انرژیهای نو را جایگزین فسیلی کرده است، این دو کشور مییا کاهش 

 کنند.مصرف گاز، آلودگی کمتری تولید مینیز با 

بحران در منطقه خلیج فارس و د کوشد تا با ایجاای که غرب میاین گذشته )منفعت سوم(، در دوره از

فزایش های غیرفسیلی تسریع کند، ا، دوره انتقالی خود را به سوختکردن بازار و افزایش قیمت نفتثباتبی

س به گاز خلیج فارقیمت نفت فشار شدیدی بر اقتصاد کشورهایی نظیر چین و هند وارد خواهد آورد، صدور 

در هر صورت عقد قراردادهای  ا کاهش دهد. نکته نهایی این کهتواند بخشی از این فشار راین دو کشور می

ود شاره، موجب میبگذاریهای زیر ساختی در اینفارس و سرمایهت صدور گاز به خارج از حوزه خلیجمدبلند

نده ژی در آیتا عدم تقارن مراکز عرضه و تقاضای گاز در جهان کاهش یابد و این به معنی افزایش امنیت انر

کوشد تا خودش از وابستگی به انرژی فسیلی عبور کند و کشورهای بزرگ سو مینی غرب از یکاست. یع

هم انرژی این طریق دو معضل مای مثل هند و چین را نیز به مناطق تولید گاز متصل کند و بنابراین از رشدیابنده

 کنونی )کمیابی و عدم تقارن( را تخفیف دهد. جهان

ده برای ایران نارم( با صدور بیشتر و بیشتر گاز، امکان افزایش تولید نفت در آیها )نتیجه چهعالوه بر این

ه شده پارس جنوبی بریزیفاز برنامه 28استحصالی از  شود )پیشتر گفتیم که در صورتی که کل گازمنتفی می

میلیارد بشکه باال  70تواند امکان برداشت نفت ایران از منابع نفتی خود را تا مخازن نفتی داخلی تزریق شود می

   ببرد(.

ابسته گذاری کنند و به آن وند به اندازه کافی در گاز سرمایهکه وقتی چین و ه)نتیجه پنجم( این و نهایتاً

ود، بلکه شدهه اقتصادشان به گاز وابسته می شوند ـ بویژه اگر قیمت نسبی آن پایین باشد ـ نه تنها برای چند

را پیدا  اکهای پسوخت الگوی تولید و مصرف ها انگیزه کافی برای جهش به سویبنگاهها و صنایعشان تا سال

ای پاک باشند، هفناوریهای نوین که مبتنی بر سوختسوی کند تا با جهش بهبنابراین غرب فرصت می .کنندنمی
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نونی اقتصاد ک شناختی و صنعتی خود را با اقتصادهای چین و هند حفظ کند و بنابراین رقابت تنگاتنگفاصله فن

 های نسبی و رقابتی اقتصادهای غربی نخواهد شد.مزیت رفتند با اقتصادهای غربی منجر به  ازدستچین و هن

 راکنون فاقد سرمایه الزم برای همراهی با عبومدت، کشورهایی نظیر چین یا هند که همدر بلند البته نهایتاً

 های علمی و فنی الزم برای تحقق چنین تغییریاقد زیرساختند و صنایعشان نیز فااز انرژی فسیلی جانبههمه

ی را تجربه فرصت یا گذار تاریخاست، با استفاده از فرصت تزریق گاز خلیج فارس به اقتصادهایشان یک دوره 

اصله به جای زغال سنگ(،  به ف تر از گذشته )مصرف گازوم رشد امروز خود ـ به صورتی پاککنند تا با تدامی

های خود را به سوی سوختدهه، اقتصاد خود را جهش دهند و همچون غرب سوخت پایه اقتصاد  دوتا  یک

 های فسیلی رها شوند.دهند و از وابستگی به مصرف سوخت پاک تغییر

ت البته همه این تحوالت برای کل بشریت تحوالت میمونند، اما این ماییم که باید در زیر و بم این تحوال

 های تاریخی خود را به تهدید تبدیل نکنیم.کنیم و فرصت منافع خود را حفظ

اهانه م که این دو کشور آگیابیایران، چین وهند را بنگریم در میاکنون اگر با چنین نگاهی مسائل میان 

یز برای کسب مابین و نا برای تسریع قراردادهای گازی فیاند از مناقشه اتمی ایران، بیشترین استفاده رکوشیده

 ی خود در شورای امنیت، ایران را تحت فشار قرارین زمینه ببرند. چین بارها با مسأله رأرین امتیازات در ابیشت

داده است و امتیاز گرفته است. البته فراموش نکنیم که باال رفتن قیمت نفت برای چین پرهزینه است. بنابراین به 

، ان ملل مخالفت کند تا بازار نفت بیش از آنچه هستهای سازمقطعنامهطور طبیعی منافع چین در این است که با 

خود با  کوشد از طریق مخالفتنیابد. اما طبیعی است که چین می ملتهب نشود و قیمت نفت بیشتر افزایش

دی یو همچنان منتظرند تا شرایط شکننده جد اندها نیز چنین کردهازهایی نیز از ایران بگیرد. هندیها، امتیقطعنامه

 های پیشنهادی کنونی خود را به ایران تحمیل کنند.ران پدیدار شود و قیمتبرای ای

مراقب آنند که روابطشان با غرب مخدوش نشود و هر جا  البته در تمام این تحوالت چین و هند کامالً 

ه ند اکنون به شدت بکنند. چین و هی غرب حیاتی است، آنها همراهی میموضعی و رأیی و اعمال سیاستی برا

نند که کنیازمندند بنابراین حرکتی نمی گذاریهای غربی که اقتصادشان را به حرکت درآورده استتداوم سرمایه

رد دالر فقط که سالیانه .. میلیابه خطر اندازد. چین عالوه بر آن روند کنونی گسترش مناسبات اقتصادی با غرب را

های آمریکایی نیازمند است. در های شرکترمایهدیگر به سادرات دارد، اکنون بیش از هرگاه به آمریکا ص

-رکتاست مشکل اقتصاد چین، فقدان شفروردین همین امسال یکی از اقتصاددانان متخصص در امور چین گفته 

ای هبردار و مقلدند و عمده شرکتکپی های چینی عمداًداعگر )کارآفرین( است. یعنی شرکتهای چینی اب

های غربی هستند. بنابراین رشد درونزا و پایدار چین تا دوران درازی در کتمبدع و کارآفرین در چین، شر
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ی اوجه نباید به این همکاری لطمهری کارآفرینان غربی است و به هیچآینده، وابسته به تداوم حضور و همکا

 وارد شود. 

نیز بارها )یک مورد  و هند ای آشکار است.ها بازیقطعنامهچین با ایران در مورد  «مریز ودار کج»بازی 

ده اتمی بود(، چنین کرالمللی انرژی شورای حکام آژانس بینهای آن در هنگام صدور یکی از قطعنامهآشکار 

میان ایران  های مختلفقراردادهای زیادی در حوزهها و تفاهمنامه ر طول چند سال اخیرصورت، داست. در هر

و ایران و هند منعقد شده است که ارزیابی منافع واقعی این قراردادها برای ایران، نیاز به بررسی مستقل  و چین

دارد )یاد آوری این نکته مهم است که هر دو کشور و بویژه چین، مسائل و مناسبات مختلفی با آمریکا دارند و 

شود، رآینده مجموعه منافعشان تعیین میکا از بقطعا تصمیمات این کشورها در مورد مناسباتشان با ایران و آمری

 زنی با ما باز دست این دو کشور را برای چانه شود این است که فشار غرب بر ما،اما آنچه به ما مربوط می

 کند(. می

ـ که همواره مواضعی میاز سوی دیگر، با توجه به سابقه رفتار واک ضع آمریکا ه خالف مواگیرد کنشی ایران 

کنند با مواضع خود به تسریع قرادادهای گازی ایران با چین و هند کمک کنند. یعنی ها هم سعی میغربی باشد ـ

ند. در امطرح شده است، با آن مخالفت کردهآمریکاییان هرگاه که بحث قراردادهای گازی ایران با هند یا چین 

رغم مخالفت آمریکا، ایران گوید علیود با آمریکا و این که بدادن مخالفت خنتیجه ایران هم برای نشان

های چین و هند را بیشتر برآورده کند و کوشد تا خواستهش را با چین و هند منعقد کرد، میقراردادهای

قراردادهای نفتی را زودتر نهایی کند )تکرار سناریویی که آمریکا قبال در مورد کنسرسیوم نفتی دریای خزر 

دوباره د رسکه قراردادها به مراحل نهایی می بینیم هرگاه(. بعد میضیح دادیمـ پیشتر تو اجرا کرد و جواب داد

گیرند. در مورد هند، آخرینش همین خرداد ماه امسال که قرار بود بر اساس دستور چین یا هند نوعی بهانه می

امضا برسد و  قرارداد گازی ایران تا پایان خرداد به (1387هند )در اردیبهشت رئیس جمهور، هنگام سفر به 

 گیرد. این در حالی است که یککردند که فعال مالقاتی صورت نمی هندیها چند روز پیش از پایان خرداد اعالم

مت ها پذیرفته بودند که قیاندازه کافی داغ نشده بود، هندی ( که هنوز مناقشه اتمی به85سال و نیم قبل )دی ماه 

ت ( آمریکا مخالف86دو ماه بعد )نوروز . ختالف( را افزایش دهندگاز خریداری از ایران )موضوع اصلی مورد ا

یک بازی رفت و برگشتی بین غرب  از آن زمان تاکنون دائماً  .و هند اعالم کردخود را با قرارداد گازی ایران 

شارد فای میرداد خط لوله گاز انجام شده است و اکنون این ایران است که برای عقد قرارداد پو هند در مورد قرا

 های خود را تحمیل کند.خواهد قیمتو این هند است که می

 ز وابستگی به انرژی فسیلی و کند تا غرب خود اک میدر یک کالم، مناقشه اتمی ایران نه تنها کم

اپذیر این نی آسیا تداوم یابد و اشتهای سیریکند تا رشد دو غول اقتصادفارس آزاد کند بلکه کمک میخلیج



 ۴5۷ رانیبا ا یمنافع غرب در منازعه اتم                                                                                                   

 

 

ای که اند و در دورهبور از انرژی فسیلی را کسب نکردهبرای انرژی ـ در دوره ای که هنوز توان عدو غول 

رس نیاز فایابد ـ  از طریق صادرات گاز خلیج فارس، سیراب شود. اگر گاز خلیج افزایش میهای نفت قیمت

 شود و این تقاضایانرژی منتقل میبه سایر بازارهای مین نکند، الجرم تقاضای آنها انرژی این دو غول را تأ

گونه تغییری در وضعیت محیط زیست زمین زاید. همچنین هربرود، بحران می یابنده به هر بازاری کهافزایش

رف شدن مصاتمی ایران راه را برای جایگزین مستلزم تحول در الگوی مصرف انرژی این دو غول است. مناقشه

 گشاید.دو کشور با گازهای خلیج فارس می ینده در اینزغال سنگ و نفت و سایر انرژیهای آال

 

 .  تأمین منافع روسیه۶-۳-۸
دار و مریز ـ اما پیچیده تر از بازی چین و هند ـ ارائه کرده روسیه نیز یک بازی کج در مناقشه اتمی غرب با ایران،

ه است. اگر غرب بتواند از مناقش های اتمی ایران ذینفعهم خودش نفت دارد و هم در فعالیتاست. چرا که روسیه 

اتمی بهره الزم را برای عبور از نفت ببرد، برنده اصلی است اما اگر نتواند آنگاه کشوری که بیشترین منفعت را 

مان نقش ایی ـ ههای آمریک. از نظر غرب ـ بویژه استراتژیستاز مناقشه اتمی ایران برده است، روسیه خواهد بود

و  قفقاز  ،آسیای میانه کند را روسیه در مناطققی بازی میکه چین در آسیای جنوبی و شرای وزنه تعادل منطقه

ت داخلی آنان هستند که ثباکشورهایی »اند: های آمریکایی آشکارا گفتهتراتژیستاسکند. شرق اروپا بازی می

و  کشورهای مکزیک گوناگون از اهمیت فراوانی برای منافع ایاالت متحده آمریکا برخوردار است.به علل 

ی داوری درباره وقوع اغتشاشات داخلین گروه قرار دارند. فارغ از پیشکلمبیا و روسیه و عربستان سعودی در ا

 .1«های آمریکا باید در اولویت قرار گیرندریزیا، این گروه از کشورها در برنامهدر این کشوره

و دارای قدرت اقتصادی مناسب در همسایگی غرب و بویژه اروپا نیازمند حضور یک روسیه دموکراتیک 

یکربی یع فرسوده شیمیایی، ممانده با میراث بزرگی از صناسیه به لحاظ سیاسی و اقتصادی عقبخود است. رو

ی و فرهنگی هنجاری اجتماعکاری گسترده، با بیدهای مافیایی، با رکود شدید و بیای، با تنوع قومی و بانوهسته

و گستردگی بیماریهایی مانند ایدز، برای اروپا همانند بشکه باروتی است که اگر منفجر شود همه اروپا را مستقیما 

مهاجرت  ی اروپا سیلکند. جنگ داخلی در روسیه، برارا به طور غیرمستقیم درگیر میو سایر کشورهای غربی 

رد. بازگشت روسیه به الگوهای  فاشیستی  گذشته نیز برای غرب تهدید جنگ آوثباتی و رکود میو بیماری، بی

فروپاشی روسیه یا بازگشت آن به   ،2000آمریکایی در سال های خواهد داشت. از نگاه استراتژیست به همراه
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.  تنها 1کندهای آینده  تهدید میاست که اتحادیه اروپا را در دهه یک رژیم اقتدارگرا یکی از سه خطر بزرگی

اسی سیاسی قتصادی و دموکرهزینه با روسیه، کمک به روسیه است تا در فرایند مناسبی از رشد اراه همزیستی کم

سیه را وشده قرار گیرد. غرب نه از باب دلسوزی و شفقت که از باب نگرانی برای ثبات خود، باید رنهادینه

مار روسیه د خفته و بیاه غرب برای بیدار کردن اقتصاهای گاه و بیگکند. اما کمکحمایت کند و چنین نیز می

 رشد اقتصادی روسیه بیش ازبینی شده است که در بهترین حالت سرعت پیش 2000در سال  کند.کفایت نمی

ور از بع بازسازی صنایع فرسوده و انحراف اقتصاد روسیه از سازوکار بازار و دو درصد نخواهد شد و این برای

 گیری از به بحران درغلتیدن روسیه فکری اساسی. بنابراین غرب باید برای پیش2کندکفایت نمیبحرانهای بالقوه 

 بکند.

اروپای  آسیای میانه )که سرشار از منابع زیر زمینی است( و قفقاز وثباتی ثباتی روسیه یعنی بیبرای غرب بی

بحرانهای محتمل این مناطق مدیریت شود و که روسیه در ثبات و تعادل باشد، امیدی هست که . تا زمانیشرقی

ه با انواع تر است کهزینهنابراین برای غرب بسیار کماز گسترش آنها به سایر مناطق جهان جلوگیری شود. ب

اش تعادل نگه دارد بلکه وضعیت کنونیهای سیاسی و امتیازها روسیه را نه تنها در و حمایتهای اقتصادی کمک

این صورت، یعنی در غیاب یک روسیه قوی ـ غرب مجبور است انوع بحرانهای سیاسی،  را ارتقا دهد، در غیر

حاق جهت نیست که الیب های سنگین ـ مدیریت کند.ـ و گاه با هزینه ساًاجتماعی و اقتصادی این منطقه را رأ

کر شده ذ روسیه به نظام جدید بین الملل جزء یکی از شش هدف کلیدی سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا

. در هر 3ورمدت این کشجهانی تضمینی است برای ثبات بلنداست. در واقع پیوستن این کشور به نظام نوین 

رد ن جنگ سصورت آمریکا از تجدید الگوهای قدیمی رقابت قدرتهای بزرگ نگران است و نگرشهای دورا

سیاری های بروسیه و آمریکا در حوزه ستراتژیکمنافع ا»داند. ضمن این که معتقد است را مغایر منافع ملی می

 .4«همپوشی و تداخل دارند

غرب و بویژه اروپا مستلزم یک روسیه دموکراتیک و دارای قدرت اقتصادی خالصه، ثبات و منافع به طور

ربی مانده با میراث بزرگی از صنایع فرسوده شیمیایی، میکسیه به لحاظ سیاسی و اقتصادی عقبمناسب است. رو

-نده و سرمایهما، نظام بازار عقبکاری گستردهدهای مافیایی، با رکود شدید و بیای، با تنوع قومی و بانوهسته 

هنجاری اجتماعی و فرهنگی و گستردگی بیماریهایی مانند ایدز، برای اروپا همانند بشکه گذاری ناچیز، با بی
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ر رهای غربی را به طور غیرمستقیم درگیسایر کشوو  باروتی است که اگر منفجر شود همه اروپا را مستقیماً

روسیه  آورد. بازگشتثباتی و رکود میکند. جنگ داخلی در روسیه، برای اروپا سیل مهاجرت و بیماری، بیمی

-ژیستشت. هم اکنون از نگاه استراتگذشته نیز برای غرب تهدید جنگ به همراه خواهد دا به الگوهای  فاشیستی

 اا بازگشت آن به یک رژیم اقتدارگرا یکی از سه خطر بزرگی است که اتحادیه اروپهای غربی فروپاشی روسیه ی

هزینه با روسیه، کمک به روسیه است تا در فرایند .  تنها راه همزیستی کم1کندهای آینده  تهدید میرا در دهه

که از  وزی و شفقتشده قرار گیرد. غرب نه از باب دلسقتصادی و دموکراسی سیاسی نهادینهمناسبی از رشد ا

اه غرب های گاه و بیگکند. اما کمکوسیه را حمایت کند و چنین نیز میباب نگرانی برای ثبات خود، باید ر

های میالدی که استراتژیست 90اخر دهه کند. )در اوسیه کفایت نمیکردن اقتصاد خفته و بیمار روبرای بیدار

ده سال  کرده اند، متوسط رشد اقتصادینی و توصیه ارائه میبیر مورد آینده و مشکالت روسیه پیشآمریکایی د

 درصد بوده است(.  5منفی  - 1999تا  1990گذشته این کشور ـ 

اقتصاد روسیه باید بازسازی شود و توانایی کافی برای تعامل گسترده علمی و فنی با  بنابراین جامعه و

شود و یوسیه با اقتصادهای غربی بیشتر ماقتصادهای غربی را کسب کند در غیر این صورت به تدریج فاصله ر

ای آمریکایی هتژیستدر واقع استرازا برای غرب تبدیل خواهد شد. ی به بعد روسیه به یک منطقه مشکلااز نقطه

. بنابراین باید 2«ضعف روسیه، طاعون سیاست امنیت ملی آمریکا شده است»هم اینک نیز به صراحت معتقدند 

 ای اندیشید.و برای وقوع این تحول باید چاره تحولی رخ دهد تا روسیه از این وضعیت شکننده رها شود

های هرهای غربی ـ وعدهمگرایی بین روسیه و کشودر زمان فروپاشی شوروی سابق، غرب ـ به منظور ایجاد 

-اد. اما پس از یک دوره کوتاه کمکاش ده برای نوسازی اقتصادی و اجتماعیفراوانی در مورد کمک به روسی

 لی چونشوروی، به عل ها قطع شد. روسیه پس از فروپاشیگونه کمکچندان سخاوتمندانه، به تدریج اینهای نه 

جاریهای هند اداری، گسترش فساد، جنایت و بیها، در هم پاشیدگی و فساخروج سرمایه خروج نخبگان علمی،

بودن سیاسی و اقتصادی به سوی ای که پس از یک دوره بستههنجارهایی که معموال در هر جامعهاجتماعی )نا

ن نیز همچنان درگیر پیامدهای آن آید( اقتصادش رو به اضمحالل گذاشت، و اکنورود، پدید میگشودگی می

ش برای عبور از این بحرانها نیاز به یک جهدوران است و برای بازسازی خود نیاز به منابع عظیم مالی دارد. روسیه 

رای این بی غالبا بهای هنگفتی به روسیه بدهد. اما کشورهای غردارد. برای این جهش غرب باید کمکاقتصادی 

شود به ها منحصر میراین کمکرو هستند. بنابای روبههای بودجهی ومحدودیتمومهای عکار با مخالفت
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کند. در عبور جهانی به شرایط جدید، غرب نگران روسیه است و گاهی که هیچ کفایت نمیبههای گاهکمک

حوالت و تایاالت متحده آمریکا باید از اصالحات اقتصادی » ای به آن بدهد.در راهبرد جدید باید جایگاه ویژه

دموکراتیک روسیه بر مبنایی منطقی حمایت و به این نکته توجه کند که این اهداف باید توسط خود روسها 

محقق شوند. آمریکا )همانند موضوع چین( عالقه مند به کمک به روسیه برای پیوستن به سازمانهای اقتصادی 

هزینه این تحوالت در روسیه راهکاری وجود ش این است: برای وقوع طبیعی و کم. اکنون پرس1«جهانی است

 دارد؟

روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت )غیر اوپک( است. بهترین وسیله برای آن که روسیه بتواند 

 ها کجا؟ وگاه غربیبههای چندمیلیون دالری گاهی کند، افزایش قیمت نفت است. کمکخود را بازساز

دمتی به روسیه و هیچ اخیر ـ ناشی از افزایش قیمت نفت ـ کجا؟ هیچ خ درآمدهای چند صد میلیارد دالری

حل قطعی برای حل مسائل روسیه بهتر از این نیست که با افزایش قیمت نفت طی چند سال، درآمدهای نفتی راه

کند(  به چند صد میلیارد دالر در سال برسد. روسیه که تا پیش از )که همچون کمک بالعوض عمل میروسیه 

میلیارد دالر بوده است، با حمله آمریکا به  40حمله به عراق، درآمد حاصل از صادرات نفتی اش سالیانه حدود 

میلیارد دالر جهش کرد و سپس با تداوم افزایش قیمت نفت،  60درآمد نفتی به یکباره به  2003عراق در سال 

شود بینی میمد نفتی داشته است و پیشدالر درآمیلیارد  189و  152، 124، 87به ترتیب  2007تا  2004در سالهای 

رد دالر میلیا 280( به حدود 2008ماه اول سال  5)بر اساس متوسط قیمت نفت در  2008اش در سال درآمد نفتی

ر سازی این کشوک را برای بازسازی روسیه و آمادهتوانست این حجم عظیم کمبرسد. غرب به چه روشی می

نوین جهانی، به این کشور اعطا کند؟ از این گذشته با افزایش قیمت نفت، قیمت گاز برای پیوستن به اقتصاد 

گاری مدت برای درمان کردن بیماریهای ماندست. بنابراین شاید تنها راه میانا صادراتی روسیه نیز افزایش یافته

 .کشور باشد که پس از فروپاشی شوروی به جان روسیه افتاده است، افزایش درآمدهای نفت و گاز این

امنی خلیج فارس و بنابراین مناقشه اتمی ایران دوام د دوام بیاورد، باید ناکه این افزایش درآماما برای این

 ه نه باید آنچنان تشدید شود ککننده را در مناقشه بازی کند. مناقشه یاورد. پس روسیه باید نقش متعادلب

ابد( و یچون در این صورت مناقشه پایان میایران بینجامد )نشینی کامل ایران یا جنگ و بنابراین شکست عقب

اجع ی از مرای برعلیه ایران یک قطعنامهنه باید آنچنان سرد شود که التهاب بازار نفت فروخسبد. پس هرگاه غرب 

برد، روسیه باید نقش ( میالمللی انرژی اتمی یا شورای امنیت سازمان مللجهانی )شورای حکام آژانس بین

ینی ایران شود و نشکن است منجر به عقببسیار شدید و شکننده باشد مم قطعنامهکننده را بازی کند. اگر متعادل
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 ها باید هم تصویب شود تا التهاب بازار ادامه یابد وبازار نفت خوب نیست. پس قطعنامهاین برای تداوم التهاب 

اب ـ چون در این صورت نیز التهتوسط ایران نشود  آن آمدن و پذیرش ههم خیلی شدید نباشد تا منجر به کوتا

 خوابد.می

رفته است پذیکه به منظور تعدیل آنها انجام میها ـ قطعنامهگذشته، روسیه در مخالفت محدود خود با از این 

قیمت ناین مورد گرفته است، نه فروش گرترین باجهایی که ایران در ااز ایران نیز باج گرفته است. مهم ـ متقابالً

همکاری  دادهایدرپی اتمام نیروگاه بوشهر، نه عقد انواع قرارانداختن پییزات اتمی به ایران، نه به تعویقتجه

ده شسلمان روسیه و سایر جمهورهای جداهای من در مورد برخورد روسیه با اقلیتآمدن ایرااقتصادی، نه کوتاه

در دریای خزر بوده است. معلوم نیست چرا پس از نزدیک به از شوروی و نه.....، بلکه تضییع حق تاریخی ایران 

خن از و س گذرد، اکنون باید رژیم حقوقی دریای خزر تعیین و توافق شودفروپاشی شوروی می دو دهه که از

بین  1940و  1921قراردادهای  که بر اساس  )پیشتر گفتیم درصد برای ایران برود 13های کوچکی مانند سهم

رهای تازه حاکمیت دریای خزر به صورت مشاع است. بعد از فروپاشی شوروی هم کشوی، ایران و شورو

 اند(. آیا اگر ایران اقتدار سیاسی الزم را داشتبه قراردادهای شوروی اعالم کرده بندی خود رایافته، پایاستقالل

ان از وانست موضوع حق ایرتب، مجبور به امتیاز دهی نبود نمیو به علت فشارهای سیاسی مناقشه اتمی با غر

است  یرفتن سهم ایران در خزر، باجاز دستالمللی دنبال کند؟ را از طریق سازمانهای حقوقی بین دریای خزر

ا نیز آغاز ود رمناقشه اتمی از ایران گرفته است )روسیه اکنون گام بعدی خاش در که روسیه در بازی چندجانبه

ورها کند که به معنی تقسیم بستر دریا بین کشوگانه را در خزر دنبال میحقوقی دله  رژیم کرده است یعنی مسأ

است به  ای برخورداردریایی نظامی و غیرنظامی پیشرفتهاما مشاع بودن سطح آب است تا روسیه که از ناوگان 

. درآمد نفت تبنابراین منافع روسیه در تداوم مناقشه اتمی اس اقتدار خود در سطح دریا  نیز وجه قانونی ببخشد(.

بیشتر، درآمد گاز بیشتر، سهم بیشتر از دریای خزر، فروش تجهیزات اتمی به ایران )مدتی پیش روسیه پیشنهاد 

ز روسیه برای نینیروگاه اتمی برای ایران را داد ـ در سفر پوتین به ایران(. مطمئنا در قضیه اوپک گازی  20ساخت 

دهد )گرچه اصوال به لحاظ ساختار توزیع مناطق مصرف یب میکند و ایران را فرپا میخودش کالهی دست و

یری اوپک گامکان عملی شکل و انتقال گاز، اصوالًو به لحاظ وضعیت فنی نقل )ساختار بازار گاز( و تولید گاز

 1و این بیشتر یک ژست سیاسی است(. گازی وجود ندارد

                                                 
فته شده به تفصیل سخن گ مقاله زیر مکان پذیری شکل گیری اوپک گازی دردر مورد تفاوت ساختاری بازار گاز با نفت و ا  .1

های حداکثر  ضرورت : پذیری نظریه تشکیل اپک گازی بررسی امکان»، مصطفی دین محمدی ،علیمراد شریفی  ،محسن رنانی: است

 زیر چاپ(.« ) سازی منافع کشورهای صادر کننده گاز
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نفت غیر اوپکی ده کننعنوان بزرگترین صادرت. روسیه به سرانجام یک نکته کلیدی دیگر شایسته توجه اس

میلیون بشکه  26/8عربستان به عنوان بزرگترین تولید کننده اوپک به طور متوسط روزانه  2007در سال جهان )

ن ( به نفعش نیست که وابستگی غرب به منابع نفت وگاز از بیمیلیون بشکه نفت صادر کرده اند 28/7و روسیه 

د از غرب نست که بکوشد تا جایی که فشار غرب را بتواند تحمل کند یا تا جایی که بتوابرود. بنابراین طبیعی ا

 تر آشوبناک شود ویران مخالفت کند تا بازار نفت کمهای غرب در مورد اامتیاز بگرید با سیاست

ه غرب ب کوشد حداکثر صادرات نفت و گاز راا به سرعت خیلی زیادی باال نرود. اگر امروز روسیه میهقیمت 

ره کوشش دو کننده اول شده است( و حتی  در همینشد ) که اکنون در همین دوره باالرفتن قیمت، صادرداشته با

دنبال  مدت در دروه فعلی راببندد، فقط هدف کسب درآمد کوتاه مدت صدور گاز به اروپاکرده که قرارداد بلند

وند اندکی تخفیف یابد و ر ه انرژی در آینده نیزکند بلکه در پی آن است تا نگرانی غرب در مورد عرضنمی

بنابراین از نظر روسیه در عین حال قیمت نفت نباید آنچنان باال  های نو سرعت نگیرد. انرژیگذاری در سرمایه

کننده لنقش متعاد برود که به سرعت موجب جایگزینی انرژیهای نو به جای نفت شود. پس روسیه باید دائماً

ها هم از غرب امتیاز بگیرد و هم از ایران. قطعنامهتواند با مخالفت خود با کند و در این مسیر، مید را بازی خو

ه عالی ارائه طرفس را بازی کرده است و یک بازی دوبنابراین روسیه در مناقشه اتمی نقشی بسیار دقیق و حسا

یه مدت روسید در چارچوب منافع بلندتنها با داده است. در یک کالم، بازی روسیه در مناقشه اتمی ایران را

 تحلیل کرد.

بنابراین اکنون در مناقشه اتمی ایران، غرب فرصت یک جهش برای رهایی از دشواریهای تاریخی اقتصادی 

ی را در زنه کنترلو اجتماعی را برای روسیه فراهم کرده است. یعنی در عین حالی که روسیه نقش صوری یک و

ی ان ابرقدرتکردن نقشی مانند دورطش و نیاز روانی روسها برای بازیاین طریق عکند و از مناقشه بازی می

ند کگیری، شتاب حوادث اتمی را کند میشود )و حقیقتا هم  هر گاه الزم است روسیه با یک موضع سیراب می

 عدی بازی را طراحی کند(، اما تا آمریکا فرصت یابد ـ با توجه به تحوالت بازار نفت ـ پرده ب

ر این بحران  برای آنها توانست مستقیما برای روسها انجام دهد را از رهگذتر از این، آنچه غرب خود نمیمهم

د تا مواضعی به نفع گیرنی تا حد ممکن از ایران امتیاز میهای اتمزنیسو روسها در چانهدهد. از یکانجام می

بردن کار انهای بیشتر برای به پایش آنها برای دریافتناقشه اتمی عطیافتن مایران اتخاذ کنند، و بویژه با کش

الیی است جاست ـ افزایش قیمت نفت فرصتی طو از سوی دیگر ـ و تمام نکته اینشود. وشهر بیشتر مینیروگاه ب

 تا پایان سال جاری میالدی مجموع فروش نفت 2003برای روسیه تا با حداکثر ظرفیت نفت بفروشد. از سال 

ین توانست چنل تاریخی میرسد. کدام کمک غرب به روسیه و کدام تحومیلیارد دالر می 900ود روسیه به حد

ت است. ل استخراج وفروش نففرصت طالیی را برای روسیه فراهم آورد؟ روسیه اکنون با حداکثر ظرفیت در حا
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 رکت شدید و جدیشدن مناقشه اتمی ایران از این جهت نیز به سود روسیه است. اگر غرب با یک حطوالنی

ایران را وادار به تمکین کند، پس از تمکین ایران، بازار نفت آرام خواهد گرفت و اگر با مخالفت جدی و صریح 

نیز چشم انداز برخورد غرب با ایران از بین برود، باز بازار نفت آرام خواهد گرفت. پس حتی اگر  روسیه کالً

یه در مناقشه روسدار و مریز گمان رفتار کجنادرست بینگاریم، بیریکا را نیز فرضیه همراهی روسیه با طرح آم

ند وبا باالماندن بینی کست تا بازار نفت نتواند آینده باثباتی را پیشاتمی با هدف تداوم آرام وتدریجی بحران ا

 ها روسیه بتواند همچون چند سال گذشته چند صد میلیارد نفت بفروشد.قیمت

به پایان  «پیدایش و فروپاشـــی قدرتهای بزرگ»با این جمله پل کندی در کتاب بگذارید بحث روســـیه را 

ــه م»... ببرم:  ــها به بیگانگان گفتههمیش وجود  اند، تفاوت زیادیاند و آنچه میان خود مطرح کردهیان آنچه روس

دید ذهنی مطرح داشــته اســت. بعالوه، اعتماد به روســها همواره خطرناک بوده اســت، چرا که آنها مســائل را با 

آن را با دید عینی برداشت نموده و به جای واقعیات ارزیابی نماید، عملی به دور از  کنند و اگر کسی اشتباهاًمی

 .1«حزم و احتیاط مرتکب شده است

 

 بندی  جمع 
یکم، با سه چالش بحران آفرین و سه میراث شوم وکه غرب هنگام ورود به قرن بیستدر فصل چهارم گفتیم 

ای ده گلخانهرس، آلودگی جوی و پدیثبات خلیج فاوابستگی به انرژی فسیلی منطقه بیست به گریبان بود. د

رین چالش تنیز نشان دادیم که از نظر متفکرین غربی مهم کره زمین، و سرانجام کهولت سیستمی. در فصل پنجم

اساس غرب باید در همین دارد. براینتمدن اسالم برای غرب ها، تهدیدی است که تمدن غرب با سایر تمدن

د رسد رونکرد. و گفتیم که به نظر مین چهار چالش بزرگ فکری میآغازین سالهای قرن جدید برای ای

 شده در جهت خاصی حرکت شده و مدیریتای حسابگونهفارس و خاورمیانه بهتحوالت در منطقه خلیج

کردن یقاییآفر»فارس و سیاست سازی در خلیجرب با بحرانرسد غ. بنابراین گفته شد که به نظر میکندمی

است. سپس نشان داده شد که بهترین و کارآمدترین ابزار برای « عبور تمدنی»در پی اجرای پروژه « خاورمیانه

ز طوالنی ـ است. در این فصل نی اجرای این پروژه، افزایش قیمت نفت ـ به اندازه کافی و در یک مدت نسبتاً

ایران یک بازیگرمحوری ـ نشان دادیم که برای اجرای موفق این طرح، از نظر غرب،  (1-6)در بخش نخست ـ 

ای هبه ویژگی در این بخش حضور آن در بازی برای موفقیت طرح غرب ضروری است.شود که محسوب می

ردیم. در اشاره ککند ـ ا به یک بازیگر ارزشمند تبدیل میمختلف مثبتی که ایران برای غرب دارد ـ که آن ر

                                                 
 .332، ص 1370، ترجمه عبدالرضا غفرانی، انتشارات اطالعات، بزرگ یقدرتها یو فروپاش شیدایپپل کندی،  .1
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 که تحقق اهداف این کردیم و گفتیمرا معرفی  های انرژی غرب( نیز نسل سوم سیاست2-6دوم فصل )بخش 

یازمند َآن است که یک شوک ها، مستلزم عبور از نفت است و برای عبور از نفت، غرب ننسل از سیاست

ه کند که برای مدتی به اندازه کافی بلند، ادام ای مدیریتگونهبازار نفت ایجاد کند و آن را به شده درمدیریت

ا نگاهی بمورد بررسی کردیم. فزایش قیمت نفت برای غرب را موردبه( نیز منافع ا3-6یابد. در بخش سوم فصل )

حقق همه آنها در مسیر تمدت یابیم که در بلنددر میبرای غرب، های افزایش قیمت نفت دستاوردبه پیامدها و 

شود: یکی میمین ام نخست دو هدف مهم و اصلی غرب تأکنند. یعنی در گغرب عمل میاهداف چندگانه 

ین ترتیب و به به هم«. شدن زمینکنترل روند گرم»و دیگری « ج فارسکاهش وابستگی به انرژیهای فسیلی خلی»

بالقوه درت قطور طبیعی وقتی وابستگی غرب به انرژی خلیج فارس کاهش یابد، این منطقه اهمیت استراتژیک و 

تمدن  اینشدن درگیرهای مادی تمدن اسالم و پشتوانه دهد و در بلندمدت با کاهشاقتصادی خود را از دست می

 از کنار تمدن اسالم نیز محقق تنش تمدن غربدر مسائل درونی خود، مسأله دورزدن برخورد تمدنی و عبور بی

 شود.می

را « ربکهولت سیستمی غ»افزایش قیمت نفت چگونه مسأله  ه است.له ناگفته ماندمسأیک جا اما تا این 

ر آن از بررسی آن را به  فصل نهم ـ که دطلبد و است که تحلیل آن اندکی تفصیل می اید؟ این نکتهکنحل می

 ایم.گوییم ـ واگذار کردهتحوالتی که آغاز شده است، سخن می

 

 

 

 

 



 

 

 

  فصل هفتم:

 

 گویند؟ ها چه میداده

 به آنچه رخ داده است آمارینگاهی 
 

 

 

 مقدمه
با چند بحران  کمیوهیم که غرب در نیمه اول قرن بیستهای پیشین ـ کوشش کردیم تا نشان دجا ـ در فصلتا این

 سادگی و با دستورالعمل و ه که بست و این بحرانها از نوعی نیستند روبزرگ محتمل روبه

حران، کوشیده ب شوی از اینبنابراین غرب برای یافتن برون .دفصل باشن و قابل حلگذاریهای معمولی سیاست

« فشار بزرگ»ا ایجاد یک ترین این راه این است که بکوشد بهای غیر مستقیم متوسل شود و اصلیحلاست به راه

جهش »اش، سیستم خود را مجبور کند ارتقا یابد تا غرب با یک اقتصادی و اجتماعیدر تمامی گستره نظام 

شده اما کنترل»ها و تنها از طریق شوکهای نیز گفتیم که این کار تن د.دست یاببه منحنی عمر باالتری  «سیستمی

عوامل  اما بازار نفت ازپذیراست. شده قیمت نفت امکانبندیای و آستانهبه بازار نفت و افزایش مرحله« وممدا

پذیرد که بخش زیادی از  آنها در دست غرب نیست بنابراین غرب باید یکی از متغیرهای متعددی تأثیر می

 اساسی بازار نفت را در دست گیرد و با کنترل آن، اثر همه عوامل دیگر موثر بر بازار نفت را 

این  هنیست. اما برای این ک« شوکهای سیاسی»مدت ـ خنثی کند و هیچ عاملی بهتر از عامل ـ حداقل در میان

ا شکننده بازار نفت ر« ضربه بزرگ»باشد غرب الزم داشت تا نخست با یک « مداوم و پرقدرت»شوکهای سیاسی، 

د انداز که هر روز شعله آن قابل کم و زیاد باشچشمسپس با تولید یک نزاع بلندمدت بیو « کند )حمله به عراق

دارد و آن ه ثبات نگین نزاع، بازار نفت را همچنان بیظه الحبهایران(، و با مدیریت موثر و لحظه)مناقشه اتمی با 
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را در جهت  بآفرین برای اقتصاد غرب نیافریند و هم هدف غرثباتی بحرانم بیای مدیرت کند که هرا به گونه

مین کند تا به تدریج تحوالت بنیادینی در الگوی مصرف انرژی و در همه سطوح علم و تأ« فشار بزرگ»ایجاد 

یشه مشدن از وابستگی اش به انرژیهای فسیلی و گسستن از منطقه هغرب ایجاد شود و غرب ضمن رها وریفنا

 ثبات خاورمیانه، راه خود را برای همیشه از جهان اسالم نیز جدا کند )عبور تمدنی(.بی

سال  جنپارائه تصویری کالن و تحلیلی آماری از تحوالت بازار نفت در  خواهیم بااکنون در این فصل می

گذشته )از پایان جنگ آمریکا با عراق و آغاز دوره جدید مناقشه اتمی با ایران(، نشان دهیم که چگونه تحوالت 

 شده و در راستای مدیریت بازارای حسابرب با ایران، از سوی غرب به گونهسیاسی مربوط به مناقشه اتمی غ

ا نوع ب تحوالت بازار نفت در چند سال اخیر ماهیتاً شود که نوع ت شده است. در واقع نشان داده مینفت هدای

مرئی ای بوده است که گویی که دستی ناتحوالت سه دهه پیش از آن متفاوت بوده است و روند تحوالت به گونه

آن تحوالت را به سوی خاصی هدایت کرده است. در واقع هدف این فصل این است که ـ به زبان آماری و با 

کلی بازار نفت ـ نشان دهد که تحوالتی که در سه چهار سال اخیر در بازار نفت رخ داده  استفاده از اطالعات

دقیق و  ارتغییراتی بسی رسد، باطناً ی هدف، تصادفی و مغشوش به نظر میپی، بدرتغییراتی پی و ظاهراً است

  نظر غرب ـ هستند.شده ـ در راستای هدف موردحساب

 

 نفتکلی به روند قیمت .  نگاهی ۷-۱
تا اکنون، رسم شده است  1983روند قیمت نفت از اوایل سال نمودار  بیندازید. در این (1-7نمودار ) نگاهی به

ید این آای که به چشم میدهد(. نخستین نکتهودی قیمت نفت را به دالر نشان می)محور افقی، زمان و محور عم

 20عراق( به صورت مارپیچ حول قیمت به حمله آمریکا پایان ) 2003  میتا ماه  1983است که خط قیمت از 

های دالر بوده است و به طور مشخص قیمت 9/21 دالر باال و پایین رفته است. در واقع میانگین قیمت در این دوره

که قیمت نفت که در ر نوسان کرده است. نکته جالب ایندال 63/39و حداکثر  09/11نفت خام بین حداقل 

)قبل از حمله آمریکا به عراق( نیز  2003ی سال در ژانویه 20دالر بوده است، پس از  32ابر بر 1983آگوست 

سال با وجود تحوالت بزرگی مانند پایان جنگ عراق با ایران، تورمهای  20است. یعنی در طی  دالر بوده 32 دقیقاً 

( و آنگاه خروج 1990)اق جهانی، کاهش ارزش دالر، حمله عراق به کویت و سپس حمله اول آمریکا به عر

وپا، به گیری اتحادیه ارشکل نفت عراق از بازار در سالهای دهه نود، فروپاشی بلوک شرق )و پایان جنگ سرد(،

تر از همه تبدیل چین، هند و مکزیک به غولهای اقتصادی و دوره پیدایش رشدهای جریان افتادن یورو، و مهم

حوالت قیمت نفت در دامنه محدودی پایدار مانده است ـ یا پایدار سریع در سایر کشورهای در حال توسعه، ت
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ه ها جهش کردیدی به بازار وارد شده است، قیمتنگه داشته شده است. البته در این دوره، هر گاه شوک شد

 ها مسیر عمومی خود بازگشته است. پس از فروکش کردن اثر شوک، قیمت است اما

های غیرهای ساختاری بازار نفت )متغیرسال در مت 20ا در طول این اکنون پرسش این است: آیا واقع  

ایر نند میزان عرضه، حجم ذخدهند، ماثیر قرار میأختاری قیمت  را تحت تطرف عرضه و تقاضا که به صورت سا

 شده و قابل استخراج، حجم ذخایر استراتژیک، ارزش دالر، رشد اقتصادی جهان و ...( هیچ تغییری رختثبیت

اری اختسدر برخی متغیرهای ساختاری یا غیرمدت ناشی از تغییرات موردی نداده است؟ البته نوسانات کوتاه

سال رخ داده  20ن های سیاسی( بوده است اما با توجه به تحوالت بزرگی در اقتصاد جهانی در ای)مثل ریسک

. یعنی از ثیر پذیرفته باشدأبازار نفت تدر متغیرهای ساختاری رود روند عمومی قیمت از تحول است، انتظار می

م عرضه، شده، حجتاری )حجم ذخایر تثبیتطرف معقول نیست که بگوییم در این دوره در متغیرهای ساخیک

حول ه بگوییم تحجم تقاضا و ...( تحولی رخ نداده است ـ که داده است ـ و از طرف دیگر نیز معقول نیست ک

اختاری قابل ثیر متغیرهای سأاند بگذارد. چون تبازار نگذاشته است ـ یا نگذاشته رثیر خود را بأرخ داده است اما ت

مدت با ایجاد تغییر مصنوعی در برخی متغیرهای کردن نیست. ممکن است در کوتاهل حذفمدت قابدر بلند

لندمدت ب اختاری را خنثی کرد، ولی درغیرساختاری بازار نفت )مثل ایجاد شوکهای سیاسی(، اثر متغیرهای س

ذارند نه گاختاری میاند ـ اثر خود را هم سی متغیرهای ساختاری، چون ساختاریپذیر نیست. یعناین کار امکان

ثیر متغیرهای أت ساله قطعاً 20مدت یک دوره قول این است که بگوییم روند بلندموضعی یا موقت. پس مع

فی )که برخی مثبت و برخی من ل در این متغیرهاکند. و برآیند تحوری بازار را نیز در خود منعکس میساختا

 در یک دامنه محدودی نوسان کند.  اند( این بوده است که قیمت نفت تقریباًبوده

جاست که در طول این بیست سال، به علت کاهش ارزش دالر، قیمت واقعی نفت نیز کاهش نکته مهم این

 واقعی( افزایش نیافته است. معنی این سخن این است یافته است، اما باز قیمت اسمی )برای جبران کاهش قیمت

ه بگوییم کاند. مگر ایناهش قیمت واقعی نفت نیز عمل کردهکه برآیند اثر متغیرهای ساختاری بازار، در جهت ک

دار کنندگان( آنقدر در بازار قدرت همراه با اقتفین بازار نفت )متقاضیان یا عرضهساله یکی از طر 20در این دوره 

موجود  دتوان اعمال قدرت( داشته است که توانسته است اثر تمام متغیرهای دیگر را خنثی کند. که البته شواه)

دهد. حتی اگر نظر برخی از اقتصاددانان را در این زمینه بپذیریم که معتقدند در این چنین چیزی را نشان نمی

ه بازی با حجم تولید ـ داشته است )که البت دوره اوپک نقش اصلی را در کنترل افزایش قیمت نفت ـ از طریق

)یعنی حجم تولید نفت( روند ایم که یک متغیر ساختاری مهم (، باز اعتراف کرده1نظریه قابل اعتنایی است
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، ها، کنترل برخی متغیرهای ساختاری بوده استه است. یعنی علت ثبات عمومی قیمتکردها را تعیین میقیمت

 داده است.انجام می گرچه این کنترل را اوپک

 بازگشتهای نفت روند بیکه قیمت 2003ه آیا از اواسط سال نماید کبنابراین اکنون این پرسش رخ می 

 (، تحول خاصی در متغیرهای ساختاری بازار(1-7نمودار ) در  cاند )نقطه خود را به سوی افزایش آغاز کرده

است، آیا اوپک تولید خود را کاهش داده است؟ آیا باره جهش کرده رخ داده است؟ آیا تقاضای نفت یک

شده نفت که تاکنون اعالم شده است، اشتباه بوده است؟ آیا .....؟ پاسخ علوم شده است که حجم ذخایر تثبیتم

ینده آ دادند که تقاضای جهانی نفت طی دو دههها نشان میبینیها آشکارا منفی است. البته پیشهمه این پرسش

 به نقطه اوج خود  2020 سال یحوال یابد و عرضه جهانی نفت هم درشتری افزایش میبا سرعت بی

ا به طور هرفت در دو دهه آینده قیمتتوضیح داده شد( و بنابراین انتظار میل یبه تفص سوم رسد )در فصلمی

تی را شوکهای نفجدی رشد کنند اما نه در دوره کوتاهی و با چنین سرعتی. در واقع کارشناسان انتظار چنین 

 کردند.بینی میپیش 2020برای سالهای نزدیک به 

ها دوباره ( و با سقوط صدام قیمت2003 میپس اکنون پرسش این است: وقتی جنگ دوم عراق تمام شد )

بازگشت افزایش سریع قیمت ( چرا پس از آن یک دوره بی(1-7نمودار ) در  dبه وضع سابق خود برگشت )نقطه

و همچنان ادامه دارد؟ کدام متغیر ساختاری در بازار نفت تحوالت شگرفی را به خود دیده است نفت آغاز شد 

گمان برخی تحوالت در متغیرهای ساختاری رخ داده است هش قیمت ظاهر شده باشد. البته بیکه اثر آن در ج

ه پس ین سالهای اخیر که ـ دورداشته باشد. در ا سیر مداوم افزایش قیمت را درپی اما نه آنچنان که بتواند چنین

از سقوط صدام، هرگاه قیمت افزایش یافته است و اوپک تشکیل جلسه داده است نظر غالب این بوده است که 

 ین چندیمهکند و افزایش قیمت در بازار نفت، ناشی از شوکهای سیاسی است. تولید کنونی کفایت تقاضا را می

اگر  اعالم کرد  یارئیس اوپک در مصاحبه  لیب خلی، شکدالر رسید 135به باالی  نفت یهاکه قیمتش یپ

 1کند.یدالر حرکت م 70و   80 ینفت به سو یران حل شود بهایله امسأ

ای اخیر هگمان بخشی از افزایشاند. بیحتی برخی علت افزایش قیمت نفت را کاهش ارزش دالر دانسته

دهیم. اما فراموش نکنیم آوردهای آماری بخش بعدی هم نشان میله بوده است ـ و در برأقیمت ناشی از این مس

از  ریباًتقسال ـ آغاز شده بود ولی سقوط ارزش دالر  که افزایش مداوم قیمت نفت مدت زیادی بود ـ بیش از دو

که سقوط ارزش دالر را بتوان عامل افزایش قیمت نفت دانست، روع شده است. بنابراین بیش از آنش 2006مارس 

اید افزایش قیمت نفت را عامل سقوط دالر دانست. نکته دیگر این که با توجه به روند تاریخی تغییرات قیمت ب
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( ناشی از جهش (2-7نمودار )در  bو  a، قیمت واقعی نفت پس از دو افزایش )نقاط (2-7نمودار ) واقعی نفت در

( از اوایل دهه 1979و انقالب ایران  1973ها در شوکهای اول و دوم نفتی )جنگ اعراب وا سرائیل در قیمت

 2003وریل آهشتاد میالدی دوباره کاهش یافته است و در بیشتر این سالها ـ تا پیش از حمله آمریکا به عراق در 

ی مانده است ولی پس از حمله به عراق و آغاز دالر باق 30تا  20ای بین ـ در دامنه ((1-7نمودار ) روی cی )نقطه

 مناقشه اتمی با ایران، روند صعودی خود را آغاز کرده است.

ت در پی در قیمت نفدرهای پیی تواند افزایشترین متغیری که مالجرم باید بپذیریم که مهم رو،از این

خن به وده است.  این ساتمی با ایران بدوره پس از سقوط صدام را توجیه کند، شوکهای سیاسی ناشی از مناقشه 

ما مداوم قیمت، شده اداشته اند اما سیر صعودی، کنترل ثیر متغیرهای دیگر نیست، آنان تاثیر خود راأمعنی عدم ت

شان های آماری نهای بعدی به تفصیل و با مقایسهسی بوده است. این نکته را در بخشحاصل شوکهای سیا

 دهیم.می

 

 
 )به دالر آمریکا( ۲00۸تا آوریل   ۱۹۸۳روند متوسط ماهانه قیمت نفت از آوریل  :(۱-۷نمودار )
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 (۱۹۹۷)به قیمت پایه سال  ۱۹۷0 -۲00۸قیمت نفت  ینرخ واقع: (۲-۷نمودار )

 

 

 

 .  بررسی جزئی تر روند قیمت نفت۷-۲
-7نمودار ) می اندازیم. در 2008تا به  1970تر به روند قیمت نفت از نگاهی دقیق (3-7نمودار ) اکنون با کمک

گونه که ایم. همانرا با عالمت پیکان نشان داده 1970ترین تحوالت موثر بر بازار نفت در دوره بعد از مهم (3

اند دالر تغییر کرده 40ای زیر ها در دامنه( قیمت2004تا می  1970ی ژانویه در طول سه دهه )از شودمشاهده می

اند(. تنها در دوره پس از سقوط صدام و تشدید مناقشه اتمی دالر نوسان داشته 20ها حول )در بیشتر دوره، قیمت

 ه تاریخی فراتر ین دامنبازگشت را آغاز و از اکه قیمت نفت یک روند افزایشی بی ایرن است

 به بعد(. 19رود )از فلش می

البته در طول سه دهه پیش از سقوط صدام، در مقاطع زمانی محدودی بازار نفت به علت برخی شوکها 

ثبات شده است اما دوباره به محض تخفیف اوضاع و از بین رفتن عامل شوک، بازار به وضعیت اولیه خود بی

( و سپس حمله نخست آمریکا (3-7نمودار ) در 8)فلش  نگام اشغال کویت توسط عراقدر ه بازگشته است. مثالً

  ،جهش کرد1990در اکتبر دالر  39دالر به  20ها از ( قیمت1990سال  آگوستبه عراق )توسط بوش پدر در ماه 

نشینی صدام از کویت و حتی پیش از پایان نهایی جنگ، یعنی همین که عالئم اما به فاصله کوتاهی پس از عقب
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 ن جنگ که شکست رژیم صدامشود. و در پایاشود کاهش قیمت نفت آغاز میشکست رژیم صدام آشکار می

ه دت بوهای قبل از اشغال کویبرابر قیمت ترین حد که تقریباً( قیمت به پایین1991فوریه سال  28شود )قطعی می

که باال رفته  نفت کند که قیمتکردن یک شوک به بازار نفت کفایت نمیرسد. بنابراین صرف وارداست می

یک افزایش  19است همچنان باال بماند. این وضعیت در حمله دوم آمریکا به عراق نیز رخ داد. فلش شماره 

( نشان 2003مارس کا به عراق )سریع و سپس کاهش سریع در قیمت نفت را در پیش و پس از حمله دوم آمری

دالر رسید و در پایان  39( به 1990می دهد. جالب این که قیمت نفت در اوج جنگ اول آمریکا با عراق )اکتبر

 جنگ دوباره به حالت اول بازگشت؛ همین وضعیت در جنگ دوم آمریکا با عراق رخ داده است، یعنی در اوج

 دالر رسیده است.  38حدود نفت به قیمت با عراق جنگ اقدامات آمریکا برای 

شده )تا پیش از سقوط صدام( مهم ترین بحرانهای سیاسی منطقه خلیج ادفاصله سه دهه یاگر دقت کنیم در 

 ثبات کرده است ـ نخستاست که به صورت شوک، قیمت را بی فارس همین دو جنگ آمریکا با عراق بوده

قیمت در این دوره عمدتا مربوط به تغییر در متغیرهای ساختاری  التحواست. بقیه تافزایش و سپس کاهش داده 

ها( بوده ایر اینز ذخایر استراتژیک،  و نظاوپک، برداشت ادر تولید اوپک، تغییر تولید غیر بازار نفت )مثل تغییر

نها بسیار آ اما اثرساختاری بازار وجود داشته است حوالت دیگری نیز در متغیرهای غیراست. البته در این دوره ت

مدت بوده است.اندک و کوتاه
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 (1970-2008(: روند متوسط ماهیانه قیمت نفت همراه با برچسب حوادث )3-7نمودار )
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 )دالر(   نفت
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ندگار غییر مات مدت در مسیر قیمت نفت عمدتا بواسطهمورد مطالعه، تغییر اساسی و بلندبنابراین در دوره 

مسیر  اند ومدت داشتهکهای سیاسی به بازار اثرات کوتاهدهد رخ داده است و شودر متغیرهای ساختاری رخ می

اند. اکنون فرض کنیم غرب مترصد بوده باشد که قیمت نفت را افزایش دهد. یا مدت قیمت را تغییر ندادهبلند

ـ مثیجاد کند و یا اگر به متغیرهای غیرساختارباید در متغیرهای ساختاری بازار تغییر اساسی ا ل شوکهای سیاسی ی 

ه اندازه کافی مدت باشند تا قیمت در یک دور بدرپی و بلندپیشود، ترتیباتی بیندیشد که این شوکها ـ متوسل می

ابد، ها پایان یکبلند، باال برود و باال بماند تا آستانه روانی بازار نفت، تغییر کند، پس از آن است که حتی اگر شو

 گردد.قیمت به مقدار قبلی باز نمی

ـ همانبی  ـ بر اساس پیش سومگونه که در فصل گمان  تظار های اقتصاددانان و مهندسین نفت، انینیبآمد 

برسند و بنابراین  به مراحل بحرانی خود 2020این بوده است که متغیرهای ساختاری بازار نفت در دوره پیش از 

رخ دهد  2020هایی که اخیرا در بازار نفت رخ داده است در سالهای حول و حوش بود که جهشمیانتظار این 

ز های نفت، پیش اگذاری کرد باشد که قیمتهای کنونی. اکنون اگر غرب هدفز جهشـ و البته شدیدتر ا

به  کی راچنین شودست نداشته است که بتواند به کمک آن یابد، هیچ متغیر ساختاری جدی در موعد افزایش

سال( می تواند اهداف  10تا  5یجاد یک شوک سیاسی و تداوم آن برای چند سال )بین بازار وارد آورد. بنابراین ا

ه مین کند. باز کردن مجدد پرونده اتمی و تشدید مناقشأردن و باال نگه داشتن قیمت نفت تغرب را برای باال ب

 راستای چنین هدفی قابل ارزیابی است. اتمی ایران در دوره بعد از سقوط صدام در

 اولیه یافت. اما با توجه به  افزاش هاالزم را به بازار نفت زد. و قیمتحمله دوم آمریکا به عراق، ضربه 

ها د قیمتت عراق به بازار سرازیر شوکه با سقوط صدام و پایان اولیه تنش، بازیگران بازار انتظار داشتند نفاین

ی در عراق، ثباتدرات نفت عراق و گسترش تدریجی بیصافوری هش گذاشت. اما عدم تحقق باره رو به کایک

موراه ه کرد. یک تنش جدی تهدید آمیز )که مثالًاین کفایت نمی با این حال، کاهش قیمت را متوقف کرد. 

نش باید و البته این ت ها را باالتر ببرد.ود داشته باشد( الزم بود تا قیمتشدن تنگه هرمز را در خاحتمال بسته

 شد.تحمل اقتصاد غرب، حد آن مشخص می سنجیشود و با آستانهمدیریت می

بسیاری از عالمان علوم سیاسی معتقدند استراتژی امنیت ملی آمریکا پیش و پس از حادثه یازده سپتامبر  

ید براساس یکم را باوبیستامنیت ملی آمریکا برای قرن  گیری متفاوتی دارند. در واقع استراتژیجهت کامالً

 2002رفتار آمریکا در دوره پس از حادثه یازده سپتامبر تحلیل کرد )سند استراتژی امنیت ملی امریکا که در سال 

 ترین رویکردهای آمریکا برای دوره پس از یازده سپتامبر دانست(.منتشر شد، را می توان واجد اصلی
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شده تحوالت قیمت نفت را رسم با استفاده از فیلتر هدریک پروسکات روند هموار   (4-7نمودار ) در

نداز ای یازده سپتامبر و رکود حاصل از آن )به علت چشمآشکار است که با حادثهنمودار  ایم. از رویکرده

ده یاز پس از حادثهیابد. شود( قیمت نفت کاهش میای که بر بورس و بازارهای آمریکا حاکم میرکودی

ن آغاز ـ البته شود. و با ایشدن قضیه حمله امریکا به افغانستان روند افزایش قیمت نفت آغاز میسپتامبر و جدی

ه دار(. در مسیر هموار شدیمت قابل مشاهده است )منطقه سایهبا نوساناتی ـ یک روند تاریخی افزایش مداوم ق

وجود یک روند  (4-7نمودار ) مدت آن( درت کوتاهدمدت قیمت با حذف نوساناقیمت نفت )یعنی مسیر بلن

از زمان  رسد تحوالت قیمت نفتصعودی مداوم پس از حمله به افغانستان قابل مشاهده است. بنابراین به نظر می

حمله به افغانستان تاکنون به نوعی مدیریت شده است. ابزار این مدیریت نیز ریسک سیاسی، بازی با ذخایر 

بازی با نفت کاغذی در بازار نفت بوده است. البته طبیعی است که تغییرات نوسانی تابع سایر  استراتژیک و نیز

ی برخی لکننده، تعطیورهای تولیدعوامل بوده است، عواملی نظیر اعتصاب کارگران نفتی در برخی کش

و ... . اما هیچ  گرما ا وهای انتقال نفت، طوفان کاترینا، تصمیمات اوپک، تغییر فصل سرمپاالیشگاها، انفجار لوله

در قیمت نفت شکل دهند. به یابنده را اند که یک روند مداوم افزایشاز این عوامل قدرت آن را نداشته کدام

ل از های سیاسی حاصناشی ریسک رسد روند مداوم افزایش قیمت در دوره پس از یازده سپتامبر عمدتاًنظر می

 ایران( بوده است. ان، جنگ عراق و مناقشه اتمی باتنش در منطقه خلیج فارس )جنگ افغانست
)دالر( : روند ماهیانه قیمت نفت با نمودار هموار شده توسط فیلتر هدریک پروسکات (۴-۷نمودار )
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ای وجود داشته است، های دورهها و کاهشاگر دقت کنیم از شروع مناقشه اتمی با ایران گرچه افزایش 

 باالتر رفته است. یعنی ما شاهد  باالترین سطح قیمت در دوره قبل، نسبت بهاما سطح قیمت در هر دوره 

ها، تا آستانه در تنشهای پلکانی قیمت نفت هستیم. این حاکی از این است که در هر دوره، با دمیدن افزایش

ده است شاندکی آرام  ها بازارخاصی افزایش قیمت بر اقتصاد غرب تحمیل شده است بعد از آن با کاهش تنش

کردن رشد قیمت یا حتی کاهش موقت آن به اقتصاد غرب فرصت داده شده است تا خودش را با یعنی با کند

انه تحمل و ای آستشرایط جدید منطبق کند و آستانه تحملش افزایش یابد. بنابراین به این روش به طور دوره

باالتر از  هایبازار نفت پذیرش روانی قیمتقدرت انطباق اقتصادهای غربی باال رفته است. همچنین معموال در 

ها فرصت انطباق روانی را نیز برای بازیگران بازار نفت فراهم به زمان دارد و این رفت و برگشت امروز نیاز

 آورد.می

برد و یک جنگ، قیمت را تا حدی باال می ممکن است سوال شود که تجربه نشان داده است که وقوع

یابد )به حد قبلی یا اندکی باالتر(. اکنون سوال این است که فرض کنیم قرار است می سپس دوباره قیمت کاهش

ن مناقشه، قیمت گرفتاین است که با باالگیرد؛ انتظار ود یعنی قرار است نهایتا جنگی دردر مورد ایران هم چنین ش

ا مناقشه رج فارس(. ولی چهای قبلی خلیواقعی در گیرد باال رود )مثل جنگتا حدی که اگر یک جنگ  نهایتاً

های گذشته فراتر برده است و هم همچنان این روند در حال ها را از تمام حدود جنگاتمی با ایران هم قیمت

جو کرد. نخست موقعیت ایران. موقعیت ایران در خلیج فارس در چند نکته جست و افزایش است. پاسخ را باید

امن کند تواند تنگه هرمز را ببندد یا نا ت. ایران هر گاه اراده کند میتر اسبت به موقعیت عراق بسیار راهبردینس

میلیون بشکه نفت را از این تنگه مختل کند )و می دانیم که تنها تغییر چند صد هزار بشکه  17و خروج روزانه 

واند تروز می حادثه ای تنها در عرض چنددارد(. رخ دادن چنین تواند بازار نفت را به تالطم وا در عرضه نفت می

های فصل های قطع نفت برای اقتصاد غرب در)بنگرید به مقایسه هزینهبه  بحران بزرگی در اقتصاد غرب بینجامد 

ژی اتمی است وایران متهم به تالش برای کاربرد انرژی اتمی در . دوم این که اکنون بحث انر(و سوم دوم اول،

م هر از گاهی تهدید به حمله می کند. یعنی اگر این مناقشه به حوزه  نظامی است و در مقابل اسرائیل اتمی ه

ز اتمی ایران مراک جنگ بینجامد احتمال جنگی ویرانگر خواهد بود ـ بویژه این که اسرائیل نیز بارها بر حمله به

ل ی سوریه به درگیری با اسرائاهلل و احتماالت حمله اسرائیل، احتمال ورود حزبکید کرده است. و در صورأت

ای است که می تواند با ورود نیروهای تندروی ور شدن آتش یک جنگ منطقهرود و این به معنی شعلهمی

 اسالمی به قضیه، به همه کشورهای اسالمی منطقه سرایت کند.

د به یک توانو دارد. می داند که دیگر غرب نمینکته دیگر این که اکنون جهان تجربه عراق را در پیش ر 

نفتی حمله کند و بالفاصله پس از پیروزی اوضاع را به حال سابق برگرداند. حضور گسترده و  کشور اسالمی



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            ۴۷۶ 

 

 

آماده برای حمالت انتهاری گروههای بنیادگرای اسالمی در همه کشورهای منطقه را اکنون باید در هر جنگ 

 محتملی در نظر گرفت.

تمی ا یک مناقشه بلندمدت، نظیر مناقشهتر، مساله چشم انداز عرضه نفت است. وقتی ها مهماز همه این

 بر و پرهزینه هستند ـ  در حوزه نفت کاهش زمان که معموالًهای نفتی ـ ذاریگگیرد، سرمایهایران، در می

در  فتوان به طور قاطع گفت که ظرفیت نفت ایران و عراق ـ به دلیل سالها توقیابد. حتی همین اکنون میمی

ـ به این  -سرمایه گر جنگی درگیرد، وضعیت توقف بلندمدتها قابل افزایش نیست. بنابراین ازودیتوسعه میادین 

ترین ارزان دانند که ظرفیت تولیدیگذاری در منابع نفتی، جدی خواهد بود.بدین ترتیب بازیگران بازار نفت م

ست که حتی ار شده امنطقه برای تولید نفت در آینده نزدیک قابل افزایش نیست. بویژه آن که هم اکنون آشک

ازن. ورود به نیمه دوم عمر مخ کشوری مثل عربستان نیز دیگر توان افزایش ظرفیت تولید را ندارد )به علت

 ترتیب بازار د نفت است(. بدیناش در حال تولیاکنون عربستان با حداکثر ظرفیت کنونیهم

 ر است ـ برودتکه تولید نفت در آنها گران یا ـمناطق دناکنون برای نفت بیشتر باید به سراغ سایر داند که از هممی

 شود.های نفت میو همین عامل افزایش شدیدتر قیمت

 

 .  تحلیل آماری نوسانات رشد قیمت نفت۷-۳
ما در مورد ادعاهای فوق ـ یعنی مدیریت جدی بازار نفت از طریق شوکهای سیاسی ـ در فصل آینده شواهد 

خواهیم به کمک تحلیل آماری نوسانات رشد قیمت داد. اما اکنون در این قسمت می مفراوانی را نشان خواهی

در  متفاوت از همین نوسانات نفت، نشان دهیم که نوسانات رشد قیمت نفت در دوره پس از سقوط صدام، ماهیتاً 

 دوره پیشین آن بوده اند. 

نرخ رشد هفتگی قیمت نفت و نوسانات نرخ رشد )انحراف معیار(  ایدوره ( ابتدا میانگین1-7در جدول )

ی ریاست جمهوری بوش ( با دوره20/1/2001تا  20/1/1993ی ریاست جمهوری کیلینتون )را در دوره

ی ریاست جمهوری بوش دهد در دورهاول(. نتایج نشان می بازه زمانیتا کنون( مقایسه شده است ) 20/1/2001)

نرخ توسط مهفتگی قیمت نفت سه برابر دوره کیلینتون بوده است. اما در عین حال نوسانات متوسط نرخ رشد 

نتظار اثباتی مثل نفت، ـ درحالی که معموال در بازار بی ( اندکی کاهش داشته است1رشد قیمت )انحراف معیار

 ها، نوسانات نیز تشدید شوند.رود با افزایش نرخ رشد قیمتمی

                                                 
انحراف »یا « انحراف از میانگین»متوسط انحرافات یا متوسط فاصله های مقادیر یک متغیر نسبت به میانگین همان متغیر را در اصطالح آماری  .1

 یند و نشان می دهد که آن متغیر به طور متوسط چقدر پراکندگی داشته است.می گو« معیار
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قدار مطلق ت که مزمانی که نرخ رشد در دو سطح قیمت متفاوت، یکسان باشد است، به این معنی اس اصوالً

های باالتر، بیشتر است. پس وقتی متوسط نرخ رشد باالتر است، یعنی مقدار افزایش مطلق افزایش، در قیمت

در مقادیر  زایش شدیدترقیمت، خیلی بیشتر است. اکنون وقتی در نرخهای رشد باالتر قیمت )که حاکی از اف

 حال که مقدار مطلق شود، به این معنی است که در عین مطلق قیمت است( متوسط نوسانات کم

ت. به عبارت اس داشته ها رو به افزایش بوده است، بازار اخالل نسبی کمتری )بر اساس نرخ تغییر قیمت(قیمت

 تر بوده است.پذیرکنترل گر، بازارید

های رشد افزایش می یابد، حتی اگر متوسط نوسانات )انحراف معیار( ثابت بماند هم نشانه بنابراین وقتی نرخ

نوسانات است )چون اکنون این نوسانات مربوط به ارقام بزرگتر رشد است(. بدین ترتیب، افزایش « کاهش نسبی»

ات( کاهش در نوسانمتوسط نرخ رشد قیمت همراه با کاهش نسبی نوسانات )یعنی هم عدم افزایش و هم اندکی 

بوده است. قبل  شده تر ازن است که تحوالت بازار نفت کنترلدر دور بوش نسبت به دوره قبل، به نوعی بیانگر آ

ای ـ بویژه در خلیج فارس ـ در دوره بوش قابل ها و تحوالت جهانی و منطقهگمان تنشاین در حالی است که بی

 مقایسه با دوره کیلینتون نیست. 

متوسط نرخ رشد هفتگی قیمت نفت و ای دوره(، میانگین 1-7جدول )در دوم  بازه زمانیدر  همچنین

نوسانات نرخ رشد هفت سال قبل از جنگ افغانستان )ابتدای به عنوان شاخصی برای متوسط  انحراف معیار

ده است. نتایج نشان تا حال( مقایسه ش 2001( با هفت سال بعد از جنگ افغانستان )نوامبر 2001تا اکتبر  1994سال

دهد، همانند بازه قبل، با وجود افزایش حدود سه برابری متوسط نرخ رشد هفتگی قیمت نفت، نوسانات نرخ می

 رشد قیمت کاهش داشته است.

متوسط نرخ رشد هفتگی قیمت نفت و نوسانات نرخ رشد ای دوره، میانگین نیز (1-7سوم جدول ) بازهدر 

سال بعد از جنگ عراق که  5( تا 2003تا می  1998از جنگ عراق )ابتدای سال  سال قبل 5)انحراف معیار( 

دهد، همانند مقایسه شده است، که نتایج نشان می( 2008تا آوریل  2003ای ایران است )می ی بحران هستهدوره

اشته دقبل با وجود افزایش دو برابری متوسط نرخ رشد هفتگی قیمت نفت، نوسانات نرخ رشد قیمت کاهش 

 است.

متوسط نرخ رشد هفتگی ای دورهمیانگین  ،چهارم برای بازه زمانی ،(1-7سرانجام در قسمت انتهایی جدول )

مقایسه  2008تا آوریل  2007ی و ژانویه 2006تا آگوست  2003هایی می قیمت نفت و نوسانات آن برای دوره

اقع ایران و یمناقشه اتم  دیتشد عراق و در زمان دقت کنیم که در این بازه، هر دو دوره پس از جنگ شده است.

ل ت سازمان ملیامن یم شورایتحر یهاش از صدور قطعنامهیپ یرنده دامنه زمانی، اما دوره اول در برگشده است

ت یمنا یم شورایتحر یهااست که صدور قطعنامه یایرنده دامنه زمانیگدربر ی دومو دوره رانیه ایمتحد بر عل
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از  یژگین دو دوره به علت دو ویران با غرب( رخ است. در واقع اید ایشد ییدوره رو در رو یعنیران )یه ایبر عل

( 2007ه یتا ژانو 2006آگوست  یعنین دو دوره )ین ایماهه ب 4ن که در فاصله ینخست ا اند.شده کیهم تفک

نفت شد  یهاتمید در قیشد بتاًبازار نفت، موجب کاهش نس یمهم موثر بر عرضه و تقاضا تحوالت نسبتاً یبرخ

بوده است  یان که دوره دوم دورهیگر ای. و د1نفت دوباره به سرعت باال برود یهامتیرفت که  قیو انتظار نم

دو دوره،  نیاز ا یکی یعنیران آغاز شده است. یه ایت بر علیامن یشورا یمیتحر یهاکه با شروع صدور قطعنامه

صدور  یدامنه زمان یگریرد و دیگیمران  را دربریه ایت بر علیامن یشورا یهاقطعنامهش از صدور یپ یدامنه زمان

د دهد که میانگین رشنتایج نشان می ،یقبل یهابازه همانندز ین بازه نی. در ا2ت رایامن یشورا یمیتحر یهاقطنامه

ر دوره اگ یعنی داشته است.افزایش یافته است ولی نوسانات نرخ رشد کاهش دوم بازه، در دوره قیمت نفت 

نفت رخ داده و  یتحوالت مهم در عرضه و تقاضا یکه برخ  2007ه یتا  اول ژانو 2006چهارماهه آگوست 

  م(  و بعد ازیقبل )بدون وجود قطعنامه و تحر یهام و دورهیت نفت شده است را حذف کنیموجب کاهش قم

ش یت افزامت نفین رشد قیانگیم که دوره دوم، میابییدر م م بازیسه کنیم( را مقایآن )با وجود قطعنامه و تحر

، در یه اتمد مناقشیها و تشددر دوره صدور قطعنامه یحت یعنیافته است. یکه نوسانات آن کاهش یافته، درحالی

 تر شده است.ها کمیثباتیمت شدت گرفته است، اما دامنه بیکه رشد ق یحال

                                                 
 یون بشکه نفت؛ منتفیلیم 2/2ه است با صادرات روزانه یجرید نفت نیتول یه که منطقه اصلیجرین یمانند: توقف  نزاعها در منطقه دلتا یتحوالت .1

به  که ینفت یت شرکت هایمجدد فعال یریکرد و از سرگ ید میکا را تهدیسواحل آمر 2006که در سال  Hurricane Ernestoشدن خط توفان 

ه که یک روسیفیدر منطقه پاس DeKastriانه یاز پا( Sakhalin-1)خود را متوقف کرده بودند؛ آغاز صدور نفت پروژه  یت هایل فعالین دلیهم

م به حفظ یک دهه(؛ تصمیش از یک در بیفیمنبع نفت خام حوزه پاس یهزار بشکه در روز خواهد بود )به عنوان بزرگتر 250د نفت خام آن یتول

ان اعتصاب کارگران صنعت یافته بود؛ پایمت ها کاهش یاوپک، با وجود آن که ق 2006اوپک در اجالس سپتامبر  یون بشکه ایلیم 28د یسطح تول

 Prudhoe یمنطقه نفت یبخش شرق زا دیکه سطح تول  BPهزار بشکه نفت در روز؛ اعالن شرکت  500ه و  شروع مجدد صادرات یجرینفت ن

Bay ل و   یبزرگ استات او ینفت یادغام دو کمپان  .افتیخواهد  شیبشکه در روز افزا150000به  را  در آالسکاNorsk Hydro   و انتظار

در دریای شمال که بزرگترین اکتشاف نفت   Buzzard؛  و آغاز تولید تجاری نفت از منطقه ون بشکه در روزیلیم 9/1د نفت نروژ تا یش تولیافزا

 در دهه گذشته در این دریا محسوب می شود.
کرد که به  یران درخواست میب شد که فقط از ایتصو 2006 یجوال 13خ ی( در تار1696ت )قطعنامه یامن ین قطعنامه شوراینخست در واقع  .2

ش یران پیه ایبر عل یمیچ تحرین قطعنامه هیرا متوقف کند. در ا یساز یعمل کند و غن یاتم یانرژ ین المللیحکام آژانس ب یشورا یقطعنامه ها

ن  ینخست .، چرا که در آنها تحریم هایی پیش بینی شده بودم، معروف شدندیتحر یخ به بعد قطعنامه ها به قطعنامه هاین تاریاز ااما  نشد.  ینیب

ران بود. یه ایم ها بر علیتحر یو اعمال برخ ینیش بی( صادر شد که آغاز پ1385دوم دیماه )  2006دسامبر  23( در 1737م )قطعنامه یقطعنامه تحر

( صادر 1386اسفند  13) 2008( در  سوم مارس 1803م )یو قطعنامه سوم تحر  (1386فروردین  6) 2007مارچ  24( در 1747م )یقطعنامه دوم تحر

 بودند. یشتریب یم هایمتضمن اعمال تحر یشد که همگ
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این  ایم،تر کردهرا از گذشته دور به اکنون نزدیک های مقایسهدوره( هر چه 1-7جدول )، در دقت کنیم

هم ر تهای مقایسه را کوتاهبرجا بوده است. و نیز هر چه دورهقاعده، یعنی افزایش نرخ رشد و کاهش نوسانات پا 

ه اگر متوسط کتر اینن کمتری داشته است. اما نکته مهمایم باز دوره بعدی نرخ رشد بیشتری همراه با نوساکرده

  8و  6، 4، 2های )یعنی متوسط نرخ رشد را در ردیف ، با هم  مقایسه کنیمهادورههای رشد را برای تمام نرخ

ایم تر شدهچه به زمان حال نزدیکیابیم که هر نیز با هم مقایسه کنیم( در می  9و  7، 5، 3های باهم و در ردیف

که قاعده کاهش نوسانات نیز جز برای دوره اول یافته است. عجیب این ها افزایش، متوسط نرخهای رشد در بازه

بوش )پیش از جنگ افغانستان، یعنی دوره ای که هنوز راهبرد تازه آمریکا شکل کامل نگرفته بود است( صادق 

 است. 

ست اپی همراه با کاهش نوسانات حاکی از این درهای پیهای رشد در دورهنرخ بنابراین افزایش متوسط

طور طبیعی  ور نیست که بهقابل تص که نوعی مدیریت پنهان در پشت بازار نفت وجود داشته است. یعنی منطقاً 

ناتش نیز اپی نرخهای رشد، نوسدررا داشته است، در عین رشد پی هایی که بازار نفت بیشترین آشوبدر دوره

اهش نوسانات را باید منطقی بیرون از منطق تر شده باشد، و این قاعده منظم افزایش نرخ رشد همراه با ککم

 بازار، بر بازار تحمیل کرده باشد.

میانگین رشد هفتگی قیمت نفت در بعد از هر یک از حوادث  شود،می که مالحظه گونههمان ترتیب،بدین

انات نوس مهم )مهم برای بازار نفت(، باالتر از دوره مشابه در قبل از آن حادثه بوده است و در عین حال متوسط

ایم. اری، برای ده سال اخیر نشان داده( نیز به صورت نمود5-7)نمودار  له را درأکاهش یافته است. این مس

های پس از حادثه یازدهم سپتامبر هستند. آشکار دوره ز شده است،یمتمای نمودار که رو  5و  4 ، 3، 2های هدور

( افزایش یافته است و نوسانات 5تا  1از شماره  مستقیم وطخطب یشاست که مرحله به مرحله، میانگین رشد )

  است.( کاهش یافته رخطوط زیک زاک پایین نمودادامنه تغییرات نرخ رشد )

 ثباتی سیاسی در بازار نفت و در منطقه خلیج فارس افزایش یافتهه پس از حادثه یازده سپتامبر، بیدر دور

است و این به معنی افزایش ریسک در بازار نفت است. این نکته که در چنین شرایطی، و با وجود افزایش متوسط 

ی اگر دهد )یا حتره پیشین خود کاهش نشان مینرخ رشد قیمت، میانگین نوسانات در هر دو دوره نسبت به دو

تر ه بوده است، در حالی که با ریسکیتغییر هم نکند(  حاکی از این است که تغییرات تا حدودی کنترل شد

الت ار نفت حاصل تحوشدن شرایط بازار، عکس این مساله انتظار می رود. یعنی اگر در این دوره، نوسانات باز

ر این بازار بود، با افزایش ریسک، انتظار داشتیم میانگین نوسانات نیز افزایش یابد در های موثر دطبیعی متغیر

ت را ، تحوالتی که بازار نفتوان نتیجه گرفت که در این دورهکس این رخ داده است. بنابراین میحالی که ع

ه در دوره توان نتیجه گرفت کرتیب میتبدین  اند.ای بودهند، در عین حال تحوالت هدایت شدهاتر کردهریسکی
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 ایت به گونهاز گذشته انجام شده اس ترتر وقویبسیار جدی پس از حادثه یازده سپتامبر، مدیریت پنهان بازار نفت

آرام آستانه انتظاری و روانی حال آرامشدید مواجه شود در عین های موردیکه نگذاشته است بازار با کاهش

 قیمت نفت را باال برده است.

 
 نوسانات نرخ رشدو  متوسط نرخ رشد هفتگی قیمت نفتای ی میانگین دوره(: مقایسه۱-۷جدول )

 ی مختلفهادر دوره )انحراف معیار( 

 هاتوضیح دوره ردیف مقایسه

متوسط نرخ رشد 

هفتگی قیمت نفت 

 )درصد(

)شاخصی  انحراف معیار

برای متوسط نوسانات( 

 نرخ رشد

 ولبازه  ا

 086/4 119/0 1990ی دهه 1

 924/3 156/0 دوره کیلینتون 2

 773/3 457/0 ی بوشدوره 3

 بازه دوم

4 
 2001تا اکتبر  1994از ابتدای سال

 )هفت سال قبل از جنگ افغانستان(
197/0 064/4 

5 
 تا کنون 2001نوامبر 

 )هفت سال بعد از جنگ افغانستان(
58/0 727/3 

 بازه سوم

6 
  2003 می تا 1998 سال ابتدای

 (سال قبل از جنگ عراق 5)
302/0 563/4 

۷ 
 2008تا آوریل  2003می 

 (سال بعد از جنگ عراق 5)
605/0 543/3 

 بازه چهارم

8 
 2006 آگوست تا 2003 می

 م(ی)دوره بدون قطعنامه و تحر
641/0 568/3 

9 
 2008 آوریل تا 2007 یژانویه

 م(ی)دوره با  قطعنامه و تحر
29/1 332/3 



 ۴۸۱          گویند؟ می چه ها داده                                                                                                                   

 

 

: روند هفتگی قیمت و رشد قیمت نفت(5-۷نمودار )

  

افزایش  ید رخ دهد. ولیهزینه است و نبااره قیمت نفت برای اقتصاد غرب پرگمان افزایش شدید و یکببی

ای موردی و ها ارتقا دهد. در عین حال، افزایشتواند آستانه تحمل و قدرت انطباق این اقتصادها رتدریجی می

کنند اما پیامدهای مثبت افزایش حمیل میباتی را بر اقتصاد تاید رخ دهند. چرا که ناشی از بی ثبات نیز نببی

که پیامدهای مثبت رخ دهد الزم شته بیان شد( را ندارند. برای آنهای گذتدریجی و مداوم قیمت )که در فصل

یعنی  جی و با نوسانات کمتر باشد.است قیمت نفت به طور مداوم افزایش یابد. اما این افزایش مداوم باید تدری

مدت کاهش ه رو به باالست حتی اگر در کوتاهمدت هموارازار گمان کنند که قیمت در بلندبه تدریج بازیگران ب

ادهای های غربی باشد. امروزه اقتصراه با آستانه سنجی مداوم اقتصادیابد. از این گذشته افزایش قیمت باید هم

محور، قدرت انعطاف بیشتری در مورد محور و گسترش صنایع دانشر فضای داناییه علت قرار گرفتن دغربی ب

دهی عل تبدیل شود الزم است ضمن عالمتانرژی دارند. اما برای این که این قدرت انعطاف بالقوه به قدرت بالف

نیز داده شود. بنابراین باق ها و ...( به آنها فرصت انطگذاران، بورسها، سرمایهفعالیت با بازیگران اقتصادی )صنایع،



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            ۴۸۲ 

 

 

تر گمانه زد و بر های نفت باالزان توان آنها را برای تحمل قیمتتوان با آستانه سنجی اقتصادهای غربی میمی

 ها بازار نفت را به سوی قیمت باالتر مدیریت کرد. اساس این گمانه

و از کجا معلوم که در یکی  شودها چگونه انتخاب مین پرسش پدیدار شود که این آستانهممکن است ای

از این شوکها اقتصاد غرب به بحران فرو نرود. باید یادآوری کرد که آمریکا به چند طریق بازار نفت را و آثار 

کاغذی( از طریق  هایازی با نفت )نفتبکند. بورسخود و حتی اقتصاد جهان کنترل می آن را بر اقتصاد

های سیاسی در ح ذخایر استراتژیک، و مدیریت تنشان، تغییر سطهای نفتی و بورس بازبازیگردانی شرکت

 یتفاده مت بازار نفت اسیریمد یکا از آنها برایهستند که آمر یموثر ییابزارها مناطق حساسی مثل خلیج فارس

الم ده بود با اعیدالر رس 110مت نفت به باالتر از یکه ق 2008م که در اواسط مارس ینشان داد قبالً )مثالً  .کند

افت. به عنوان نمونه یدالر کاهش  10مت نفت یمت نفت، قیمذاکره در مورد ق یبه عربستان برا یک چنیسفر د

انه خود به کنگره اعالم کرد خواستار آن است که سطح یگزارش سال یجرج بوش ط 2007ه یژانو 23گر در ید

ک خبر بود که ی ن صرفاًیارد بشکه برسد. ایلیم 5/1به  2027کا دو برابر شود و تا سال یک آمریر استراتژیذخا

ش یآن به منزله افزا ی(. اما چون اجرا2027تا  2007د تا محقق شود )از یکش یسال طول م 20شد  یاگر اجرا م

ج از یک ماه گذشته آن به تدری یمت نفت که طیهزار بشکه است، ق 110کا به اندازه ینفت روزانه آمر یتقاضا

 افت(.یش یدالر افزا 55ک روز به باالتر از یافته بود، ظرف یدالر کاهش  51دالر به حدود  64حدود 

بر  ثیر تحوالت بازارهای نفتأرین مدلهای اقتصادی برای تحلیل تتاز سوی دیگر امروزه یکی از اصلی 

یکا آمر  1 (NEMSملی انرژی ) اقتصادی غربی ـ بویژه بر اقتصاد آمریکا و حتی بر اقتصاد جهان ـ سیستم مدل

ل یتحل یده براار گستریبس یک مدل اقتصاد سنجیستم ـ که حاصل کار چند صد اقتصاددان است ـ ین سیا است.

 یار قویبس یوتریامپک یسینوو برنامه یاضیر یزیرجهان است، که به پشتوانه برنامه کا و اقتصادیرفتار اقتصاد آمر

کند. یم ینیبشیرا پ یمهم اقتصاد یرهاینده متغیآ یروندها یاقتصادریو غ یو به کمک انبوه اطالعات اقتصاد

غیرهای تأثیر متقابل بین متبینی تولید، واردات، تبدیل، مصرف و قیمت انرژی و بررسی ن مدل پیشیهدف ا

باشد. اولین نگارش از می 2025تا سال المللی و متغیرهای داخلی اقتصادی بر روی یکدیگر برای هر سال بین

این مدل گرفت. رد استفاده قرار مو 1994بینی متغیرهای انرژی برای سال و برای پیش 1993در سال  مدل

ا، هژی جهانی، منابع در دسترس، هزینهاقتصاد کالن، عوامل مالی، بازار انر متغیرهای هایی همچونمحدودیت

  2(EIAانرژی امریکا )اطالعات  گیرد. مدل به وسیله ادارهکارایی تکنولوژی و مسایل جمعیتی را در نظر می

                                                 
1. National Energy Modeling System  

2. Energy Information Administration 
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حالت مختلف  5مریکا را برای مدل قادر است متغیرهای اقتصاد ملی ااین طراحی و گسترش داده شده است. 

و چهار حالت دیگر که از ترکیبات مختلف میان دو فرض در مورد رشد  1بینی کند: یکی حالت مرجعپیش

ت به های باال و پایین نفت( نسبدر مورد قیمت نفت )قیمت و دو فرض)رشد اقتصادی باال و پایین( ی اقتصاد

 حالت مرجع. 

بر  انرژی و مالیات بر سیستمتغییرات اثر بینی کند، مانند: ای پیشموضوعات گستردهمدل قادر است این  

جاری تکربن، تغییرات در قوانین های مربوط به آلودگی اثر قیمت و مصرف انرژی، محدودیتاقتصاد امریکا؛ 

جهان  تغییرات ایجاد شــده در بازارهای نفتی فســیلی بر روی تولید الکتریســیته؛ اثر هاو تغییرات بازار انرژی

ضای  سطح تولید یا تغییر در تقا صاد امریکا؛ )مانند تغییر در  شورها( بر بخش انرژی و اقت سایر ک ورود ثر انفت 

ای همنوعیت اســـتفاده از بعضـــی از انرژیم حاصـــل از اثر؛ جدید بر روی متغیرهای بازار انرژی هایتکنولوژی

های اقتصــــادی؛  خاص به بر متغیر گاز طبیعی  خام و  فت  مت ن لتمیزان تغییرات در قی یا به ع بود در تغییر 

 و .... )فقط بخش اقتصـــادکالن این مدل دارای وری بر قیمت زغال ســـنگاثر تغییرات بهره؛  تکنولوژی تولید

توانند یمریکاییان ممتغیر اقتصــاد کالن را پیش بینی کند(. بنابراین آ 240متغیر اســت و می تواند بیش از  1300

وانند ته انرژی را تنظیم کنند. آنان میهای خود در حوزهای این مدل، ســیاســتبینیبه راحتی و بر اســاس پیش

، قیمت نفت ها را برمرحله بسنجند و اثر انواع سیاست اقتصاد آمریکا برای افزایش قیمت را در هرآستانه تحمل 

ــاپیش برآورد کنند. البته بی ه متغیرها را دقیق د و اثر همتوانند همه تحوالت را ببیننچنین مدلهایی نمیگمان پیش

دی اران تا حدوگذکمک می کند تا سیاستخطا باشد ـ  بینی کنند اما ـ هر چه هم برآوردهای مدل دارایپیش

های خود بر بازار نفت و اثر تحوالت بازار نفت بر اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهان را پیشاپیش بتوانند اثر سیاست

نا ند. ب نده نزن ـــوب مات خطیر و آش قدا به ا تا دســــت  ند  ناســــایی کن ـــ ها، ش مدل مک این  قل ک حدا  براین 

 . 2های آشوبنده استدر مورد سیاست گذارانیری و هشدار به سیاستگپیش

ستم مدل ملی انرژی آمریکا ا  سی ضروری را باید داد که تأ)در مورد  ضیح  ن کید ما بر این وجود ایین تو

ـــت که آمریکا حتماً به این معنی نیس تایج این مدل برای پیش و عیناً مدل  ـــتفاده میاز ن  د. در واقع کنبینی اس

ستم به می سی شیاری خواهیم بگوییم  ست و ابزارهای کافی نیز برای اعمال و ارتقای این ه شیار ا اندازه کافی ه

                                                 
1 . Reference Case 

  د به :یکا بنگریآمر یانرژ یستم مدل ملیاز س یلیاطالع تفص یبرا . 2

Energy Information Administration, Office of Integrated Analysis and Forecasting U.S. Department of 

Energy, Washington, DC 20585, The National Energy Modeling System: An Overview 2003. 

www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/overview/index.html 
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ــ و البته به درستارد و تعبیه کرده است. برخی گفتهدر دست د ــ که هر چه مدل اقتصادی پیچیدهاند ـ ر باشد تی ـ

ست اما نکته این بینی موفق تر نالزاماً در پیش ست. آری چنین ا ست که حتی اگر این مدی ای دقیق نیز ل جوابها

 این الًاص است بنابراین ممکندهی بازار می شود. بینی آن به خودی خود موجب جهتندهد، اعالم نتایج پیش

ه از آن قعی یا صوری ـــ کهایی ـــ وابینینباشد ولی طراحان آن به کمک پیش بینیمدل ابزار خوبی برای پیش

ر نفت و سایر بازارهای مالی را شکل دهند. خود این، یک ابزار قوی توانند رفتار بازیگران بازادهند میارائه می

برای کنترل بازار است. بی جهت نیست که از میان چندین مدل اقتصادی که در زمینه انرژی تدوین شده است 

به طور کامل در EIA)مدل اوپک، مدل  ، مدل مرکز مطالعات جهانی انرژی و ...( تنها مدل انرژی آمریکا 

اند و هم آن را بر روی شبکه برای دسترسی احی کردهها هم مدل را طرعموم نهاده شده است. آمریکایی اراختی

فرضـــهای جهت دار در این مدل، کل نتایج مدل را به توانند با اعمال پیشوم نهاده اند. خیلی ســـاده آنها میعم

ـــویی برندک ارها و بازارها و در نتیجه رفتار بازیگران بازگران بینی تحلیله تمایل دارند و از این طریق پیشس

ــهای جهانی را ب ــرفبورس ــوی دلخواه هدایت کنند. پس ص نظر از این که این مدل از نظر علمی قابل دفاع ه س

  دهی بازارها(.زاری است در دست آمریکا برای جهتاست یا نه، اب

ـــ تا ایسخن ما در ا جمع بندی  کنم: ـــ این فصل ـ کا به یش از حمله آمریمت نفت تا پیقن بود که ین جا ـ

دالر  40تا  20ن یدر دامنه ب یکوتاه یهادالر و در دوره 20مت یعمدتا حول ق ییجز یهارودعراق با فراز و ف

مت ی، قیالدیبا  وجود تحوالت شــگرف دهه هشــتاد و نود م یعنیدالر(.   9/21ن یانگینوســان کرده اســت )با م

له پس به بازار نفت وارد شده است، بالفاص ییشوکها یبه علل یاگر هم گاه د نداشته است.یرات شدیینفت تغ

از حمله  م در دوران پسینیب یمت نفت به روند سابق خود بازگشته است. اما در مقابل میاز رفع عامل شوک، ق

شد2003به عراق ) سپس ت شه اتمی( و  سبتاً بایران، یا ید مناق شیش قیثبات در افزاک روند ن گرفته  کلمت نفت 

ر یین مدت تغینفت در ا یطرف عرضه و تقاضا یساختار یرهایکدام از متغچیاست که ه ین در  حالیاست. ا

ست. بنابراین متغیرات اییاند و تغنکرده یایجد شکلیرها مانند گذشته آرام و اندک بوده ا ک روند ی یریگن 

ن جاســت یم. اما نکته ایرون از بازار نســبت دهیب یعیر طبیک عامل غید به یمت نفت را بایمداوم در ق یشــیافزا

. چرا که نه بوده اســتر و آگاهایپذکنترل یتیماه یرون از بازار، دارایب یعیرطبین عامل غیرســد ا یکه به نظر م

شاهد افزا یمتوال یهادر طول دوره شد قیامت  نفت بودهیش قیکه  تر مت نفت  بزرگیم، همواره متوسط نرخ ر

ط تر شــده اســت، متوســثباتیعن هر چه بازار بیافته اســت. ین نوســات کاهش یانگیه مکیشــده اســت درحال

سانات کم شده و انو صادفین نه میتر  شد و نه طب یتواند ت بود که  ییروین نافتی یتوان در پین می، بنابرا یعیبا

این نیروی  از یشواهدم تا یکوش ین فصل میا یپنهان در حال کنترل بازار نفت است. در بخش بعد یاگونهبه

 م.یارائه ده پنهان
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 ۱. تحلیل اقتصاد سنجی تحوالت بازار نفت۷-۴
شه اتمی غرب با ایران تا این شدید مناق صلی ما این بود که تحوالت بعد از جنگ آمریکا با عراق و ت سخن ا جا 

ــت تا قیمت به نوعی از ــده اس ــوی غرب مدیریت ش ــتمر اما تدریجی -س  افزایش یابد. درهای نفت به طور مس

ر این رار دهیم. اکنون دقســمت پیشــین کوشــیدیم تا این ادعا را با یک نگاه آماری و توصــیفی مورد بررســی ق

ـــمت می به گونهکقس تا  ـــیم  به معرفی یک چارچوب نوش یک الگوی ی خیلی خالصـــه  تدوین  با  ظری و 

صاد» سی تح« سنجیاقت سیالیلی تحوالت بازار نفت و نقش تنشبه برر شه اتمی دهای  صل از مناق ر آن سی حا

 بپردازیم.

تغیرهای مبندی اول بندی کرد. در دسـتهشـیوه دسـتهتوان به دو متغیرهای موثر بر قیمت نفت را می اصـوالً

ـــیم به دو  موثر ـــوندبخش متغیرهای بازاری و غیر بازاری تقس ـــته می ش . همچنین متغیرهای بازاری به دو دس

ضا و طرف متغیرهای موثر بر ضه طرف متغیرهای موثر بر تقا سیم میعر ساس شود.ی نفت تق  ینظر یبانم بر ا

ارتند تقاضــای نفت عب طرف متغیرهای موثر بر نیترعمده شــده اســت،درباره بازار نفت مطالعاتی که  موجود و

هان، نرخ ارز خالص داخلی ج نا ید  مت دارایی)ارزش دالر( از: تول جایگزین،، قی مت انرژی های  های قی

ی بر عرضـــه متغیرهای موثرن یترعمده. دارند یر کمتریثکه تأ یگرید یرهایمتغجایگزین، تغییرات فصـــلی و 

ـــدهنفت نیز عبارتند از: ذخایر اثبات نرخ موثر ، یاورد، تحول در فنیتول یینه نهاید، هزیتول یت فنیظرف، نفت ش

ـــابات کارگری در بخش نفت و  اری را . عوامل غیر بازدارند یترییر جزیثگر که تأیعوامل د یبرخارز، اعتص

ر یظان و یستیترور یها، حملههاتحریم ها،تنش ها،ها، شورشهای سیاسی )جنگبه صورت ریسک نیز معموالً

سایر عوامل  (،هانیا سیل، طوفان و ...( و  سایرات قیی)تغ حوادث طبیعی )زلزله،  سها، ر بیمت طال، تحول در  ور

 انتشار اطالعات غلط در مورد بازار نفت، و ...(. 

ثیر ت تأتح)هزینه نهایی تولید موثر بر قیمت نفت را می توان به چهار دسته  عوامل یبنددسته دومیندر     

مانده، ناشــی از هشــت عامل ذخایر باقی)رنت موجود در نفت (، مخزن دو عامل تحوالت فناوری و دوره عمر

شد  شد جمعیت، قیمت فناوریر شش درآمدی، ر شش قیمتی، ک ساختار بازار(،  جهانی، نرخ بهره، ک ت ینامو 

ضه سی تحوالت: تابع پنج عامل)نفت  یعر ضه مناطق در  سیا صلی عر م ذخایر ، حجبویژه خلیج فارس نفتا

طی عوامل محیمازاد اوپک و  ظرفیت تولیدذخایر راهبردی، حجم  حجم یافته،پذیر کشـــورهای توســـعهرقابت

                                                 
اب باشد. در عین ار یاین بخش برای خواننده آشنا با مباحث فنی اقتصاد نوشته شده است و ممکن است برای خواننده غیر متخصص اندکی دشو .1

 حال خواننده متخصص می تواند با عبور از مباحث نظری و ریاضی، نتایج برآوردهای تجربی را مطالعه کند.



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            ۴۸۶ 

 

 

ــیل و ...ینظ ــایر عوامل موثر بر قیمت نفت و  (ر طوفان، س ــاملس ــفته )ش ازی و بارزش دالر، تغییرات فصــلی، س

ـــایر دارایی ـــیمثیر خاص خود را بر قیمت نفت دارندکه هر یک تأ (هاقیمت س طالعه در این مد. ربندی ک، تقس

 دوم مورد استفاده قرار گرفته است. یبنددسته

ـــته به فناوری، هزینه دار،بازاری در بازار نفت از نوع زمانتوان گفت تمام عوامل می بر، الگودار، وابس

تابع عادات رفتاری و ... می باشـــد. اگر حوادث طبیعی که مدیریت آنها از دســـت بشـــر خارج اســـت را کنار 

سیاسی را می توان مهمبگذا سایر عوامترین عامل موثر بر بازار نفت دانست ریم،  ریسک  وثر  بر این ل مکه بر 

یم ندارد؛ گذاری عظتولید آن نیاز به زمان و سرمایه گذارد. ریسک سیاسی تنها عاملی است کهبازار نیز اثر می

سته به  ست که واب ست و به راحتی قابلتنها عاملی ا ست که نیاز بروند زمانی نی ست؛ تنها عاملی ا غییر ه تتغییر ا

 مدت ندارد؛ تنها عاملی است که نیاز به تحول در فناوری ندارد و .... . بلند الگوها و عادات رفتاری

تولید ریسک سیاسی البته هم هزینه دارد و هم نیاز به تمهید مقدمات. اما مقدار هزینه آن بستگی به  

ن کخواهد با او وارد چالش شود و ریسک تولید کند. مممی کننده ریسک سیاسیعرضهکه  دارد طرف مقابلی

ولید گیری یا بیانیه رقیب را به مقابله وا دارد و ریسک تبتواند با یک موضع کننده ریسک سیاسیعرضهاست 

 زینهه کند. در مقابل ممکن است برای ایجاد ریسک سیاسی نیاز به یک جنگ باشد )مثل جنگ عراق: البته

ال ر عین حامنیت خود پرداخت. د ای محسوب کرد که غرب برای تضمینباید حق بیمه را عمدتاً  جنگ عراق

ی تولید ریسک سیاسی نیز محسوب کرد(. اما نکته این جاست که برای های آن را هزینهمی توان بخشی از هزینه

های غربی به راحتی ایجاد تحول در طرف عرضه یا تقاضای بازار نفت هیچ دولت غربی یا حتی همه دولت

یدکنندگان، از به همکاری تولنی یتحوالت چنینآینده بازار را شکل دهند.  که روند توانند به حدی موثر باشندنمی

دگان، از طرف دیگر، دارد. کننبازان از یک طرف، و مصرفگذاران و بورسها، سرمایهها، واسطهشرکت

 املعکه در تولید ریسک سیاسی نیازی به همکاری و هماهنگی این همه بازیگر نیست. بنابراین تنها یک درحالی

طور خاص،  یا به غرب)در این مور خاص،  یکی از بازیگران بازار پذیر باشد کهمی تواند به اندازه کافی انعطاف

 گونه که خواست با آن بازی کند و آن عامل ریسک سیاسی است.بتواند هر آمریکا(

، 2010خام را تا سال قیمت نفت « 1999سال  2انداز ساالنه انرژیچشم»امریکا در  1ی اطالعات انرژیاداره

م شده بینی بر اساس عوامل اقتصادی انجابینی کرده است )این پیشون توجه به عامل ریسک سیاسی، پیشبد

 واقعیی هابینی، کف و سقف قیمتارائه شده است. بر اساس این پیش (6-7)نمودار  است(، که نتایج آن در

                                                 
1 . Energy Information Administration 

2 . Annual Energy Outlook 
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ی بسیار زیاد ی فاصلهدالر قرار دارد. مقایسه 30تا  10بین  ایدر دامنه 2020تا سال  (1997نفت )به قیمت ثابت 

 ((7-7، نمودار )1997مت ثابت یبه ق دالر 109حدود ) کنونی یافتهتحقق واقعیبینی شده با قیمت قیمت پیش

آمریکا ات انرژی ی اطالعبینی ادارهاست، که در پیش بر قیمت نفت ریسک سیاسی ثیر شدیدو تأهمیت بیانگر ا

 بوده است.لحاظ نشده 
 

 ۱۹۹۹ی امریکا در سال اطالعات انرژ یاداره(: قیمت واقعی پیش بینی شده نفت توسط ۶-۷) نمودار

 (۱۹۹۷)بر اساس قیمت های 

 
 EIA, Annual Energy Outlook 1999منبع: 

 

 

 (۱۹۹۷(: قیمت واقعی نفت )بر اساس قیمت های ۷-۷) نمودار
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اقتصادی و  عوامل ترینمهم قاعدتاًبینی )که در آن این پیش تفاوت فاحش به با توجهسو بنابراین از یک

ا و از سوی دیگر ب ( و روند رشد شدید قیمت در سالهای پس از جنگ امریکا با عراق،است بازاری لحاظ شده

آمد،  تتوجه به آنچه در دو قسمت قبلی در مورد افزایش میانگین رشد قیمت همراه با کاهش نوسانات قمیت نف

ام های پس از جنگ عراق به طور عکه مهم ترین عامل تعیین کننده قیمت نفت در سال می توان نتیجه گرفت

 ریسک سیاسی و بطور خاص مناقشه اتمی غرب با ایران بوده است.

   

 .  چارچوب نظری مدل۷-۴-۱
د تاریخی بلندمدتی بر رون ما عوامل موثر بر طرف عرضه و تقاضای نفت که تغییر آنها آثار ،در این تحلیل

دت بر مبلندمدت بر بازار دارند و بویژه در و سایر عوامل که آثار کوتاه« اریعوامل ساخت»قیمت نفت دارد را 

رین تانگاریم. ریسک سیاسی مهممی« ساختاریعوامل غیر»گذارند را رفتار طرفهای عرضه و تقاضا تاثیری نمی

 می شود.عامل غیرساختاری بازار نفت محسوب 

ر این جا که دراحی و معرفی شده است. اما از آنبرای تبیین رفتار قیمت نفت، البته مدلهای متعددی ط

عوامل  رکنیم که آثاوامل جدا کنیم، مدلی را معرفی میخواهیم اثر شوکهای سیاسی را از آثار سایر عمطالعه می

 مدت ن که در کوتاهیبا توجه به ا مدت در خود منعکس کرده باشد.ساختاری را به صورت بلند

ندارند ـ و با توجه  یر محسوسیید و .... تغیتول ید، فناوریتول یت فنیر اثبات شده، ظرفیمانند حجم ذخا ییهاریمتغ
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ن کننده  قیمت نفت را به چهار عامل محدود ییتع یعوامل اصل ـ که در گذشته انجام شده است یبه مطالعات

 سایر عوامل. ر، امنیت عرضه ویپذانیپا یعید، رانت موجود در نفت به عنوان منبع طبیتول یینها ینهیم: هزیکنیم

که خواننده غیرمتخصص درگیر مباحث نظری مربوط به بازار نفت نشود و بتواند به راحتی رشته برای آن

تصریح  د تحلیلیرون ونیزرها و نقش و مفهوم آنها یمتغ انتخاب  ی مدل و چرایینظر مبانی بحث را دنبال کند،

سنجی مربوطه، در پیوست اول همین فصل آمده است. و در اینجا فقط فرم نهایی مدل معرفی مدل نهایی اقتصاد

 شود.می

 باشد:یر میصورت زه مدل مورد استفاده ب یسنجنهایی اقتصاد فرم 

UiIPINWESTP

WESTNDORGOPOPW tty





876

543210)1(




  )12( 

 رها عبارتند از:یکه در آن متغ

OPW در دوره آینده: قیمت نفت ،OPقیمت نفت در دوره جاری : ،DO ارزش دالر نسبت به یورو در :

: WESTP، : شوکهای سیاسی منفی غربWESTN: نرخ بهره، Rجهان،  ی: رشد اقتصادyG، دوره جاری

: جزء  Uiو ، : شوکهای سیاسی مثبت ایرانIPو  : شوکهای سیاسی منفی ایرانIN، شوکهای سیاسی مثبت غرب

 مدل. اخالل

رچه مدل گ در این جا شاید ارائه توضیحی در مورد انتخاب متغیرهای غیر ساختاری بازار نفت الزم باشد.

ن که یهم شده است اما یمت نفت طراحیق یبر رو یساختارریغ یرهایرات روزانه متغییاثرات تغ یبررس یما برا

ز در یبلند مدت ن یساختار یرهایه متغیشود، در واقع اثر کل یدر سمت راست رابطه ظاهر م  جاریمت دوره یق

 یر تمامییشود ـ تغ یـ که در سمت راست مدل ظاهر م جاریدوره  یهامتیمدل وارد شده است. چون ق

ر ییتغ  عمالً نیرا در خود منعکس کرده است. بنابرا های گذشتهدر دوره مت نفتیموثر بر ق یساختار یرهایمتغ

  ینیش بی، بر پجاریمحقق شده دوره  یهامتیق انعکاس در قیاز طر یساختار یرهایمتغ یجیتدر

ن نمایده همه عوامل کردن قیمت نفت در دوره جاری )به عنواغیر از واردگذارد. یدوره بعد اثر م یهامتیق

.این سه ایمی را وارد مدل کردهسه متغیر اصلهای گذشته(، برای مالحظه اثر عوامل غیرساختاری، ساختاری دوره

 متغیر عبارتند از قیمت طال، ارزش برابری دالر و شوکها سیاسی. 

 ایم شامل شوکهای سیاسیآنها را به چهار دسته تقسیم کردهاما در مورد شوکهای سیاسی، در این مطالعه 

ران ثبت و منفی که عامل تولید آنها ایمثبت و منفی که عامل تولید آنها غرب بوده است و شوکهای سیاسی م

بوده است. علت این تفکیک هم این بوده است که معموال اثر شوکهای سیاسی بسته به نوع آن و نیز بسته به منشأ 
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تولید آن، متفاوت است. یعنی شدت اثر شوکهای مثبت و منفی با هم یکسان نیستند. همچنین رفتار یا واکنش 

آن غرب  أت، متفاوت از شوکهایی است که منشورد شوکهایی که منشا آن ایران اسبازیگران بازار نفت در م

ازار ـ ب در مورد ایران، بازیگران بازار نفت دریافته اند که بسیاری از مواضع سیاسی منفی ـ یا آشوبنده است )مثالً

به نیاز داخلی  ه معطوفشود بیشتر کاربرد داخلی دارد و نوعی موضع تبلیغاتی است ککه توسط ایران اتخاذ می

 معطوف به عمل نیست(.  الزاما است و 

 قیمت آینده نفت  شاخصدر مورد تعریف عملیاتی متغیرها، نیز ذکر چند نکته ضروری است. 

( (OPWی در ی امروز شوکایم. علت آن نیز این است که وقتی قیمت نفت گرفتههفت روز آینده را متوسط

شود، بلکه معموال چند روز طول می کشد تا همه  اثر آن ظاهر نمیدهد همه اثر آن فردا ظاهر بازار نفت رخ می

لت گذارد. به همین عثیر میأهای چند روز آینده تیک شوک سیاسی در امروز، بر قیمت شود. بنابراین وقوع

رای نده را شاخصی بهای آینده، متوسط قیمت نفت در هفت روز آیبررسی اثر شوکهای امروز بر قیمت برای

ایم. هر دهرایم. در مورد شاخص شوکهای سیاسی، از اخبار منتشر شده رسمی استفاده کره آینده گرفتهقیمت دو

 سازمان « مقامات ارشد»آن  أب با ایران مرتبط بوده است و منشمناقشه اتمی غر هب« مستقیماً»خبری که 

مات ارشد کشورهای غربی دخیل در مناقشه اتمی )شامل آمریکای المللی انرژی اتمی یا سازمان ملل و یا مقابین 

اند به عنوان یک شوک سیاسی برای بازار نفت در نظر بوده( و اسرائیل شمالی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا

زایش ریسک ابهام یا اف آشوبنده بازار نفت بوده باشد )موجب التهاب، گرفته شده است. اگر ماهیت این خبر، بر

 در نظر گرفته شده است و اگرها را افزایش دهد ـ رود قیمتـ که انتظار می بازار شود( به عنوان خبر منفیدر 

ه است، است. اخباری که اثر آنها نامعلوم بود شده کننده بازار نفت باشد، به عنوان خبر مثبت در نظر گرفتهآرام

و شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیز در مناقشه از نمونه حذف شده است. گرچه چین و روسیه به عنوان دو عض

ازار ری بر بگذانظر ماهیت و هم از نظر نحوه اثر که مواضع آنها ـ هم ازن دخیل بوده اند، اما به علت ایناتمی ایرا

یم. در اشوکهای با منشا غربی حذف کردهرا از ها متفاوت بوده است، اخبار این دو کشور نفت ـ از مواضع غربی

ای اتمی همرتبط با فعالیت ی اخبار مستقیماًشده است. یعن همین قاعده رعایتمورد شوکهای سیاسی ایران نیز 

آنها یکی از مقامات ارشد کشور بوده باشد، به عنوان شوک سیاسی در  أیا مربوط به مناقشه اتمی که منش کشور

  نظر گرفته شده است )به تفکیک منفی و مثبت(.
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 منابع آماری برآوردها  .۷-۴-۲
( ارائه شده 2-7منابع مربوط به اطالعات و آمار مورد استفاده برای انجام برآوردهای این تحقیق نیز در جدول )

 است.

 های مورد استفاده: منابع آماری داده(۲-۷جدول )

 منبع آماری نام متغیر

 http://tonto.eia.doe.gov/dnav قیمت نفت

/pet/pet_pri_fut_s1_a.htm 

 http://www.kitco.com قیمت طال

 www.exchangerate.com ارزش دالر نسبت به یورو

اخبار رسمی مرتبط با فعالیت های اتمی ایران یا مناقشه اتمی غرب با ایران که توسط  شوکهای سیاسی

خارج کشور منتشر شده باشد یا در سایت رسمی سازمان خبرگزاریهای معتبر و رسمی داخل و 

 بین المللی انرژی اتمی درج شده باشد

مناقشه اتمی غرب با ایران و هزار خبر مرتبط با  20جهت دستیابی به اخبار مورد استفاده، از میان حدود  

منتشر شده  (1387اوایل سال تا  1383روز مناقشه اتمی ایران )از دی ماه  1200حدود تحوالت بازار نفت، که در 

این  و از میان هانتخاب شدثیر گذاری آنها بر بازار نفت ابهامی نبوده است، که در تأخبر  2750بیش از  است،

های غربی بود ایران یا کشورأ اخبار نیز آنچه مربوط به تحوالت مثبت و منفی مربوط به مناقشه اتمی ایران با منش

 .ه استگردید متمایز

 

 روش  برآورد  .۷-۴-۳
انجام گرفته است. این مدلها این   GARCH2و   ARCH1برآوردهای ما در این تحقیق با استفاده از مدلهای  

ویژگی را دارند که می توان با آنها سریهای زمانی که واریانس ناهمسان هستند را برآورد کرد. تحوالت قیمت 

را برآورد  آنها توانا مدلهای کالسیک اقتصاد سنجی نمینفت آشکارا فاقد واریانس ثابت هستند و بنابراین ب

                                                 
 (.eteroskedasticityRegressive Conditional H-Auto) الگوی خود توضیح واریانس ناهمسانی شرطی  .1
Regressive Conditional -Generalized Auto) واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافتهخود توضیح  الگوی.  2

Heteroskedasticity 

http://tonto.eia.doe.gov/dnav
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استفاده کرده ایم. این مدلها    GARCHو   ARCHعلت برای برآورد مدل قیمت نفت از الگوی کرد. به همین

، های مفید آنها برای کاربرد در تحقیقاتی نظیر تحقیق جاریهمین فصل معرفی شده اند و ویژگی دومدر پیوست 

ست. بنابراین با فرض این که خواننده در صورت لزوم و برای آگاهی از روش برآورد، به پیوست بیان شده ا

مراجعه خواهد کرد، از پرداختن تفصیلی به روش برآورد خودداری می کنیم و در قسمت بعدی، نتایج برآوردها 

 .را ارائه می کنیم

 

 .  برآورد مدل۷-۴-۴
ردن کرد واردست سوم همین فصل توضیح داده شده است. در مودر پیو فرایند برآورد مدل به طور کامل

ن یتار طرفرف یگذاراثر اخبار منفی و مثبت ایران و غرب در مدل توضیحی الزم است. باید توجه داشت به علت

اشته د یران و غرب، ممکن است با هم همخطین اخبار مثبت ایران و غرب و همچنیا یاخبار منفیکدیگر، بر 

مدل وارد  د دریبا)مثبت یا منفی( ک یکدام  ایران و غرباخبار  دستهله که از هر أن مسیاجهت بررسی باشند. 

که  شده استآزمون علیت گرنجر انجام  اخبار مثبت ایران و غرب نیز بین اخبار منفی ایران و غرب و شود، 

هدکه بین اخبار منفی دو طرف دآزمون علیت نشان می خالصه و ارائه شده است. (3-7)نتایج آنها در جدول 

فی واکنش منموجب  )در مورد مناقشه اتمی( ایراناز طرف خبر منفی  وقوع یک رابطه علیت وجود دارد. یعنی

وجود « یهم خط»بالعکس. پس بین دو متغیر و است غرب شده  از سوی خبر منفی وقوع یک یا چند و در نتیجه

  غیر از مدل حذف  شود.دارد و به همین علت الزم است یکی از دو مت
 

 نتایج آزمون علیت بین اخبار منفی و مثبت ایران و غرب:  (۳-۷جدول )

 جهت علیت
 تست علیت

WESTN  IN IN  WESTN 

WESTN  IN 4.09 (0.02) 4.39 (0.01) 

 

 WESTP  IP IP  WESTP 

……. 0.85 (0.43) 0.51 (0.60) 

 

 کی ایران از سوی اخبار منفی ایران را هم درخود دارد. یعنی وقتیاخبار منفی غرب اثر رسد، به نظر می

و ود شبازیگران این بازار(  مشاهده می گذاری بر بازار نفت، یعنی نگران کردن)منفی از نظر اثرحرکت منفی 
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ع در واقع اگر غرب به مواض ایران در واکنش غرب مستتر است. یا حرکت دهد، اثر موضعنش نشان میغرب واک

ت شوند؟ بازار نف های ایران حساس نباشد و  حساسیت نشان ندهد، چرا بازیگران بازار نفت نگرانحرکت و

رب در قتی است که غثباتی در عرضه نفت پدیدار شود و این وشودکه خطر وقوع نوعی بیوقتی متالطم می

القوه پس به طور ب ش یابد.های ایران واکنش نشان دهد و خطر وقوع یک چالش یا برخورد، افزایمقابل حرکت

به دلیل جایگاه سیاسی ایران در جهان  در واقعهای منفی ایران است. خی اخبار منفی غرب نمودی از حرکتبر

رای که به طور بالقوه ب را ـ در مقایسه با غرب ـ و به دلیل عادات رفتاری ایران )که معموال مواضع منفی زیادی

که ر اینمگ ،دهدع منفی ایران واکنش جدی نشان نمیبه مواض نفت ( بازاراتخاذ می کند ،غرب خطر زا نیستند

اهیمت  نزد بازیگران بازار نفت، مواضع منفی ایران به دیگر سخن،غرب در برابر مواضع منفی ایران موضع بگیرد. 

شان دهد در ی نها را جدی بگیرد و واکنش منفنآگذارد که غرب و تنها وقتی بر بازار نفت اثر میمستقل ندارد 

شود. همچنین از ی غرب ظاهر میاثر مواضع منفی ایران در همان اثر مواضع منف ، به لحاظ آماری،این صورت

ارد که وتهاجمی است، در برخی م تدافعی و نقش غرب عمدتاً جا که در مناقشه اتمی ایران نقش ایران عمدتاًآن

آن را جدی نگیرد و اثر موضع تهاجمی ایران خنثی باز ممکن است غرب  گیردایران یک موضع تهاجمی می

 هاغربی ممکن است را در دستور کار دارد، هزار سانتریفیوژ نصب شش کند که می اعالم وقتی ایران مثالً شود. 

راین اخبار ابکردن ادعاهای خود را ندارد. بنیران هنوز توان بالفعل برای عملیا معتقد باشندجدی نگیرند و  آن را

گوییم، اهمیتی ندارد ـ یا بهتر ببازار نفت  ای بازیگرانخود ـ بدون واکنش منفی غرب ـ برمنفی ایران به خودی

اهیمت ثانویه دارد. بر این اساس از میان دو متغیر اخبار منفی ایران وغرب که رابطه همخطی میان آنها برقرا 

 ماند.ی میو اخبار منفی غرب در مدل باقبار منفی ایران حذف است، اخ

رابطه علیت در مورد اخبار مثبت برقرار نیست. شاید علت این  (3-7)جدول اساس اطالعات همچنین بر 

است که طبق سنت سیاسی معموال وقتی یکی از طرفین رفتار سیاسی مثبتی نشان می دهد طرف دیگر واکنشی 

 علت ی واکنش نشان داده می شود. احتماالمتناسب با آن نشان نمی دهد ـ آن گونه که در برابر رفتار سیاسی منف

چنین برخوردی سابقه عدم اعتماد طرفین است )مثال هر دو طرف معموال از هم می خواهند که به جای زدن 

 حرفهای سیاسی تبلیغاتی، عمل کنند(. 

معنی دار  مثبت ایران اثر اخبار مثبت غرب بی معنی است اما اثر اخبار اولیه از این گذشته در مدل برآوردی

تدافعی است، پس هرگاه خبر مثبتی از سوی ایران وجود  جا که موضع ایران در مناقشه اتمی معموالًاست. از آن

 آید یعنی ن  کوتاه میشود. وقتی ایراعقب نشینی در برابر غرب تلقی می نوعیدارد به معنی 

ت آرام در جه نوان یک عالمت مثبتشود پس بازار این را به عهای غرب برای تشدید بحران کم میمستمسک

وی دیگر س یابد. ازشود و قیمت نفت کاهش میکم می نفت ریسک بازار . بنابراینکندتلقی می شدن مناقشه
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عاالن بازار ف چون معموالً ،گیرد )اخبار مثبت یا کاهش فشار غرب بر ایران(تری میوقتی غرب موضع سیاسی نرم

شود و تر میش بر تداوم فعالیت اتمی بیشکاهش فشار غرب بر ایران این کشور اصراراند که با به تجربه دریافته

س فعاالن شود، پها بیشتر میمقاومتش برای عدم پذیرش قطعنامه یابد و یااش با آژانس کاهش میسطح همکاری

کنون د که ایران اداننگیرند چون میغرب( را به منزله کاهش بحران نمیبازار، کاهش فشار غرب )اخبار مثبت 

 دهد.تری به فعالیت اتمی خود ادامه میبا قوت بیش

 :موجه است که بگوییم ،توان گفت به لحاظ نظری همبدین ترتیب می

خلع  برای تشدید مناقشه، از یک سواخبار مثبت ایران که نوعی واکنش تدافعی است و غرب را الف ـ 

 د.کند بر بازار نفت اثر مثبت دارسالح می

شود مگر آن که غرب آن را جدی تهدید محسوب نمی که الزاماً ـ از سوی دیگر اخبار منفی ایران ب ـ

 های منفی غرب مستتر است. نفت اثری ندارد و اثرش در واکنش بر بازار ـ به خودی خودبگیرد

دار در مناقشه اتمی ایران، غرب نقش تهاجمی دارد، اخبار منفی آن معنی از آن جا که ،پ ـ و نهایتاً      

  دار نیست.است ولی اخبار مثبت غرب معنی

( 4-7)است )که در جدول  ARCH (1)که در واقع همان  GARCH (1,0)نتایج آزمون مدل به صورت 

 خبرهای منفی غرب ادی جهان ورشد اقتص نرخ سو قیمت امروز نفت،که از یک دهد( نشان میاست ارائه شده

در مورد مناقشه اتمی ایران، بر قیمت نفت دوره بعد اثر مثبت دارند )متوسط قیمت نفت در هفت روز آینده را 

 و خبرهای مثبت ایران در مورد ، نرخ بهرهافزایش می دهند( و از سوی دیگر ارزش برابری دالر )در برابر یورو(

یر دهند(. تفسنفت در هفت روز آینده را کاهش میت دارند )متوسط قیمت ای اثر منفی بر قیمانرژی هسته

دالر افزایش در متوسط قیمت  98/0سبب  حدودا دهد، یک دالر افزایش در قیمت امروز نفتضرایب نشان می

 یعنی با کاهش .اردر قیمت نفت دب یداریو معن یاثر منف (به یورو ) شود. ارزش دالردر هفت روز آینده می

ای هر به همین ترتیب به از یابد.ایش ارزش دالر، قیمت نفت کاهش میارزش دالر، قیمت نفت افزایش و با افز

چیز در  یابد. یعنی اگر همهکاهش میسنت(  26)دالر  26/0خبر مثبت با منشأ ایران قیمت نفت به طور متوسط 

ر د شا ایران در مورد مناقشه انرژی اتمی، متوسط قیمت نفتبازار نفت ثابت باشد، انتشار یک خبر مثبت با من

 19/0دهد. نیز به ازای هر خبر منفی غرب قیمت نفت به طور متوسط سنت کاهش می 26هفت روز آینده را 

گوید اگر همه چیز در بازار نفت ثابت باشد، انتشار هر خبر منفی با یابد. در واقع این ضریب میدالر افزایش می

سنت افزایش  19رب، در مورد مناقشه اتمی ایران موجب می شود که متوسط قیمت نفت در هفت روز بعد منشا غ

  یابد.

 نتایج برآورد مدل تحقیق پس از اصالح : (۴-۷)جدول 
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 .Z Probی آماره انحراف معیار ضریب 

 0.56 0.580802 1.644513 0.955137 عرض از مبدا

 0.00 205.796 0.004757 0.978928 امروز قیمت نفت

 0.00 3.40354- 1.162013 3.95496- ارزش دالر به یورو

 0.01 2.573047 0.074617 0.191993 خبرهای منفی غرب

 0.04 2.05748- 0.127973 0.2633- خبرهای مثبت ایران

 0.00 4.174761 0.278437 1.162406 یرشد جهان

 0.00 6.47142- 0.076951 0.49798- نرخ بهره

 ی واریانسمعادله

 0.00 12.56596 0.050962 0.640382 عرض از مبدا

ARCH(1) 0.876583 0.092153 9.512233 0.00 

 

2R  0.981982 F-statistic 7854.699 

2

R  0.981857 Prob(F-statistic) 0.00 

فت، مناقشه اتمی ایران بر قیمت ن)مثبت و منفی( گذاری اخبار اثردهد، مقایسه این دو نتیجه آخر نشان می 

 مطابق انتظار نظری، دارای عدم تقارن نیز هست. 

 

 .  بررسی عدم تقارن در اثر گذاری شوکها۷-۴-5
در بازارهایی که عوامل سیاسی و محیطی اثر زیادی بر آنها دارد )مثل بورسها ، بازار نفت و ...( اخبار  اصوالً

-اری که افزایش)اخباثر بیشتری نسبت به اخبار مثبت  ی بازدهی و قیمت هستند(دهنده)اخباری که کاهش منفی

ورس در ب مثالً .می گویند« عدم تقارن اثرگذاری اخبار»دارند. به این مساله ی بازدهی و قیمت هستند( دهنده

ر کندتر ت انتشار خبود هم سرعشقیمت سهام یک شرکت مهم( منتشر میوقتی یک خبر مثبت )مثل افزایش 

 تشر شود همکاهش ارزش سهامش ـ من مثالً ن. اما اگر از همین شرکت یک خبر منفی ـ آگذاری است و هم اثر

است.  هگونی آنی است. در بازار نفت نیز اینگذاری آن سریع و گاهشود و هم اثرخبر به سرعت منتشر می

 ری اخبار مثبت و منفی دارای عدم تقارن است.دهد که اثر گذاضرایب برآوردی هم نشان می

ن معنی دار است و با توجه به معنی و اخبار مثبت آدل برآوردی، اخبار منفی ایران بیجا که در ماز آن

 ارن رب است، وجود ویژگی عدم تقکه اثر مطلق اخبار مثبت ایران بسیار بیش از اثر مطلق اخبار منفی غاین

قارن اثرگذاری جا عدم تبازار عمل کند. بنابراین در این متغیر کلیدی برای تسلط روانی برتواند به عنوان یک می

، اخباری ستا . الزم به ذکر است آنچه در این تحقیق اخبار مثبت ایران ذکر شدهکاویمتر میاخبار را اندکی دقیق
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ریک مبحث عدم تقارن اثر شود. در مبانی تئونفت می 1است که سبب کاهش قیمت و به نوعی کاهش بازدهی

)پس  ودششوند( خبرهای منفی تلقی می یم یا بازدهیت یکه موجب کاهش قم یاخبار یعنیاخبار، این اخبار )

شود ی میاز نظر آماری، خبر منفی تلق کند،که التهاب مناقشه اتمی را کم می خبرهای مثبت ایران، یعنی خبرهایی

، اخباری است که سبب است ذکر شده غرببل، آنچه اخبار منفی . در مقاشود(چون موجب کاهش قیمت  می

مبحث  شود که در مبانی تئوریکدر بورس نفت می ینفت نوعی افزایش بازدهی اوراق بهادارافزایش قیمت و به 

 شود )چون قیمت و بازدهی را افزایش داده است( بنابراینعدم تقارن اثر اخبار، این اخبار، خبرهای مثبت تلقی می

فرض  یگرچه ما اخبار مثبت را اخبار یعنیتوجه شود ) آمده به این تفاوتنتایج به دست تحلیل  در الزم است

ن یا مورد استفاده در یاقتصاد سنج یم مدلهاین اخبار از نظر مفاهیدهد اما ایرا کاهش م یم که تنش اتمیاکرده

 شود(.یم یتلق یجا، اخبار منف

سبه شوکی مبانی نظری و روش محا ضیح عدم تقارن در اثرگذاری  صل تو ست چهارم همین ف ها در پیو

( خالصـه شـده اسـت. نتایج نشـان 5-7در جدول ) )آزمون عدم تقارن( نیز نتایج برآورد مدلداده شـده اسـت. 

دهد، ضــریبمی
1ــتر شــوک ی برهاجا خن یت، در ایم)کاهنده ق های منفیمعنادار بوده که به معنی تاثیر بیش

شه اتمی شوک ( مثبت در مناق سبت به  ش ین جا خبرهایمت، در اینده قی)افزا های مثبتن  (ه اتمیمنفی در مناق

 است.

حاوی اخبار مثبت ایران و منفی غرب است. در آنجا  ARCH (1)شده در مدل این نتایج موید نتایج گرفته

ـــت( نقش  01اخبار منفی غرب )اخباری که اثر آن افزایش بحران و در نتیجه افزایش قیمت نفت اس t 

ـــده در بازدهی( و اخبار مثبت ایران )اخباری که اثر آن کاهش بحران و در نتیجه کاهش )افزایش پیش بینی نش

ست( نقش  قیمت نفت 01ا t شتند. در آن)کاهش پیش شده در بازدهی( را دا ضریب  بینی ن جا قدر مطلق 

شتر اخبار  ضریب اخبار منفی غرب بوده که بیانگر اهمیت و اثرگذاری بی اخبار مثبت ایران بزرگتر از قدر مطلق 

  بازدهی است.موثر بر کاهش در بازدهی نسبت به اخبار موثر بر افزایش در 

 TARCH (1,0) نتایج برآورد مدل :  (5-۷جدول )

 TGARCH ضرایب

0 0.812536  (0.000) 

                                                 
و ود، از این رشچون افزایش قیمت نفت به نوعی افزایش درآمد و بازدهی نفت برای کشورهای صادر کننده با بورس بازان نفتی محسوب می . 1

 تواند کامال منطبق باشند.  قیمت و بازدهی نفت می
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1 0.127842 (0.000) 

1 0.126935 (0.049) 

1 0 

 

اخبار ایران در جهت کاهش قیمت نفت بیشتر از اخبار غرب در  گذاریتوجه اینکه اگرچه اثرنکته قابل

حجم اخبار منفی غرب به حدی باالست که اثر اخبار مثبت ایران  در مقابل، جهت افزایش قیمت نفت است ولی

ران مورد فعالیت اتمی ای)علت آن نیز این است که وقتی خبری در  رودده و قیمت به تدریج باال میخنثی ش

 شود، ممکن است چندین مقام از چندین کشور غربی موضع بگیرند(.منتشر می

 

 جمع بندی 
ندی باست که در زیر به طور خالصه جمع از مباحث این تحلیلی و آماری این فصل نکات فراوانی قابل استنتاج

 شود:می

ر داشته است اما از آن پذیینیبباثبات و پیش تامبر رفتار نسبتاً سال پیش از حادثه یازده سپبازار نفت در سی -1

 .موقع به بعد رفتارش تغییر اساسی کرده است

 .ترین عامل افزایش قیمت در بعد از سقوط صدام شوکهای سیاسی بود استمهم  -2

 .ها بوده استبرای تداوم شوک کارآمدی ایران ابزار اتمی غرب با مناقشه -3

ال ولی نوسانات آن در حافته یافزایش  متوسط رشد قیمت نفت در طول دوره بوش نسبت به قبل دائماً -4

 .وده استب در کار یمدیریت پنهان توان احتمال داد که در پشت بازار نفت دستمییعنی  ،ش بوده استکاه

باال سنت  19دهد که انتشار هر خبر منفی از سوی غرب متوسط قیمت هفت روز آینده را برآوردها نشان می -5

رد ران و لزوم برخوهای اتمی ایسوی کشورهای غربی در مورد فعالیتتعداد کسانی که از می برد. و چون 

رب غ کنند بسیار زیاد است )مقامات کشورهای غربی، سازمانهای جهانی و اتحادیه اروپا(،با آن صحبت می

 وارد کند. الزم را به بازار نفت شوک ،اخبار منفی دامن زدن به با توانسته است یراحتبه 

ن است که ایران دهد. این نشانه ایسنت کاهش می 26را  نفت مثبت از سوی ایران قیمتنیز انتشار هر خبر  -6

 افزایش قیمت نفت را کنترل کند.  مثبت مکرر، روند هایحرکتتواند با هر گاه بخواهد می
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 تماالً احدهد  مناقشه را پایانباره و با تبلیغات فراوان ست و اگر ایران یکازیاد بسیار اثر اخبار مثبت ایران  -7

 .وارد کند نفت به بازار قیمت( سقوط معکوس )در جهت تواند یک شوکمی

 نفی خودم ضعاتواند با مونمیایران به خودی خود  یعنی معنی استری بیبه لحاظ آما اخبار منفی ایران اثر  -8

هانه به دست ببا مواضع منفی خود نچه هست ایران باید آ صاد غرب ـ را به هم بریزد.تبازار نفت ـ و بنابراین اق

ق فشار الزم و از این طری (منفی جدیدی بر علیه ایران بگیرند )تولید اخبار مواضعغرب بدهد تا آنان بتوانند 

 را به بازار نفت وارد کنند.

 ،های امروز است. پس وقتی با یک شوکدرصد تابع قیمت 98تا  ندهیهفت روز آ نفت در یمتمتوسط ق -9

ش یفزااپس از مدتی اثر قیمت  ،قیمت کم شود ردذاو نگ باال رفت اگر این شوک تداوم یابد قیمت امروز

 ابدروزهای قبل بیشتر تداوم ی بازار نفت در وارد شده به یشود. پس هر چه شوکهاماندگار می، امروز افتهی

آن ز ا یمت ناشیش قیافزا ها در مورد یک مساله جدید در مناقشه اتمی،ها و مشاجرهی با تداوم بحثعنی)

 فتن ستانه روانی بازارآاز جایی به بعد هم  شود وهای بعد ماندگارتر میاثرش بر دوره دار شود(یشوک پا

، قیمت به یابدو دیگر حتی اگر بحث و جدلهایی که عامل افزایش قیمت بوده است پایان  دهدرا تغییر می

 گردد.نقطه قبلی باز نمی

 به دیگر سخن، در سالی که اقتصاد جهان دارای .مت نفت دوره بعد اثر مثبت داردبر قیرشد اقتصادی جهان  -10

 گذارد.سال بر روی قیمت نفت می رشد مثبت است، این رشد اثرش را به تدریج در طول

فزایش ا ایعنی ب دهد(.نفت در هفت روز آینده را کاهش میاثر منفی بر قیمت دارد )متوسط قیمت  نرخ بهره -11

 شود.جا میبه سوی سایر بازارهای پولی جابه ها از بازار نفتخشی از نقدینگینرخ بهره، ب

 

 

 

 

 های فصل هفتم:پیوست
 

 پیوست اول:  تصریح مدل 
مطالعه  جا که در اینراحی و معرفی شده است. اما از آنبرای تبیین رفتار قیمت نفت، البته مدلهای متعددی ط

ل ر عوامکنیم که آثاوامل جدا کنیم، مدلی را معرفی میآثار سایر عخواهیم اثر شوکهای سیاسی را از می

مانند  ییهاریمدت متغن که در کوتاهیبا توجه به ا مدت در خود منعکس کرده باشد.ساختاری را به صورت بلند

 یلعاته مطاندارند ـ و با توجه ب یر محسوسیید و .... تغیتول ید، فناوریتول یت فنیر اثبات شده، ظرفیحجم ذخا
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 کننده  قیمت نفت را به چهار عامل محدود نییتع ین عوامل اصلیـ بنابرا که در گذشته انجام شده است

سایر عوامل.  ر، امنیت عرضه ویپذانیپا یعید، رانت موجود در نفت به عنوان منبع طبیتول یینها ینهیم: هزیکنیم

 ح یتوضو همچنین تصریح مدل را در زیر رها و نقش و مفهوم آنها ین متغیانتخاب ا ینظر یمبنا

 م.یدهیم

 

 ی نهاییهزینهالف( 

ثیر دو أت. هزینه نهایی تولید تحت تی نهایی تولید اسی قیمت نفت هزینهکنندهن عامل اصلی تعیینیاول

ی نهایی باشد. بدین معنی که با بهبود فناوری، هزینه( مخزن میPR( و دوره عمر )TTعامل تحوالت فناوری )

رآیند فاز نظر اقتصاددانان انرژی،  ابد.ییش مید افزایی نهایی تولی عمر مخزن هزینهکاهش و با افزایش دوره

قل در برداری و اکتشاف است. یک افزایش مستهای نهایی بهرهنفت تابع هزینه طبیعی مانندبهره برداری منابع 

کتشاف امربوط به  هایتالش افزایش( موجب نفت انتظارمورد  هایارزش ذخیره منبع )برای مثال افزایش قیمت

دهد. زایش میافرا مخازن جدید و تولید نفت توسعه نهایی های و در نتیجه هزینه دگردمی ینفتمیدانهای  و توسعه

ی برای بنایمکه عموماً کوچک و در اعماق بیشتری قرار دارند، نفت  ن جدید و پرهزینهیاز این رو توسعه میاد

  .شوندشناخته می نفتارزش ذخیره 

ه آورند. تحوالت فناورانبا مصرف انرژی پایین را فراهم میتحوالت فناورانه امکان تولید کاال خدمات 

جانشینی  ازد.سمایه با منابع انرژی را فراهم میامکان افزایش کارایی مصرف واحد انرژی و تسهیل در جانشینی سر

اندوز، سهم انرژی در تولید ناخالص ملی اندوز به جای انرژیهای سرمایهگیری از روشو بهرهسرمایه با انرژی 

قاضا برای منابع تو در نتیجه تقاضای منابع انرژی )از جمله نفت( را پایین می آورد. در فرایند توسعه اقتصادی نیز 

محور و دانش 1زنودها به سمت اقتصادهای بیکه اقتصان زمانی ییابد. همچنه انرژی با کیفیت باال افزایش میاولی

اال ولید ک. تهای متوسط و برتر در اقتصاد افزایش می یابد، وزن محصوالت و خدمات با فناوریکنندحرکت می

 شدن از سهم صنایع انرژی بر درمند شدت انرژی پایینی است. کاستههای سطح باال نیازو خدمات با فناوری

رانه شود. از طرفی تحوالت فناوو در نتیجه کاهش تقاضای انرژی میاقتصاد ملی نیز موجب کاهش شدت انرژی 

ه برداری کاهش یابد که سبب افزایش عرضهای بهرهبرداری از منبع، هزینهکند با وجود افزایش بهرهکمک می

 انرژی خواهد شد.

                                                 
1. wieghtless 
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ر یز تابع به صورتتوان یرا م« دوره عمر»و « تحوالت فناوری»ثیر دو عامل تحت تأ هزینه نهایی تولید

 نشان داد: 

),( PRTTfMC        )1( 

 

 ب( رنت کمیابی 

یری آنها پذایانپ یعنیاز جنبه مهم منابع نفت  یاست که ناش یابیمت نفت رنت کمیکننده قنیین عامل تعیدوم

ذیری در پیص اقتصادی این منابع، اثر پایانشود که در دیدگاه کالسیک تخصاست. این ویژگی موجب می

 برداری بین زمانی آن نقش مهمیپایان پذیری منبع در نحوه بهره قیمت آنها وارد شود و مالحظه هزینه فرصت

 داشته باشد.

 طبیعی منابع پذیرینپایا بر نه اصلی توجه طبیعی، منابع موضوع بهره برداری از به ریکاردویی رویکرد در

 منابع مختلف هایریکاردویی حوزه رنت میزان تفاوت تولید است. هایهزینه بر آنها مالحظه اثر کمیابی بر بلکه

-نابع پایانم ریکاردویی، در چارچوب دیدگاه رنت. گیردقرار می هاحوزه این در تولید هزینه ثیرتأتحت طبیعی

درکم  ایی تولیدنه قیمت بازاری منبع طبیعی در بازار رقابت کامل معادل با هزینهپذیر دارای ارزش ذاتی نیستند و 

 تفاوت با ادلمع های پربازده، رنتیطبیعی است. در اینصورت حوزه حوزه تولید منبع ترین(ترین )پرهزینهبازده

  دریافت را ترین(رین )پرهزینهتبازده کم در تولید هزینه منبع طبیعی در هر حوزه با استخراج هزینه

 . کنندمی

آن  یباید در ارزش بازار اًپذیر دارای یک ارزش ذاتی هستند که لزومبراساس نظر  هتلینگ، منابع پایان

مت بازاری منبع یهای نهایی تولید، تغییر در قیمت ذاتی منبع نیز از عوامل اصلی تغییر قتبلور یابد. عالوه بر هزینه

 بر تلینگه پذیری منبع هستند. رویکردنبع طبیعی برخوردار از رنت پایانبرداری از مهای بهرهاست و تمام حوزه

( هزینه) ارزش اساس مفهوم است و بر استوار نفت پذیرپایان منابع از برداشت ایدوره بین سازیبهینه اساس

 . گذاری شده استپایه پذیرپایان منابع قیمت تعیین در شدهمصرف منابع جایگزینی

بیعی نظیر پذیر است. هر نوع منبع طبرداری از منابع طبیعی پایان، تنها الگوی اقتصادی بهرهنگیهتل یالگو

دو  تواندای میای محسوب می شود. هر دارایی سرمایهنفت برای صاحب آن )فرد یا جامعه( یک دارایی سرمایه

ه سرمایه( و دیگری با سود حاصل از بنوع بازدهی داشته باشد: یکی با افزایش ارزش موجودی سرمایه )منفعت 

توانند بازدهی ناشی از افزایش ارزش موجودی سرمایه کارگیری آن )بازدهی آن(. منابع طبیعی زیر زمین تنها می

مند وان بهرهتکارگیری آن نیز میبازدهی بهخراج منبع، از )منفعت سرمایه( را برای مالک آن ایجاد کنند. با است

 شد.
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تواند رنت ست. مالک منبع طبیعی در صورتی می( اP-MCرنت منبع معادل قیمت خالص منبع طبیعی )

بفروشد.  P( منبع را استخراج و آن را در بازار با قیمت MCهای)دست آورد که بتواند با صرف هزینهمنبع را به 

های د. قیمتگیرر میپذیر ارزشی است انتظاری که صاحب منبع برای منبع زیرزمین خود در نظپایان رنت منبع

ه مالک منبع (. حال سوال اساسی این است ک1373سایه غیرقابل مشاهده و مقادیری انتظاری هستند )احمدیان،

برداری هرهپذیر در طول دوره بی پایانای مورد انتظار منبع طبیعهبرداری کند که مجموع بازدهچگونه منبع را بهره

 از منبع حداکثر گردد؟

اند و قیمت سایه مشد. منبع طبیعی زیر زمین باقی میتواند یکی از دو انتخاب زیر را داشته باصاحب منبع می

کند یا می تواند منبع را استخراج کند و پول حاصل از فروش منبع )قیمت خالص( را در رشد می  Qآن با نرخ 

مند شود. در این صورت مالک منبع طبیعی با درصد رشد قیمت خالص منبع بهره  Rبازار مالی به کار گیرد و از 

 :کنددر بازار مالی تصمیم به استخراج یا عدم استخراج منبع می  Rمقایسه رشد قیمت خالص منبع با نرخ بهره 

درصد استفاده  Rشود و مالک با فروش آن در در بازار مالی از بازدهی باشد؛ منبع استخراج می  Q< Rاگر 

کند. در شرایط تعادل  رابطه رشد می Qماند و قیمت سایه منبع با نرخ منبع در زیر زمین می  Q > Rکند. اگر می

Q = R گردد.        برقرار  می 

ذیر استخراج پبه گونه ای منبع طبیعی پایانآن  لذا در حالت تعادل، مسیر بهینه استخراج مسیری است که در

باشد  یابیرنت کم اگر  یبه عبارتشود که رشد قیمت سایه منبع با نرخ بهره بازار یکسان باشد. 

مجموع  iگذاری کنند، با لحاظ نرخ بهره فت را بفروشند و رانتش را سرمایهاگر مالکان امروز نن صورت، یدر ا

در این صورت به  خواهد بود. بنابراین اگر  ی آن در سال آینده برابر رانت و بهره

نفع مالکان است که نفت را امسال بفروشند. بنابراین تا زمانی که این نابرابری وجود داشته باشد، همچنان عرضه 

این  شود.( مییابد و افزایش عرضه سبب کاهش قیمت و در نتیجه کاهش رانت )در سال جاری ادامه می

 فتد. احالت تا جایی ادامه دارد که نابرابری تبدیل به برابری شود و در این حالت تعادل در اصل هتلینگ اتفاق می

      
 یی نهایی در طول زمان به اندازهدهد، طبق اصل هتلینگ شکاف میان قیمت و هزینهی باال نشان میرابطه

ند که کی نرخ بهره در طول زمان این رابطه بیان میی نهایی به اندازهکند. با فرض تغییر هزینهنرخ بهره تغییر می

 است سیریم استخراج بهینه مسیر تعادل، حالت در لذای نرخ بهره تغییر کند. قیمت در طول زمان باید به اندازه

 باشد. یکسان ارازب بهره نرخ با منبع سایه قیمت رشد که شود استخراج پذیرپایان طبیعی منبع ای گونه به آن در که

 منبع سایه قیمت رشد ینب ارتباط پایه بر هتلینگ، کالسیک نظریه در پذیر پایان طبیعی منبع بهینه برداریبهره مسیر

ttt MCP 

tti )1( 1)1(  ttti 

t

))(1()1( 111 tttttttt MPiMPi   
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 قرار است( ارباز بهره نرخ معادل بازار، کارایی شرایط در )که بازار در مشابه ریسک با دارایی بازدهی نرخ و طبیعی

  دارد.

   عمل ای گونه به بازار عوامل ریاضی. رابطه نه و است تعریفی رابطه یک Q =  R رابطه که شود توجه

 بازار بهره نرخ با عمنب بازاری قیمت رشد برابری یعنی فوق رابطه ،برداری بهره مقدار و شرایط تغییر با که کنندمی

 .گرددمی برقرار

-میتصم ینامب بازار شده داده بهره نرخ با (یا هیسا متی)ق منبع انتظار مورد متیق رشد ،فوق مقدمه به توجه با

 رشد تعادل حالت در دهد.یم شیافزا را نیزم در ماندهیباق نفت فرصت نهیهز بهره نرخ شیافزا است. بنگاه یریگ

 تعادل برقراری یبرا رودیم انتظار شود ادیز بازار شده داده بهره نرخ اگر پس .شودیم یمساو بهره نرخ با متیق

 جهینت پس .ودر می نیز نفت متیق شیافزا انتظار ،بهره نرخ شیافزا با بنابراین .شود ادیز زین متیق رشد ،دیجد

 .است استخراج شیافزا بهره نرخ شیافزا

 وجبم تولید یشافزا اگر واقع در .نباشد بهره نرخ از یتابع هانهیهز که است درست یزمان فوق فرض اما

 وقف ثر ا دو جمع .گذاشت خواهد یمنف اثر استخراج مقدار و متیق رشد یرو بر بهره نرخ ودش هاهزینه افزایش

 مثبت واندتمی نفت قیمت روی بر بهره نرخ اثر خالص عمل در بنابراین باشد. متیق بر بهره نرخ اثر خالص تواندیم

 باشد. منفی یا

(، رشد جهانی )RESمانده )در کل، رنت موجود در نفت ناشی از هشت عامل )ذخایر باقی 
yG نرخ ،)

(، کشش قیمتی )Rبهره )
pE( کشش درآمدی ،)

yE( رشد جمعیت ،)
pG( قیمت فناوری ،)TP و ساختار )

 باشد.(( میMSTبازار )

),,,,,,,( MSTTPGEERGRESfRENT pypy    )2( 

 

 امنیت عرضهپ(  

تند  از: گذار بر امنیت عرضه عبارله عوامل اثرباشد. از جمگذار بر قیمت نفت امنیت عرضه میدیگر عامل تأثیر

ر د و صادرات(، حجم ذخاییتول ین منطقهیتریتحوالت سیاسی )به طور خاص در خلیج فارس به عنوان اصل

ان، ذخایر مازاد اوپک و عوامل محیطی از قبیل طوف ک، حجمییافته، ذخایر استراتژپذیر کشورهای توسعهرقابت

 سیل و ... .

های مختلف خانوارها و در الیه مصرف انرژی یالگو یریگرشد و توسعه اقتصادی و شکل با تداوم

به یک منبع  ابستگیو چه. هر وابستگی به منابع اصلی انرژی افزایش می یابدتولید شدت  مختلف فرایندهای
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در  لاخال و پیامد ماهیت .رودای باال مین نیز به شکل فزآیندهآهای اخالل در عرضه د هزینهروانرژی باال می

رژی منابع مختلف اندر عرضه  لالخهای اهزینه در نتیجه طرف عرضه منابع مختلف انرژی با هم متفاوت است و

 گردد.ناسب اهمیت آنها متفاوت از هم مینیز به ت

صنعتی به طور خاص وابستگی بسیار زیادی به منابع انرژی نفت دارند. این جهان به طور عام و کشورهای 

 ،فتکاربردهای ن بخش اعظم ی، براکه در شرایط فنی و اقتصادی موجود است ین علت جدیبه اوابستگی 

بر ایهبر و سرمفرایند جانشینی بسیار زمان ن،یجانش وجود ندارد و یا در صورت وجود یعیارزان و سر جانشین

 . خواهد بود

و  کننده نفت، به تبیین رابطه امنیت عرضه نفتبا ارایه مثالی از یک کشور وارد ـ یسادگ یجا ـ برادر این

 م.یپردازیقیمت آن م

کند و حجم کل شوری کل مصرف نفت خود را وارد می(  فرض کنید که ک8-7)نمودار  با توجه به 

. اگر واردات این مقدار نفت به دالیل جنگ، تحریم، میلیون بشکه نفت است 10واردات آن کشور روزی 

شود. می OAB آشوب و یا حوادث طبیعی قطع شود، ضرر نهایی مورد انتظار آن مساحت مثلث هاشور خورده 

ات مستقیم ناشی از قطع واردهای مستقیم و غیرشامل کل هزینه محاسبه اندازه این ضرر ساده نیست، این ضرر

ی ترین نوع انرژی اولیه است در تابع تولید کل هر اقتصادانرژی و مخصوصا نفت که مهم است. نفت به آن کشور

الت شود. در حمقدار کل تولید به شدت کاسته می گیرد یا ازد که بدون آن یا تولیدی صورت نمیوجود دار

ت به بل پرداخرا کل تولید آن کشور دانست.  اگر این ضرر محاسبه شود پاداش ضمنی قاOAB ساده می توان 

 شود.هر بشکه نفت وارداتی )با اطمینان کامل( روی محور عمودی مشخص می
 

 : پاداش ضمنی نفت مطمئن با قطع کل نفت وارداتی(۸-۷نمودار )
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فرض کنید به دالیل مختلف نظیر وجود تنوع در واردات نفت از کشورهای مختلف، احتمال قطع همه نفت 

میلیون بشکه نفت مصرفی در روز  10میلیون بشکه نفت از کل  3وارداتی وجود ندارد و احتمال قطع واردات 

ای میلیون بشکه 3واردات  ظار از قطعکل ضرر اقتصادی مورد انت OACبیشتر است. در این صورت مساحت مثلث 

 (، در سطوح مختلف قطع نفت است. EMDF1)تابع زیان نهایی مورد انتظار  ACنفت می شود. خط 

میلیون  3(  این تابع را به همراه توابع هزینه نهایی مربوط به امکان عرضه ضروری نفت با قطع 9-7)نمودار  

های نهایی کنترل، مدیریت، ایجاد ذخایر راهبردی هزینه OAبشکه نفت در سه سناریو را نشان می دهد. اگر خط 

مورد انتظار  نشان  ییان نهایبا تابع ز OAهای عرضه ضروری نفت برای آن کشور باشد، تقاطع و سایر هزینه

میلیون بشکه نفت از منابع دیگر وجود دارد و ضرر ناشی  2میلیون بشکه نفت، امکان جبران  3دهد که با قطع می

رو پاداش  است. از همین AWXای نفت غیر قابل جبران برای آن کشور معادل مثلث یک میلیون بشکه از قطع

شود. اگر هیچ بشکه )مازاد بر قیمت خود نفت( میدالر در هر  20ضمنی عرضه مطمئن نفت در این حالت 

ه باشد ضه نفت وجود نداشتای برای کنترل و مدیریت و ایجاد منابع نفت جایگزین در هنگام اخالل در عربرنامه

گردد و پاداش ضمنی می ORX(، ضرر مورد انتظار ناشی از قطع نفت در این حالت، مساحت مثلث OR)خط 

 گردد. دالر در هر بشکه می 60این حالت  عرضه مطمئن نفت در

 

 های مختلف ریسک: پاداش ضمنی نفت مطمئن با پوشش(۹-۷)نمودار 

 
 

                                                 
1. Expected Marginal Damage Function 
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امنیت در  های ایجادیت عرضه نفت مستلزم پرداخت هزینهافزایش بیشتر سطح امنگردد که لذا مشاهده می

های نهایی کنترل، مدیریت و ایجاد ذخایر مازاد و استراتژیک و یا پرداخت هزینه ایجاد مازاد ظرفیت قالب هزینه

 کننده نفت است.شورهای صادربه بعضی از ک

ای کشور وارد کننده قابل تعریف است: سطح بهینه ای از امنیت عرضه نفت براز این جهت سطح بهینه

ای هشود که منافع نهایی حاصل از عرضه نفت مطمئن با مجموع هزینهامنیت عرضه نفت در سطحی تعریف می

 های عرضه ضروری نفت برابر گردد.و ضررهای ناشی از قطع واردات نفت و سایر هزینه

آن  یو تصادفی بر قیمت نفت است که البته اثر تصادفریسک اخالل در عرضه نفت دارای اثر ساختاری  

سک مدت ریمدت و بلندمجموعه متغیرهایی است که در میاناست. اثر ساختاری، اثر  یتر از اثر ساختاریقو

 تامین مطمئن نفت کشورهای اصلی واردکننده را باال می برد. 

صرفه  تواند چنین پاداش ومعموال نمیبه جهت رفتار تصادفی طرف عرضه منابع نفت، ساختار بازار نفت 

ردد گها نشان دهند. در واقع نااطمینانی در طرف عرضه انرژی موجب شکست بازار میامنیت را در قالب قیمت

عف یابد. با توجه به ضها به طور کامل تجلی نمیهای اجتماعی عرضه انرژی غیر مطمئن در قالب قیمتو هزینه

 های کاالی امنیت( از اعی امنیت، امنیت عرضه انرژی )به عنوان یکی از جنبهبازار در تولید بهینه اجتم

 مندی در تولید آن هستند.کننده دارای همکاری نظامهایی است که کشورهای بزرگ مصرفهحوز

ازار شود. در این حالت قیمت به هزینه نهایی عرضه آن افزوده میمین امنیت عرضه نفت بهای نهایی تأهزینه

 ت مازاد( است. در بلندمدتهای کنترل یا ایجاد ظرفیهای معمول بازار )بدون صرف هزینهاً باالتر از قیمتلزوم

گذاری برای ایجاد مازاد ظرفیت در تولید های بازار موجب ایجاد سرمایهبودن قیمت انرژی از سطح قیمتباالتر

 گردد.نفت یا گاز می

شود که حتی اگر از لحاظ نظری فرض تبعیت قیمت نفت به عنوان منبع طبیعی از از مباحث فوق نتیجه می

ا پاداش ضمنی رهزینه نهایی و رنت کمیابی پذیرفته شود، ولی قیمت نفت به عامل دیگری نیز وابسته است که آن 

 نامند. عرضه نفت مطمئن می

فت خیز و سایر مناطق ن یج فارستحوالت سیاسی در خل نفت تابع پنج عامل یت عرضهیبطور خالصه امن

(GPT ،)یافتهپذیر کشورهای توسعهحجم ذخایر رقابت (CO ،)( ذخایر راهبردیRESS) ، حجم ذخایر مازاد

 باشد.می (ENV) ... و طوفان، سیلنظیر عوامل محیطی ( و ORES) اوپک

),,,,( ENVORESRESSCOGPTfSEC     )3( 
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 سایر عواملت( 

(، سفته SEA(، تغییرات فصلی )تغییرات دما( )DOعبارتند از: ارزش دالر )سایر عوامل موثر بر قیمت نفت 

 (، که هر یک تاثیر خاص خود را بر قیمت نفت دارند.OTHPها )( و قیمت سایر داراییSCبازی )

),,,( OTHPSCSEADOfOTH      )4( 

مت یآنها را در ق ریثأف تکه مطالعات مختل ییرهایباال و در نظر گرفتن مجموعه متغ ینظر یبا توجه به مبان

 کرد.  ی( معرفPتوان مدل زیر را برای قیمت نفت )اند، مید کردهیینفت تأ

),,,( OTHSECRENTMCfP              )5( 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (: متغیرهای موثر بر قیمت نفت۶-۷جدول )

MCهزینه نهایی تولید : TPقیمت فناوری : 

RENTرانت موجود در نفت : TT فناوری: تحوالت 

SECامنیت : PRدوره عمر مخزن : 

OTHسایر عوامل : GPT: تحوالت سیاسی در خلیج فارس و سایر مناطق نفتی 

RESذخایر اثبات شده : COیافتهپذیر کشورهای توسعهذخایر رقابت : حجم 

yGرشد جهانی : RESS)ذخایر راهبردی )استراتژیک : 

Rنرخ بهره : ORESحجم ذخایر مازاد اوپک : 
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pE کشش قیمتی : ENV)... ،عوامل محیطی )طوفان، سیل : 

yE کشش درآمدی : DOارزش دالر : 

Gpرشد جمعیت : SEA)تغییرات فصلی )تغییرات دما : 

OTHPها: قیمت سایر دارایی SCسفته بازی : 

MSTساختار بازار :  

 

 شود.ی زیر حاصل میقرار دهیم نتیجه  5ی در داخل رابطه را 4تا  1های اگر رابطه

),,,,,,

,,,,,,,,,,,,,(

OTHPSCSEADOENVORESRESS

COGPTPRTTMSTTPGEERGRESMCfP pypy
 )6( 

 

 

 

 باشد:زیر می به صورتی باال بودن روابط، فرم اقتصاد سنجی رابطهیبا فرض خط
 

tt

ttttt

tttttttp

tytpttyttt

OTHPSC

SEADOENVORESRESS

COGPTPRTTMSTTPG

EERGRESMCP

2019

1817161514

13121110987

6543210

















 )7(

  

 ( داریم: 7ی )بار تفاضل گیری از معادلهبا یک
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tttt

ttttt

ttttptytp

ttytttt

OTHPSCSEADO

ENVORESRESSCOGPT

PRTTTPG

RGRESMCPP







 

19181716

1514131211

1098765

43211









)8(  

 م:یی یک روزه دارک بازهیکه در این مدل در 

0





ttttt

ttttt

ttptytptt

OTHPSCSEAENVORES

RESSCOPRTTMST

TPGEERESMC

  )9( 

 یطح روزانه را مرات آنها در سیین تغیستند. بنابرایر نییتغمدت قابلرها در کوتاهین متغیک از ایچیچرا که ه

 توان صفر انگاشت. بنابراین 

ttttytt DOGPTRGPP   1711431    )10( 

 ای

ttttytt DOGPTRGPP   1711431   

 قیمت نفت در دوره )روز( آینده تابعی است از متغیرهای زیر:  براین اساس

),,,,(1 ttttytt DOGPTRGPfP       )11( 

توان روابط یدهد میح مینده توضیآ یهامت نفت را در دورهیرات قییکه تغ ین رابطه کلیاکنون با داشتن ا

 یررسو برآورد کرد. در این ب ینفت معرف یهامتیبرآورد اثر عوامل مختلف بر ق یرا برا ینیمع یاقتصاد سنج

و مثبت غرب و  ی( اخبار منفGPTمورد استفاده بجای متغیر تحوالت سیاسی خلیج فارس ) 1متغیر جایگزین

یاسی خلیج رات در تحوالت سیینکه تغیای ایران استفاده شده است. نکته قابل ذکر ای هستهایران در مورد مناقشه

 ای ایران است.ی هستهو مثبت غرب و ایران در مورد مناقشه ی( همان اخبار روزانه منفGPTفارس )

 باشد:یر میز به صورت ییمدل نها یاضین فرم ریبنابرا

),,,,,,,(1 ttyttttttt RGDOIPINWESTPWESTNPfP   

 رها عبارتند از:یکه در آن متغ

                                                 
1. Proxy 
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P: مت نفتیق 

DOارزش دالر نسبت به یورو در دوره جاری : 

yG :  جهان یرشد اقتصادنرخ 

Rنرخ بهره : 

WESTN شوکهای سیاسی منفی غرب : 

WESTP شوکهای سیاسی مثبت غرب : 

INشوکهای سیاسی منفی ایران : 

IPشوکهای سیاسی مثبت ایران : 

 باشد:یر میز به صورتمدل مورد استفاده  یسنجاقتصاد فرم 

UiIPINWESTP

WESTNDORGOPOPW tty





876

543210)1(




  )12( 

 : که در آن

OPW دوره آینده: قیمت نفت در 

OPقیمت نفت در دوره جاری : 

Ui: جزء اخالل 

رچه گ ساختاری بازار نفت الزم باشد.یحی در مورد انتخاب متغیرهای غیرجا شاید ارائه توضدر این است.  

ن یت اما همشده اس یمت نفت طراحیق یبر رو یرساختاریغ یرهایرات روزانه متغییاثرات تغ یبررس یمدل ما برا

ز در ین بلندمدت یساختار یرهایه متغیشود، در واقع اثر کل یدر سمت راست رابطه ظاهر م مت دوره قبلیکه ق

 یهاریمتغ یر تمامییشود ـ تغ یدوره قبل ـ که در سمت راست مدل ظاهر م یهامتیمدل وارد شده است. چون ق

 یساختار یرهایمتغ یجیر تدرییتغ  ن عمالًیاست. بنابرا مت نفت را در خود منعکس کردهیموثر بر ق یساختار

یر از غ گذارد. یدوره بعد اثر م یهامتیق ینیبشیمحقق شده دوره قبل، بر پ یهامتیق انعکاس در قیاز طر

های گذشته(، برای مالحظه اثر ن نمایده همه عوامل ساختاری دوره)به عنوا قبلکردن قیمت نفت در دوره وارد

ایم.این سه متغیر عبارتند از قیمت طال، ارزش برابری دالر سه متغیر اصلی را وارد مدل کرده غیرساختاری،عوامل 

 و شوکها سیاسی. 

 ایم شامل شوکهای سیاسیآنها را به چهار دسته تقسیم کردهاما در مورد شوکهای سیاسی، در این مطالعه 

کهای سیاسی مثبت و منفی که عامل تولید آنها ایران مثبت و منفی که عامل تولید آنها غرب بوده است و شو
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بوده است. علت این تفکیک هم این بوده است که معموال اثر شوکهای سیاسی بسته به نوع آن و نیز بسته به منشأ 

تولید آن، متفاوت است. یعنی شدت اثر شوکهای مثبت و منفی با هم یکسان نیستند. همچنین رفتار یا واکنش 

آن غرب  أت، متفاوت از شوکهایی است که منشآن ایران اس أزار نفت در مورد شوکهایی که منشابازیگران ب

ار ـ اند که بسیاری از مواضع سیاسی منفی ـ یا آشوبنده بازران، بازیگران بازار نفت دریافتهدر مورد ای است )مثالً

یاز داخلی لیغاتی است که معطوف به نشود بیشتر کاربرد داخلی دارد و نوعی موضع تبمیکه توسط ایران اتخاذ 

 معطوف به عمل نیست(.  الزاما است و 

 قیمت آینده نفت  یپروکسدر مورد تعریف عملیاتی متغیرها، نیز ذکر چند نکته ضروری است. 

( (OPWی در امروز شوک ایم. علت آن نیز این است که وقتیی قیمت نفت گرفتههفت روز آینده را متوسط

کشد تا همه  اثر آن ظاهر شود، بلکه معموال چند روز طول میدهد همه اثر آن فردا ظاهر نمیبازار نفت رخ می

لت گذارد. به همین عثیر میأهای چند روز آینده تیک شوک سیاسی در امروز، بر قیمت شود. بنابراین وقوع

برای  اخصیه، متوسط قیمت نفت در هفت روز آینده را شهای آیندبررسی اثر شوکهای امروز بر قیمت برای

یم. هر ابار منتشر شده رسمی استفاده کردهایم. در مورد شاخص شوکهای سیاسی، از اخقیمت دوره آینده گرفته

ین المللی سازمان ب« مقامات ارشد»با مناقشه اتمی غرب با ایران مرتبط بوده است و منشا آن « مستقیما»خبری که 

اتمی یا سازمان ملل و یا مقامات ارشد کشورهای غربی دخیل در مناقشه اتمی )شامل آمریکای شمالی،  انرژی

اند به عنوان یک شوک سیاسی برای بازار نفت در نظر گرفته شده بوده( و اسرائیل کشورهای عضو اتحادیه اروپا

ازار ابهام یا افزایش ریسک در ب اب،آشوبنده بازار نفت بوده باشد )موجب الته است. اگر ماهیت این خبر، بر

ها را افزایش دهد ـ در نظر گرفته شده است و اگر آرام کننده بر منفی ـ که انتظار می رود قیمتشود( به عنوان خ

ه است. اخباری که اثر آنها نامعلوم بوده است، از نمون شده بازار نفت باشد، به عنوان خبر مثبت در نظر گرفته

ه چین و روسیه به عنوان دو عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیز در مناقشه اتمی حذف شده است. گرچ

ت ری بر بازار نفگذانظر ماهیت و هم از نظر نحوه اثر که مواضع آنها ـ هم ازن دخیل بوده اند، اما به علت اینایرا

  ایم.غربی حذف کرده أنشمشوکهای با را از ها متفاوت بوده است، اخبار این دو کشور ـ از مواضع غربی

 مرتبط با  ی اخبار مستقیماً در مورد شوکهای سیاسی ایران نیز همین قاعده رعایت  شده است. یعن

های اتمی کشور یا مربوط به مناقشه اتمی که منشا آنها یکی از مقامات ارشد کشور بوده باشد، به عنوان فعالیت

 نفی و مثبت(.شوک سیاسی در نظر گرفته شده است )به تفکیک م

*  * * 
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   ۱GARCHو   ARCHپیوست دوم:  معرفی مدلهای  

 

 ARCHی های خانوادهمدل( الف

. با توجه شوددر اقتصادسنجی کالسیک ثابت بودن واریانس جمالت اخالل یکی از فروض اصلی محسوب می

 واریانس ثابت در طول زمان های زمانی اقتصـادی فاقددهد، بسـیاری از سـریاینکه شـواهد تجربی نشـان میبه 

ــیار محدود کننده اســت. انگلمی ــند، این فرض بس کننده الگوی ( برای رهایی از این فرض محدود8219) 2باش

را معرفی کرد. در این روش واریانس ( 3واریانس ناهمسانی شرطی)الگوی خود توضیح  ARCH نام جدیدی به

 جمله خطا متغیر فرض شده است. 

ـــتفاده از مدل ـــهوجود خطاهای پیش ARCHهای یکی از دالیل اس های بینی کوچک و بزرگ در خوش

سری می سریمختلف یک  شد. بعبارتی برخی  سانات کم و در برخی  هادورهدر برخی  هابا  هایدورهدارای نو

سانات زیاد  ست که واریانس در میدیگر دارای نو شرایطی انتظار بر این ا شد. در چنین  صادبا فی طول روند ت

تواند در این است که می ARCHهای سری ثابت نبوده و تابعی از رفتار جمالت خطا باشد. در واقع مزیت مدل

 روند واریانس شرطی را با توجه به اطالعات گذشته خود توضیح دهد. 

ـــله Rtبا فرض اینکه  1ده و بو tو  t-1ی زمانی نرخ بازدهی دارایی )مثال قیمت نفت خام( در فاص t 

سترس از متغیرهای ت یشامل مجموعه شد، می t-1گذار بر این نرخ تا زمان ثیرأاطالعات در د توان میانگین و با

ـــرطی  ــانس ش ــه اطالعــات  Rtواری ـــروط ب 1را مش t  ــه ــه ترتیــب ب ـــورت ب )(ص 1 ttt yEy   و

)var( 1 ttt yh  .نشان داد 

 شود: زیر محاسبه می به صورت ARCH(p)  ،thدر مدل 

                                                 
  منابع مورد استفاده در این قسمت عبارتند از: . 1

ثباتی قیمت نفت. مجله تحقیقات اقتصادی. بینی بیهای پیش(. ارزیابی عملکرد مدل1386ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن و آریانا، یاسمین )ـ 

 . 1-21. صفحات 78شماره 

 .1385بهار  پژوهشهای اقتصادی ایران. نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران(. 1385مهرآرا، محسن؛ عبدلی، قهرمان )ـ 

انشگاه د . انتشاراتپور، سعیدوالو ش صادقی شاهدانی، مهدی ه:. ترجماقتصادسنجی سریهای زمانی: بارویکرد کاربردی (.1386) اندرز، والتر ـ 

 . تهران.امام صادق)ع(
2. Engle, Robert. F. 1982. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variances 

of U.K. Inflation. Econometrica, 50, 987-1008. 
3.  Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity  
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د وشمیبه صورت صریح بین واریانس غیرشرطی و واریانس شرطی تفاوت قایل  ARCHمدل رگرسیونی 

مان متغیر فرض می ته در طول ز ـــ گذش های  تابعی از خطا به عنوان  ـــرطی را  یانس ش بهنکو وار با توجه   د. 

ـــلو، ARCHهای محدودیت یا  ARCHمدل  (1986)  1بولرس ته  یاف مدل  GARCHتعمیم  را معرفی کرد. در 

GARCH  های پذیری مدلسعی بر آن است میزان انعطاف( 2یافتهواریانس ناهمسان شرطی تعمیم)خود توضیح

ARCH  در طول زمان ارتقا داده شود. در مدلGARCH(p,q)  ،th شود: به صورت زیر محاسبه می 
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های مثبت و منفی با بزرگی ها و شوکشود که اخاللمعمولی فرض می GARCHو  ARCHهای در مدل

های منفی و که بتوان اثر شوکخواهند داشت. بنابراین برای این نوساناتیکسان، اثر یکسانی را بر روی اندازه 

 شود. استفاده می EGARCHو  TGARCHهای نامتقارن مانند مثبت را از یکدیگر تفکیک نمود از مدل

 

 EGARCHو  TARCHب( مدلهای مبتنی بر عدم تقارن: 

ر دیک ویژگی جالب در بازار اینست که اخبار مثبت و منفی اثرات متفاوت در بازدهی و تغییرات قیمت دارد. 

های مثبت و منفی با بزرگی یکسان، ها و شوکشود که اخاللمعمولی فرض می GARCHو  ARCHهای مدل

 TGARCHو  EGARCHمدلهای  خواهند داشت. برای رفع این نقطه ضعف نوساناتاثر یکسانی را بر روی اندازه 

 های منفی و مثبت را از یکدیگر تفکیک نمایند. توانند، اثر شوکارائه شده که می

 
 (: عدم تقارن اثر اخبار خوب و بد۱0-۷)نمودار 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Bollerslev 

2. Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity  

t+1htE  تغيري پذيري
  انتظاري 

c

a

b

 

 

 



 5۱۳          گویند؟ می چه ها داده                                                                                                                   

 

 

داده شده است. در این نمودار اطالعات جدید ( عدم تقارن اثر اخبار خوب و بد نمایش 10-7)نمودار  در

خواهد بود.  a( برابر t+1htEآنگاه نوسانات انتظاری ) 0tگیری شده است. اگر اندازه tی به وسیله

مثبت باشد، نوسانات  tدهد. اگر اتفاق خوب باشد یا به عبارتی اما هرگونه اتفاق جدید نوسانات را افزایش می

 abشیب تندتری نسبت به  acیابد. با توجه به اینکه افزایش می acواگر بد باشد، نوسانات به میزان  abبه میزان 

درمقایسه با شوک منفی اثر کمتری بر نوسانات دارد. گالستن، جگنزان و رانکل  tدارد، شوک مثبت در 

توان توان تاثیرات وقایع خوب و بد را تفکیک و مدلسازی کرد. می( نشان دادند چگونه می1994)

01 tشوکهای  ثیرات متفاوتی نسبت بهأتر از شوک آستانه تشوکهای بزرگ را یک آستانه دانست که

زیر لحاظ  به صورت( TARCHای )آستانه GARCHتر از شوک آستانه دارند. بنابراین فرآیند کوچک

 شود:می

11

2

111

2

110   ttttt hdh   

 زیر است. به صورتمتغیر مجازی  td-1که 
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ـــد ) باش ـــوک مثبت  نابراین اگر ش 01ب t تاثیر آن بر  ،)th  ،2

11 t  ـــد باش ـــوک منفی   و اگر ش

(01 t تاثیر آن بر )th   ،
2

111 )(  t  .خواهد بود 

 یا GARCHکند مدل نمایی نامتقارن لحاظ می به صورتمدل دیگری که اثر شوکهای مثبت و منفی را 

EGARCH  است. معادلهth  زیر است: به صورتدر این مدل 
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 داردکه عبارتند از:  GARCHچهار تفاوت عمده با مدل  EGARCHمدل 

شود لذا، اخبار بد ظاهر می با عالمت منفی معادلهدر  نامتقارن است، چون  EGARCHاثر اخبار در  -1

 شود.منجر به نوسان آتی بیشتری نسبت به اخبار خوب می

 بیشتر است. GARCH نسبت به  EGARCH( در الگوی بزرگ tاثر اخبار بزرگ ) -2

است. در حالی که به هنگام استفاده از الگوهای  thمتضمن مثبت بودن  EGARCHتصریح لگاریتمی  -3

ARCH وGARCH  هایی را روی ضرایب قائل شد.بایستی محدودیت 
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2به جای استفاده از مقدار  EGARCHدر مدل  -4

1t ی آن که حاصل تقسیم شدهارداز مقدار استاند

1t  بر
1th تر عیسازی امکان تفسیر طبیلسون معتقد است با این استانداردباشد؛ استفاده شده است. نمی

 بستگی به واحد  1tی شدهاز اینها گذشته، مقدار استانداردشود. ها فراهم میی پایداری شوکاندازه

 گیری ندارد.  اندازه

* * * 

 

 

 

 پیوست سوم: برآورد مدل
برآورد  OLSجهت بررسی وجود ناهمسانی واریانس در جمالت خطای مدل مورد بررسی، ابتدا مدل با روش 

شود. نتایج ناهمسانی جمالت خطای مدل مورد بررسی، آزمون می ARCH LMشده سپس با استفاده از آزمون 

مبتنی بر عدم وجود  0H( ارائه شده بیانگر رد شدن فرض 7-7آزمون ناهمسانی واریانس مدل که در جدول )

ARCH  .است 

 

 ناهمسانی واریانسجهت بررسی  ARCH LMتست نتایج :  (۷-۷جدول )

 ضریب نوع آزمون
Probability 

F-statistic 639.7577 0.000000 

Obs*R-squared 412.9287 0.000000 

 
 

 

 

 ناهمسانی واریانسجهت بررسی  ARCH LMتست (:  خروجی ۸-۷جدول )
ARCH Test: 

F-statistic 639.7577     Probability 0.000000 
Obs*R-squared 412.9287     Probability 0.000000 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
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Date: 08/20/07   Time: 01:03 
Sample(adjusted): 1/23/2005 3/28/2008 
Included observations: 1161 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.294473 0.138273 9.361697 0.0000 
RESID^2(-1) 0.596315 0.023576 25.29343 0.0000 

R-squared 0.355666     Mean dependent var 3.202682 
Adjusted R-squared 0.355110     S.D. dependent var 4.916742 
S.E. of regression 3.948390     Akaike info criterion 5.586214 
Sum squared resid 18068.56     Schwarz criterion 5.594926 
Log likelihood -3240.797     F-statistic 639.7577 
Durbin-Watson stat 2.007620     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

بیانگر وجود الگوی خود توضیح واریانس ناهمسانی شرطی  2Rو هم آزمون  Fاساس نتایج، هم آزمون بر

 یهای بهینه از ضابطهشده، و جهت انتخاب وقفهبرآورد  GARCHاست. در این مرحله، مدل با الگوهای مختلف 

 qو GARCH(p,q) ، pی آکائیک برای مقدار ضابطه (9-7)شده است. در جدول ( استفاده AICآکائیک )

 ه است.های مختلف ارائه شد

 

 های مختلفبا وقفه GARCH (p,q)ی آکائیک برای (: مقدار ضابطه۹-۷جدول )

GARCH (1,0) 3.624308 

GARCH (1,1) 3.624318 

GARCH (1,2) 3.625206 

GARCH (2,1) 3.630208 

GARCH (2,2) 3.732296 

 

ها است، این مدل انتخاب وقفهی کمتر از بقیه GARCH (1,0)ی آکائیک در با توجه به اینکه مقدار ضابطه

 شود. می

 .ارائه شده است ( 10-7)برآورد مدل در  یخروج
 (:  خروجی برآورد مدل۱0-۷جدول )

Dependent Variable: OPW(1)   

Method: ML – ARCH   

Date: 09/10/08   Time: 14:04   
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Sample: 1/22/2005 3/28/2008   

Included observations: 1162   

Convergence achieved after 13 iterations  
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C -8.771354 1.873326 -4.682237 0.0000 

OP 0.910495 0.006537 139.2770 0.0000 

GO 0.002597 0.001070 2.427214 0.0152 

DO 8.367037 1.722973 4.856162 0.0000 

WESTN 0.128483 0.069922 1.837519 0.0661 

IP -0.318815 0.112223 -2.840904 0.0045 

TREND 0.003074 0.000436 7.047331 0.0000 

GRO 2.028202 0.272550 7.441585 0.0000 

INT1 -1.252259 0.091567 -13.67582 0.0000 
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.734766 0.058002 12.66795 0.0000 

ARCH(1) 0.815157 0.090313 9.025862 0.0000 
     
     

R-squared 0.982685     Mean dependent var 68.12297 

Adjusted R-squared 0.982534     S.D. dependent var 13.56368 

S.E. of regression 1.792547     Akaike info criterion 3.628656 

Sum squared resid 3698.422     Schwarz criterion 3.676536 

Log likelihood -2097.249     F-statistic 6532.217 

Durbin-Watson stat 0.317696     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

  

*** 

 پیوست چهارم: مبانی تئوریک بررسی عدم تقارن 
1و  tو  t-1ی زمانی قیمت نفت خام( در فاصله نرخ بازدهی دارایی )مثالً Rtبا فرض اینکه  t ی شامل مجموعه

توان میانگین و واریانس بنابراین می ،باشد t-1اطالعات در دسترس از متغیرهای تاثیر گذار بر این نرخ تا زمان 

1را مشروط به اطالعات  Rtشرطی  tصورت به ترتیب به)( 1 ttt yEy  و)var( 1 ttt yh  نشان

tttبینی نشده برابر  داد. با این تعریف، بازده پیش yR  ( 1993خواهد بود. به پیروی از انگل و انجی)1 ،

                                                 
1
. Robert F. Engle and Victor K. Ng (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. 

The Journal of Finance, Vol. 48, No. 5 (Dec., 1993), pp. 1749-1778    
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t 0ی اخبار در نظر گرفت که در حالت اندازهتوان به عنوان معیار و را میt نشده در بینی)کاهش پیش

ه کنیم. به عالوبینی نشده در بازدهی( اخبار خوب تلقی می)افزایش پیش 0tبازده( اخبار بد و در حالت 

t وری که هر چقدر دهد به طی اخبار را نشان میاندازهt ست اخبار ا نبود تربزرگتر باشد بیانگر با اهمیت

ای آستانه GARCHفرآیند بررسی از  نیا و لذا ممکن است منجر به نوسانات بیشتر در قیمت شود. برای

(TARCH )شود:زیر استفاده می به صورت 
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 زیر است. به صورتمتغیر مجازی  td-1که 
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01بنابراین اگر شــوک مثبت باشــد ) tثیر آن بر أ(، تth    2 برابر

11 t   و اگر شــوک منفی اســت

01باشد ) t تاثیر آن بر )th    2برابر

111 )(  t  .خواهد بود 

 

 

 

 

 در زیر ارائه شده است. TARCH (1,0) برآورد مدل  خروجی

 
  TARCH (1,0)برآورد مدل  (: خروجی۱۱-۷جدول )

Dependent Variable: OP 
Method: ML – ARCH 
Date: 08/16/07   Time: 10:58 
Sample(adjusted): 1/23/2005 3/28/2008 
Included observations: 1161 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 16 iterations 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

C 0.004071 0.124403 0.032727 0.9739 
OP(-1) 1.000708 0.001698 589.2852 0.0000 
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        Variance Equation 

C 0.812482 0.027471 29.57617 0.0000 
ARCH(1) 0.127874 0.028775 4.443971 0.0000 

(RESID<0)*ARCH(1) 0.126906 0.064386 1.971021 0.0487 

R-squared 0.994431     Mean dependent var 67.92822 
Adjusted R-squared 0.994412     S.D. dependent var 13.48292 
S.E. of regression 1.007912     Akaike info criterion 2.802792 
Sum squared resid 1174.364     Schwarz criterion 2.824571 
Log likelihood -1622.021     F-statistic 51605.49 
Durbin-Watson stat 1.986894     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 

 های علیت گرنجر بین اخبار(:  خروجی تست۱۲-۷جدول )
 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 06/12/08   Time: 20:11 
Sample: 1/22/2005 3/28/2008 

Lags: 2    

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
    

  WESTN does not Granger Cause IN 1160  4.09505  0.01690 
  IN does not Granger Cause WESTN  4.39999  0.01248 

    

 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 06/12/08   Time: 20:13 
Sample: 1/22/2005 3/28/2008 

Lags: 2 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  WESTP does not Granger Cause IP 1160  0.84510  0.42978 
  IP does not Granger Cause WESTP  0.50974  0.60079 



 

 

 

  فصل هشتم:

 

 نظریه بازیها: 

 تحلیل بازی اتمی ایران و غرب
 

 

 

هرچند ما در پی تحمیل انتخاب بر کشورهای دیگر نیستیم اما »

به انتخاب نهایی آنها می گردد، خواهیم بر محاسباتی که منجر می

کشورها دست به ثیر بگذاریم. ما همچنین باید در مواردی که أت

)سند «. انتخابی غیرعاقالنه می زنند آنها را در نوع خود محدود کنیم

 (2006 - کایرآم یمل تیراهبرد امن
 

 

 مقدمه
نظور، و برای این م. پردازیمنظریه بازیها می پایهدر این فصل نخست ـ در بخش اول ـ به معرفی برخی مفاهیم 

ی فکردن تحلیل نظری بازی اتمی ایران و غرب، نخست به معردنبالذهن خواننده در جهت سازی برای آماده

 ار پردازیم و با ارائه برخی مثالهای ساده، نحوه کاربرد و توانایی نظریه بازیهامفاهیم ضروری نظریه بازیها می

بسیار گسترده  اهم مفاهیم و مبانی تئوریک نظریه بازیه کنیم.معرفی می انواع رفتارهای تعاملی انسانی، برای تحلیل

های متنوعی است. بنابراین هم در معرفی مفاهیم و هم در آوردن مثالهایی از است و هم انواع بازیها دارای طیف

گیری بقیه مطالب این فصل الزم بوده است، آورده شده است. آنگاه در اع بازی، تنها مواردی که برای پیانو



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            5۲0 

 

 

پردازیم. در این بخش، پس از معرفی چارچوب اصلی رب میبازی اتمی ایران و غبخش دوم فصل، به تحلیل 

ضعیت ای که غرب از این ودلی موجود )تعادل ناش( و استفادهتحلیل بازی ایران و غرب، به تبیین وضعیت تعا

 شود. سرانجام نیزببرد، پرداخته می« خودآچمزی»ازی اتمی را به سوی یک بازی برد تا بمی

 کردن تحوالت مناقشه اتمی ایران به صورت جزیی و ریز )به سبکا دنبالبخش سوم این فصل ـ بـ در  

اقشه ندهیم که چگونه غرب از طریق تبدیل مآن با تحوالت بازار نفت، نشان می، و مقایسه گزارشگران ورزشی(

ازار ب جانبه، و با مدیریت موثر مناقشه اتمی، توانسته است تحوالت مطلوب خود دراتمی ایران به یک بازی چند

 نفت را شکل دهد.

 

 ۱هانظریه بازی.  نگاهی به ۸-۱
 ابستگیو نوع یک از انبازیگر تصمیمات آن در که( متقابلی روابط) تعامالتی مجموعه از است عبارت «بازی»

 یک سود ای مطلوبیت هرگاه، گروهی و اجتماعی تعامالت در دیگر عبارت به. است برخوردار متقابل ارتباط و

 هایتالش و تصمیمات( منفی یا مثبت) تأثیر تحت بلکه باشد، او خود تالش و تصمیم از متأثر تنها نه طرف

 انگربازی بازی هر در تعریف این با. شودمی اطالق «بازی» تعامالت مجموعه این به باشد، نیز دیگر هایطرف

 نظر در ری،گیتصمیم هنگام در خود تصمیم به نسبت نیز را دیگر هایطرف العملعکس و واکنش بایستمی

 ،مقابل طرف نشواک نظرگرفتن در با بایست،می وی تصمیم دیگر تعبیر به. کند وارد محاسباتش در و گرفته

 .باشد داشته را عایدی بیشترین او برای

 انجام ار عملی بخواهد دیگران با مواجهه در. . . (   یا  و گروه دولت، بنگاه،) فرد یک هرگاه دیگر، زبان به

 راتتأثی این به. دهد قرار تأثیر تحت را او تصمیم و کرده تحریک را مقابل طرف است ممکن او عمل دهد،

 مواجهه در فرن یک اگر عبارتی به. شود می اطالق« بازی»ـ  باشند آگاه  آن آثار به طرف دو هر که زمانی ـ متقابل

 خواهد نشان واکنش عمل آن به مقابل طرف که باشد آگاه امر این به ولی دهد انجام را عملی بخواهد دیگری با

 تمایز وجه مهمترین طرفه دو آگاهی این. دهد قرار مدنظر خود کنش انتخاب در را واکنش آن باید داد،

 انتخابی ،ممکن هایگزینه میان از فرد آن، در که حالتی از است عبارت «تصمیم. »است  «تصمیم» از «استراتژی»

 اسباتمح در را( مقابل طرف) دیگران العملعکس و واکنش کهاین بدون کند اتخاذ را تصمیمی یا دهد انجام را

 داند یم فرد که زمانی ولی. نباشد اهمیت حائز دیگران العملعکس و واکنش طورکلیبه و نماید منظور خود

 نشواک این نظرگرفتن در بدون و شد خواهد روروبه مقابل هایطرف یا طرف واکنش با تصمیمی هر اتخاذ

                                                 
1.  Game Theory 
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. شودمی قاطال استراتژی آن به که بود خواهد ساده انتخاب یک از فراتر چیزی وی انتخاب شود می ضرر متحمل

 بازی گوهایال و ساختارها انواع بررسی به نیز و بازی طرفهای رفتارهای و تعامالت مجموعه تحلیل به که دانشی

 .1است گرفته نام «بازیها نظریه» پردازد،می بازیها انواع محتمل پیامدهای و

 

 بندی بازیها.  طبقه۸-۱-۱
ین تری مختلفی از آنها ارائه داد. مهمهابندیتوان طبقهاد زیادی هستند و به همین علت میها دارای ابعبازی

 بندی می شوند، به شرح زیر است:ایی که بازیها بر اساس آنها طبقههویژگی

 

 پویائی بازیـ ایستائی یا 

تراتژی ار اسباز تصمیم طرف مقابل فقط برای یکان به طور همزمان و بدون اطالع بازیگرهای ایستا در بازی

 تصمیم خود ان از منفعت یا ضرر حاصل از بازیگرشود، آنگاه کنند و بازی تمام میخود را انتخاب می

ان ازیگربتا، گرچه تصمیم طرف مقابل برای هر یک از شوند. در واقع در بازی ایسمند میهای بازی( بهره)پیامد

-رفیک از طبه علت فقدان اطالعات الزم، هیچ گذارد، امامیم هر یک بر نتیجه دیگری اثر میمهم است و تص

ت به ان دسبازیگردیگری را در تصمیم خود لحاظ کند. گرچه در عمل هر یک از تواند تصمیم های بازی نمی

ا جهت هکه در آن طرف-شرکت در یک مزایده زند. به عنوان مثال محتمل بازیگر مقابل می ز رفتارزنی اگمانه

 یک بازی ایستا )بازی با -دهنددر پاکت مهر و موم شده ارائه می های پیشنهادی خود راخرید یک کاال قیمت

 ان( است.بازیگرحرکات همزمان 

ه حلان به ترتیب و مرحله به مربازیگرد. یعنی باشمی در مقابل، بازی شطرنج یک بازی پویا و متوالی

-بل( و احتماالت آینده یعنی گزینه)تصمیمات طرف مقابل در مراحل ق 2بازیتصمیمات خود را بر اساس پیشینه 

وع تفکر ها، نکنند. در تمایز بین پویا و ایستا بودن بازیبرابر رقیب وجود دارد، اتخاذ می های ممکنی که در

اید تفکر ها  بان در هر کدام از بازیبازیگرتخاب استراتژی از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا ان در انبازیگر

ام دهم، حریف اگر من این عمل را انج»باید این چنین فکر کند که:  بازیگرمتفاوتی داشته باشند. در بازی پویا هر 

                                                 
 .  خواننده عالقه مند، برای اطالع بیشتر درباره نظریه بازیها می تواند به منابع زیر مراجعه کند:1 

 تهران واحد دانشگاهی، جهاد انتشارات. آن های کاربرد و ها بازی نظریه ،(1386. )قهرمان عبدلی، ـ

 زیها و کاربردهای اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی، تهران.(، نظریه با1386ـ سوری، علی )

- Gibbons R (1992), Games Theory for Applied Economists, Princeton University Press. 

- Osborne M (2003), An Introduction to Game Theory, The MTT Press. 
2. History of game 
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ی تبعات آتی آن ال، متکی بر محاسبهزمان حیعنی عمل در «. من در مرحله بعد چه واکنشی نشان خواهد داد

-حریف درحال اتخاذ چه استراتژی میهم اکنون »عمل است. ولی در بازی ایستا بازیگر باید حدس بزند که: 

 باشند.های پویا و ایستا میها ترکیبی از بازیدر دنیای واقعی، بازی«. باشد

 

 ـ تکرار بازی

پذیر های تکرارکبار انجام و تمام شوند. در بازییا فقط برای یها ممکن است در طول زمان تکرار شوند بازی

شود،  بار انجام میدر بازیهائی که یک ان ادامه یابد. بازیگران عوض شده ویا بازی با همان بازیگرممکن است 

گر ی یکدیینهها و پیشان نسبت به توانائیبازیگرفرد نسبت به رفتار طرف دیگر اطالعات زیادی ندارد. یعنی 

ان ـ با توجه به اطالعاتی که از پیشینه بازیگرشود، هائی که تکرار میالعات زیادی ندارند، ولی در بازیاط

 آورند.کاری را به دست میکسب شهرت، جلب اعتماد و یا فریب ان دیگر دارند ـ فرصتبازیگر

 

 ـ تقارن اطالعات در بازی
بارت دیگر ان دیگر داشته باشد و به عبازیگراطالعات بیشتری نسبت به  بازیگردر یک بازی، یک ممکن است 

  2«اطالعات ناقص»یا  1«اطالعات نامتقارن»ها بازی با ان نامتقارن باشد. به این بازیبازیگرتوزیع اطالعات بین 

اشد بازی از ازه بها و پیامدهای یکدیگر  به یک اندان از  استراتژیبازیگرشود. در حالتی که اطالعات گفته می

 می باشد. 3«اطالعات کامل»نوع 

نونی )کسی ک بازیگرهای پویا ممکن است پیشینه بازی، یعنی حرکات حریف در گذشته، برای در بازی

 گویند. مثالً می 4«اطالعات تمام»که اکنون نوبت انتخاب اوست( معلوم باشد. این نوع بازی را اصطالحا بازی با 

علوم نباشد ان مبازیگروع بازی است. در مقابل اگر رفتار حریف در گذشته برای یکی از بازی شطرنج از این ن

 گویند. 5«اطالعات نا تمام»آنرا بازی با 

 ینباید همیشه و همه ی اطالعات اضافی دارد، لزوماًبازیگرها این است که اگر اصل اساسی در همه بازی

یعنی  کند؛بروز اطالعات به صورت گزینشی عمل لکه باید در آن را بروز دهد و در اختیار حریف قرار دهد، ب

                                                 
1. Asymmetric Information 

2. Incomplete Information 

3. Complete Information 

4. Perfect Information 

5. Imperfect Information 
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باید به بیان اطالعاتی بپردازد که منجر به بروز رفتار و واکنش خاصی در حریف شود و در نتیجه، بازی را به نفع 

توجه کنیم که هر حرکت و تصمیمی و به عبارت بهتر، «(. عدم انتشار اطالعات اضافی»خود تمام کند )اصل 

ز سوی ات ااب هر استراتژی خاصی که از سوی یک بازیگر انجام می شود به منزله بیان و انتشار اطالعانتخ

ـ که ممکن است بر خالف انتخاب واقعیاوست. پس گاهی الزم می -شود یک بازیگر از طریق انتخابهای خاص 

 1«انتخاب استراتژیک»ها را اش باشد ـ اطالعات غلطی به رقیب بدهد یعنی او را فریب دهد. این گونه انتخاب

، «راتژیکانتخاب است»همراه با  احتمال وجود « عدم انتشار اطالعات اضافی»گرفتن اصل نامند. بنابراین در نظرمی

عات ادگی اطالان به سبازیگران می شود. یعنی بازیگرگوئی در بین زایش احتمال اغراق و یا حتی دروغمنجر به اف

رای بشده از سوی یکدیگر را باور نخواهند کرد و وجود شواهد عینی و مطمئن اتخاذارائه شده و انتخابهای 

ف را گیرد تا حریدارنده اطالعات بیشتر در پیش می شود. به اعمالی که فردپذیرش آن اطالعات، ضروری می

 3«دهیتعالم»ا گیرد رابیری که برای این کار در پیش میگوئیم و تدمی 2«عالمت»نظر هدایت کند به نقطه مورد

می نامیم. در مقابل، فردی که اطالعات کمتری دارد ممکن است شرایطی را ایجاد کند که طرف مقابل )حریفی 

یا  4«شناسائی»که اطالعات بیشتری دارد( مجبور شود تا اطالعات صحیح را در اختیار وی قرار دهد. این عمل را 

 می نامیم.« شفاف سازی»

 

 همکاری در بازی ـ
 نیدسته اصول با هم توافق کنند. اگر توافق ب کیانتخاب  رامونیپ یانجام باز نیدر حگران یاست باز ممکن

د، آن را نباش یقابل اجرا و عمل توافق، و اگرمی گویند « همکارانه»را  یباز  باشد، یقابل اجرا و عمل نزیگرابا

را  ی، بازشده عمل کنندساس اصول توافقبتوانند بر ا نزیگرااگر با گرید ری. به تعبندیگو« همکارانهریغ»

 می نامند.« همکارانهریغ» را یباز صورت نیاریو در غ« همکارانه»

 

 . نمونه یک بازی ایستا با اطالعات کامل۸-۱-۲
ر در یک باشد. اگمیان( بازیگرها، بازی ایستا ) بازی با حرکات همزمان  اشاره شد که یکی از انواع بازیدر باال

نداند که  یگربازچند استراتژی ممکن داشته باشد، همچنین هر  بازیگروجود داشته باشد و هر  بازیگربازی چند 

                                                 
1. Strategic Choice 

2. signal 
3. Signaling 

4. Screening 
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ان در ازیگربان دیگر چه انتخابی خواهند کرد، آن را بازی ایستا می نامند. در شرایط دیگری ممکن است بازیگر

های متفاوتی استراتژی خود را انتخاب کنند ولی از تصمیم یکدیگر اطالع نداشته باشند، چنین بازیی را هم زمان

ایده را در یک مز های ایستا می باشند، مثالً ها در دنیای واقعی از نوع بازیایستا می نامند. بسیاری از بازی بازی

ه قیمت خواهد کند. بنابراین از افراد داوطلب میبرساخواهد کاالئی را به فروش گر مینظر بگیرید که مزایده

رد کسی را انتخاب خواهد کگر از میان آنها موم شده تسلیم کنند. اما مزایده پیشنهادی خود را در پاکتی مهر و

احتمالی  تدر هنگام انتخاب قیمت خود، مجبور است که قیم بازیگرترین قیمت را پیشنهاد داده است. هر که باال

نظر قرار دهد و قیمتی پیشنهاد دهد که باالتر از بقیه باشد و برنده شود. از طرفی چون هر هادی حریفان را مدپیشن

هد، به ترین قیمت ممکن را پیشنهاد دخود می باشد، می بایست که پائین به دنبال حداکثرسازی سود بازیگر

ن دیگر باالتر باشد ابازیگرری که هم از قیمت به دنبال یافتن یک قیمت بهینه می باشد به طو بازیگرعبارتی هر 

و هم از طرفی سود وی را حداکثر سازد. در اینجا بازی میان خریدارانی است که می خواهند قیمت پیشنهادی 

رقرار است. در ان یک بازی ایستا ببازیگرخود را تسلیم کنند و از قیمت پیشنهادی یکدیگر خبر ندارند، لذا بین 

تی که اطالعات خریداران با هم برابر باشد )نه این که الزما اطالعاتشان از یکدیگر کامل باشد این بازی در صور

 بلکه کافی است همگی به یک نسبت از ذهنیت یکدیگر مطلع باشند(، بازی با اطالعات کامل است.

ازنده، صفر ( و سود ب(X-Pباشد،  سود برنده   Xو ارزش آن برای برنده برابر   Pاگر قیمت کاال برابر 

هنی کنیم ارزش ذفرض می خواهد بود )با فرض این که شرکت در مزایده هزینه اولیه ای نداشته باشد(.  مثالً

تومان باشد، اما هر خریدار سه قیمت  300تومان و برای خریدار ب  400کاالی مورد حراج برای خریدار الف 

تا باید هر سه قیمت پیشنهادی، کمتر از ارزش ذهنی پیشنهادی برای ارائه در حراج در نظر می گیرد )که قاعد

د. برنده با خبرن کنیم دو طرف از ارزش ذهنی کاال برای یکدیگر کامالًرض میکاال برای او باشد(. همچنین ف

شود. بنابراین برای ا پرداخت کرده و کاال را صاحب میر Pدهد( قیمت )کسی که قیمت باالتری پیشنهاد می

 را خواهیم داشت: (1-8) ممکن بازی، جدولهای بیان حالت
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 های یک بازی ایستا با اطالعات کامل: راه حل۱-۸جدول 

 (300)ارزش ذهنی =ب   بازیگر

 سومانتخاب 

 (تومان 100)

 انتخاب دوم

 (تومان 200)

 انتخاب اول

 (تومان 290)

0        ،50 0        ،50 0      ،50 
 انتخاب اول

 (تومان 350) 
 الف بازیگر

)ارزش 

 (400هنی=ذ

0      ،

۱50 
0      ،۱50 ۱0     ،0 

 انتخاب دوم

 (تومان 250) 

0       ،

۲50 
۱00      ،0 ۱0     ،0 

 انتخاب سوم

 (تومان 150) 

 
را پیشنهاد، دهد در این  200ب قیمت  بازیگررا پیشنهاد دهد و  150الف قیمت  بازیگربه عنوان مثال اگر 

الف و رقم  بازیگر( قرار می گیرد )درهر خانه، رقم سمت چپ بیانگر سود 0،    100صورت بازی در خانه )

 100ب برنده خواهد بود و سود او نیز برابر  بازیگرب است(. در این وضعیت  بازیگرسمت راست بیانگر سود 

الف نیز صفر خواهد بود  بازیگرکه پرداخت کرده است(. سود  200مت از قی  300است )تفاوت ارزش ذهنی 

 بازی در کدام خانه پایان  چرا که در مزایده شکست خورده و چیزی به دست نیاورده است. اما در عمل

هد دمقابل واقعا در حراج پیشنهاد می ان از قیمتی که طرفبازیگریابد؟ طبیعی است که چون هیچکدام از می

کردن احتمال برد خودش در مزایده، باالترین قیمت احتیاط خواهد کرد و برای حداکثر بازیگرخبر ندارد، هر 

را پیشنهاد  290ب قیمت  بازیگرو  350الف قیمت  بازیگرپیشنهادی خود را ارائه خواهد داد. در این صورت 

تومان برنده  50الف با سود  بازیگرو در نهایت خواهد داد. یعنی بازی در خانه شمال غربی جدول پایان می یابد، 

 مزایده خواهد بود.

 

 .  نمونه یک بازی پویا ۸-۱-۳
گیریم که خریدار و فروشنده برای معامله آن نظر می یک خودروی سواری( را در جا یک کاال )مثالًدر این

زشی قائل است و بسته به این یک بازی می شوند. هر یک از طرفین معامله به طور ذهنی برای خودرو ار وارد

 که هر یک چه ارزشی برای خودرو قائل باشد، حاالت مختلف زیر قابل تصور است.
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 ارزش ذهنی خریدار   <  (   ارزش ذهنی فروشنده1

 ارزش ذهنی خریدار   >  (   ارزش ذهنی فروشنده2

برای خریدار بیشتر است، در حالت اول از آنجا که ارزش ذهنی خودرو برای فروشنده از ارزش ذهنی آن 

ی چون ماند یعننتیجه میشود یا اگر آغاز شود بیجود ندارد و بازی اصوالً آغاز نمیامکان معامله به طور کلی و

-یابد. اما در حالت دوم، دو طرف میبازی با نتیجه صفرـ صفر پایان میگرفت ای صورت نخواهد همعامل نهایتاً

ذهنی  تر از ارزشتر از ارزش ذهنی فروشنده و پائینی مذاکره بر سر قیمتی )باال توانند وارد معامله شده و در ط

 های زیر دنبال کرد:بازی )پویا( را می توان با حالت خریدار( به توافق برسند. اکنون این

 بازی با اطالعات متقارنـ 

ک و برای یکدگر به یاگر فرض کنیم که اطالعات کامل و متقارن باشد )یعنی طرفین از ارزش ذهنی خودر

زنی هر نهمراحل مختلف مذاکره و قدرت چا نسبت آگاه باشند(، قیمت نهائی بسته به قیمت پیشنهادی طرفین در

اگر معامله انجام شود به معنی این است که معامله برای هر دو طرف سودمند بوده است و  یک تعیین می شود.

آن  نهائی که معامله با ارزش ذهنی خودرو برای آن طرف و قیمتسود هر طرف برابر است با: قدر مطلق تفاوت 

ترین سازی سود خود می باشند، فروشنده به دنبال باالکه دو طرف به دنبال حداکثرپذیرد. با توجه به اینانجام می

رو ارزش ذهنی خود( 1-8نمودار )باشد. در ترین قیمت ممکن میو بالعکس خریدار به دنبال پائین قیمت ممکن

داند که اگر قیمتی باالتر -یلیون تومان می باشد. فروشنده میم  5میلیون تومان و برای خریدار  4 برای فروشنده

امله داند که حداقل قیمت قابل معگیرد، همینطور خریدار میای صورت نمیهمیلیون تومان پیشنهاد دهد معامل 5از 

رت ر چنین شرایطی بسته به قدحاضر به مذاکره شود. اکنون دمیلیون تومان باشد تا فروشنده  4 باید باالتر از

 میلیون تومان خواهد بود. به عنوان مثال در 5و  4زنی هر یک از دو طرف قیمت نهائی توافقی، جائی بین چانه

 میلیون تومان به توافق رسیده اند.  3/4زنی خریدار بیشتر بوده و دو طرف در قیمت قدرت چانه (1-8نمودار )
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: نمونه یک بازی با اطالعات متقارن۱-۸ مودارن

 
  

 

 بازی با اطالعات نا متقارن ـ
ش ه دیگر طرفین از ارزدر مثال باال باحذف فرض اطالعات کامل یا متقارن، بازی به این شکل خواهد بود ک

ا بحث اینجداند. در رفین ارزش ذهنی طرف مقابل را نمییکی از طذهنی یکدیگر باخبر نیستند، یا حداقل 

شود. به این معنی که یک طرف دارای اطالعاتی خاص می باشد که طرف مطرح می 1«اطالعات خصوصی»

مقابل  به آن دسترسی ندارد، به عنوان مثال فروشنده یک خودرو را در نظر بگیرید که از نقص فنی خودروی 

 مشکل جزئی بیمار مطلع شده ولی درداند، یا پزشکی که از است، لیکن خریدار از آن چیزی نمیخود با خبر 

ین هائی از جانب طرفاطالعات خصوصی منجر به بروز تالشخبر است. وجود بیمار از نوع و شدت آن بی مقابل

رای ه طرف داصورت کبه پیامد باالتری برسند. به این شود تا در بازی به اطالعات بیشتری دست یافته و یامی

تواند ی که با بروز اطالعات خاص )که میکند، به نحومی 2دهی یا سیگنالینگاطالعات بیشتر شروع به عالمت

 نظر هدایت کند تا از او امتیاز بیشتری بگیرد. همچنینابل را فریب داده و در مسیر موردغلط هم باشد(  طرف مق

ات بیشتری از در هر مرحله از بازی اطالع  3کند با انجام حرکات نمایشیطرف دارای اطالعات کمتر، سعی می

                                                 
1. Personal Information 

2. Signaling 

3. Screening 
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طرف مقابل به دست آورد. به این شکل که در هر مرحله به جای این که با ارائه بازی اطالعات بیشتری در اختیار 

حریف قرار دهد یا در دام حریف قرار گیرد، به ظاهر حرکت انجام دهد ولی در عمل شاهد بازی حریف باشد 

 گیری کند. میمز حریف به دست آورده و سپس تصتا اطالعات بیشتری ا

 گیریم. شخصی را در نظر بگیریم که خودرو خود، از مثال بسیار ساده ای کمک میبرای درک بهتر مسئله

را برای رفع یک نقص فنی پیش تعمیرکار می برد. تعمیرکار مشکل را تشخیص داده و می داند که مشکل جدی 

 اطالعات  درست خودداری ابراز  نیست و ظرف مدت زمان کوتاهی قابل رفع است، اما از 

کند و در صدد است تا با جدی وانمود کردن مشکل خودرو، آن را برای مدت چند روز در تعمیرگاه نگه می

دارد و به این روش دستمزد بیشتری دریافت نماید. در این مثال، عدم تقارن اطالعات به سوی تعمیرکار است 

 ون او با انتشار اطالعات خاص، له است. اکنشتری از مسأودرو دارای اطالعات بییعنی او نسبت به مالک خ

ا هدهیتواند بازی را به سود خود هدایت کند. اما در طرف مقابل، مالک خودرو نیز دست به برخی عالمتمی

انمود و زند تا منجر به بروز اطالعات بیشتری از سوی تعمیرکار شود. مثالًو حرکات نمایشی )سیگنالینگ( می

از اوست.  نظرخواهیه با یکی از دوستانش که دارای اطالعات فنی خوبی است تماس گرفته و در حال می کند ک

ه به لتعمیرکار، اطالعات بیشتری از مسأ کوشد تا با حرکاتی از این دست و مشاهده واکنشمالک خودرو می

 دست آورد.

ه فرض کرد که خریدار، ارزش ذهنی گونگردیم. می توان اینمثال اصلی )معامله خودرو( باز میاکنون به 

تواند ارزش ذهنی خود را باالتر از حد واقعی بیان کند. اما در داند و فروشنده میفروشنده را برای خودرو نمی

جا عدم تقارن اطالعات به داند. پس در اینودرو را برای خریدار به درستی میمقابل، فروشنده ارزش ذهنی خ

 نمودار العات فروشنده بیش از خریدار است. باز می توانیم ارقام سوی فروشنده است، یعنی اط

میلیون تومان برای خودرو  4 را در نظر بگیریم با این تفاوت که فروشنده با این که ارزش ذهنی ای برابر( 8-1)

دهد و به ممکن نشان ومان وانمود کند و معامله را غیرمیلیون ت 5تواند ارزش ذهنی خود را بیش از ولی میدارد 

این صورت به اهداف دیگری ـ غیر از فروش خودرو ـ که در نظر دارد دست یابد و یا این که وانمود کند که 

میلیون تومان است و از این طریق بکوشد سود بیشتری را نصیب خود نماید.   8/4ارزش ذهنی خودرو برای او 

میلیون تومان   5و   4شود( بین  در آن انجام میدر این صورت به جای این که قیمت تعادلی )قیمتی که معامله 

ه بمیلیون تومان قرارخواهد گرفت. یعنی فروشنده به این روش، یک سود احتمالی را   5و   8/4قرار گیرد، بین 

 کند.یک سود قطعی تبدیل می

وند، شیمطرح و حل م« هانظریه بازی»وزه در سطوح پیشرفته هائی که امرتوجه داریم که مسائل و بازی

ضیدانان ها در آغاز توسط ریایکتراند. از آن جا که نظریه بازینزدبسیار پیچیده و تا حد زیادی به دنیای واقعی 
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 مه ها در هربردی شده است، تحلیل تمامی بازیکادر علوم دیگر  یافته و سپسابداع، بسط و گسترش

سازی هستند و راه حل تعادلی بازی یا نتیجه بازی با های ریاضی قابل مدلر چارچوب مدلهای علمی دعرصه

ی سازآیند. البته بیشتر مسائلی که در دنیای امروز توسط این علم مدلاز محاسبات دقیق ریاضی به دست میاستفاده 

الملل، نقتصاد، سیاست، اجتماع، تجارت بیهای انی می شود، مسائلی مرتبط با حوزهبیشود و نتیجه آنها پیشمی

نها برای معرفی ال بیان شد تهائی که در بابارزات انتخاباتی و حتی جنگ بین کشورها هستند. توضیحات و مثالم

حلیل ها بود تا خواننده بتواند تکردن خواننده با مبحث نظریه بازیبازیها بوده و هدف آنها نیز آشناترین ساده

، دنبال کند. البته همانطور که در باال اشاره شد، بازی بازی اتمی ایران و غرب را که در بخش بعدی ارائه می شود

دن شرح کرد که برای اجتناب از پیچیدهرا نیز می توان در قالب مدل ریاضی مط« مناقشه اتمی ایران و غرب»

 در این کتاب از طرح این مسئله خودداری می کنیم. بازی فعالً 

 

 . تحلیل بازی اتمی ایران و غرب۸-۲
گوهای ها و گفتز آغاز پیدایش این علم کانون بحثها مطرح بوده و اه همواره در تئوری بازیمسائلی ک یکی از

ت ه در قالب مقاالهائی کا بوده است. بازیهت و یا مبارزه تسلیحاتی بین کشورگرفته است، مسئله رقابزیادی قرار

اروپا، شوروی سابق، روسیه کنونی و آمریکا(  های مختلف )عمدتاًهای کشورمتعدد درباره منازعات و کشمکش

سازی و منتشر شده است شاهدی است بر این مدعا. در واقع می توان بر سر تولید و فروش تسلیحات نظامی مدل

جمهوری  ها دانست. منازعات و مذاکراتیکی از پرکاربردترین مسائل در تئوری بازیمسئله رقابت تسلیحاتی را 

بر سر دستیابی به توان تولید انرژی هسته ای یکی از مسائلی است که می تواند در قالب  اسالمی ایران و غرب

 سازی شود.یک بازی ایستا یا پویا مدل

تحلیل کرد. در  1«اعتبارـ مخاطره»بازی ایران و غرب در مناقشه اتمی را می توان در چارچوب یک مدل 

 کنیم مهاجم مدافع )ب(. فرض میف( و دیگری چنین مدلی، دو بازیگر داریم که یکی مهاجم است )ال

ی مدافع به یابی خاص از مدافع یا ممانعت از دستخواهد امتیازی را از مدافع بگیرد )به صورت گرفتن امتیازمی

واحد منفعت  100فع )ب( بگیرد، امتیازی خاص(. فرض کنیم اگر مهاجم )الف( بتواند امتیاز مورد نظر را از مدا

جدی از خود دفاع کند و مانع  دهد. اما اگر مدافع به طورواحد از دست می 100ل، مدافع نیز قاببرد و در ممی

و در مقابل، دهد می یابی مهاجم به  آن امتیاز خاص شود، در این صورت مهاجم اعتبار خود را از دستدست

ا میزان هد بدهاجم از دست مییزان اعتباری که مکنیم مبرای سادگی فرض می کند. فعالًمدافع اعتبار کسب می

                                                 
1.  Credibility-Critical Risk Model. 
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اندازه کافی سرسخت  واحد باشد. اکنون اگر هر دو طرف به 50کند، برابر و مساوی اعتباری که مدافع کسب می

وع گیرد. اگر جنگ به وقر این صورت میان آن دو جنگ در مییک نتواند به هدف خود برسد، دباشند که هیچ

شوند )فرض می کنیم در صورت وقوع جنگ، هر یک ت متحمل میطرف مقدار زیادی خسار بپیوندد، هر دو

 .نمایش داد (2-8ین بازی را می توان به صورت جدول )ا ساختارواحد خسارت متحمل شود(.  200از طرفین 

 

 : نمونه یک بازی اعتبار ـ مخاطره ۲-۸جدول 

 بازیگر مدافع )ب(

مقاومت تا  

 پیروزی

سازش یا پذیرش 

 شکست

 )صفر(   ،   )صفر( (-50)+(   ،  50)
سازش یا پذیرش 

بازیگر مهاجم  شکست

 )الف(
(200-(  ،  )200-) )100-(  ،  )100+( 

مقاومت تا 

 پیروزی

 

 

نگ اومت کنند، بازی به جدانند که اگر تا چه حد مقیکدام از طرفین نمتوجه کنیم که در این بازی هیچ

و هستند و رت به واکنش محتمل بازیگر دیگر روبهاطمینان نسبشود. بنابراین طرفین با نوعی عدم منتهی می

زنی کنند )انتظارات ذهنی از رفتار حریف(. این که هر یک از طرفین بازی بورند رفتارهای حریف را با گمانهمج

ذیری او دارد پبه سطح خطرپذیری یا حداکثر ریسک تا چه حاضر به قبول مخاطره و ادامه مقاومت باشد، بستگی

یعنی حدی که حاضر است بدون آن که خودش وارد جنگ شود، خطر کند و به مقاومت ـ که ممکن است )

موجب جنگ هم بشود ـ ادامه دهد(. در مورد هر یک از طرفین، وقتی که میزان تهدید رقیب یا احتمال ورود او 

یا  باید راه سازش به جنگ بیش از مقدار حداکثر ریسکی باشد که هر طرف حاضر است تحمل کند، منطقاً

شکست را در پیش گیرد. اما اگر ریسک برآوردی )سطح تهدید یا احتمال ورود رقیب به جنگ( کمتر از سطح 

 ریسک پذیری هر طرف باشد، او به مقاومت ادامه می دهد.

گر دهد. اما اواحد منفعت از دست می 100م شود، در مورد بازی باال، اگر مدافع تسلیم خواسته مهاج مثالً

جنگ برد و یا مقاومت او به واحد منفعت می 50را شکست دهد و  شود مهاجمبه مقاومت ادامه دهد، یا موفق می
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کند. در این جا هر دو بازیگر مجبورند احتماالت ذهنی خود را در مورد رفتار واحد زیان می 200انجامد و می

 . رقیب )احتمال استراتژیهای انتخابی رقیب( وارد محاسبه کند

در هر صورت اگر یکی از دو بازیگر، اطالعاتش ناقص باشد )بازی در حالت عدم تقارن اطالعات( و در 

ذیری یا پزان ریسکمحاسبه رفتار طرف مقابل و منافع استراتژیهای مختلف دچار خطا شود، ممکن است می

ری سرسختانه خود پافشا پذیرش مخاطره از سوی رقیب را کمتر از حد برآورد کند و در این صورت بر موضع

اش پایداری تا آخر بوده باشد ـ یا حتی او هم در برآورد منافع ین صورت اگر رقیب استراتژی واقعیکند. در ا

استراتژیها اشتباه کرده باشد ـ آنگاه بازی به جنگ ختم خواهد شد. از سوی  دیگر ممکن است یکی یا هر دو 

تحمل است برآورد کند، در این از حدی که برای خودش قابل باالترطرف بازی خطرپذیری طرف مقابل را 

صورت به مذاکره متمایل خواهد شد و اگر این اتفاق برای طرف مقابل هم رخ داده باشد، او هم به مذاکره 

ضعیتی دهنده وتوضیح انجامد. این وضعیت اخیر دقیقاًتیجه بازی به مذاکره و همکاری میمتمایل خواهد شد و ن

 د. در جنگ سرد هر دو طرف تالش در جنگ سرد میان آمریکا و شوروی سابق رخ دااست که 

کرد رفتاری از خود بروز دهد که طرف مقابل، توانایی نظامی و عزم دفاعی او را بیش از حد برآورد کند می

 ا)تالش برای بمب اتمی، ایجاد پایگاههای نظامی در همسایگی کشور رقیب، برگزاری مانوهای مشترک ب

شد و ع ورود هر یک از طرفین به جنگ میمان« توازن وحشت»همپیمانان و ...(. به همین علت در جنگ سرد 

 به مذاکره و همکاری ختم شد.بازی عمال ً

ئله مسبررسی کنیم.   «مخاطره اعتبارـ» مدلخواهیم بازی اتمی ایران و غرب را در چارچوب یک اکنون می

کنیم که هم غرب )یا آمریکا به نمایندگی از غرب( و هم جمهوری اسالمی ایران به را به این صورت طرح می

ار شخص )بر اساس اظهارات آشکدر منازعه اتمی در پی کسب منافع خاصی هستند. به طور م بازیگرعنوان دو 

دیگر  یها( غرب در پی تضمین امنیت خود از یک سو و تداوم اقتدار )هژمونی( سیاسی گذشته خود ازسوغربی

 پی کسب توانایی تولید انرژی است. در مقابل، ایران نیز )بر اساس اظهارات رسمی و آشکار مقامات ایران( در

أمین داکثر منافع غرب زمانی تح سو، و کسب اعتبار جهانی از سوی دیگر است. ظاهراًآمیز هسته ای از یکصلح

یران( ا ای شود )ممانعت از غنی سازی اورانیوم توسطهسته یابی ایران به تولید انرژیمی شود که بتواند مانع دست

خن، تحقق به دیگر س سازی اورانیوم دست یابد.شود که بتواند به توانایی غنیو هدف ایران نیز زمانی تأمین می

 ب، توقف و برایتمامی اهداف دو طرف، به مساله غنی سازی اورانیوم توسط ایران گره خورده است )برای غر

چون  پویا است طبیعی است که این یک بازی پویا در حالت عدم تقارن اطالعات است. سازی(.، ادامه غنیایران

مقابل  بینی شده از سوی طرفمحقق شده و پیشدر طول زمان انتخابهای مختلف دو طرف بستگی به انتخابهای 
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ای مستقیم حاصل منافع و هزینه از طرفین فراتر ازدارد. دارای عدم تقارن اطالعات است، چون اهداف هر یک 

 سازی اورانیوم است.یابی ایران به توانایی غنیاز دست

ازی ستعیین تکلیف مسأله غنی»در پی آن هستند  اگر بازی را ساده کنیم، به طور خالصه آنچه دو طرف 

عت یک کاال یا منفاست، غرب در پی توقف آن و ایران در پی تداوم آن است. یعنی در کل، « اورانیوم در ایران

ود اقتدار خ نشان دادن»یا مطلوبیت وجود دارد که هر دو رقیب در پی کسب آن هستند و آن عبارت است از: 

هر کدام از طرفین که بتواند این موقعیت را به دست آورد، منافع مورد نظر خود «. سازیدر تعیین سرنوشت غنی

سازی و کسب اعتبار جهانی( را به دست آورده رای ایران، غنیتداوم هژمونی، و بدر بازی )برای غرب، امنیت و 

 است.

وقعیت کاال )م یک در این بازی نیز هر کدام از طرفین برای کسبپیشین،  نظری هایدر واقع همانند مثال

مل فعت، هر کدام حاضر به تحمقتدرانه جهانی(، یک منفعت یا ارزش ذهنی قائل است و بسته به میزان این من

زان ا رابطه مستقیم و با میهای آن تا سقف معینی می باشند. سود دو طرف در این بازی با ارزش ذهنی آنههزینه

ای که هر طرف برای دستیابی به این کاال متحمل وند رابطه معکوس دارد. اگر هزینهای که متحمل می شهزینه

سود هر طرف برابر است با اختالف  تگف(در نظر بگیریم، می توان  Pمی شود را به عنوان قیمت این کاال )

 (. x-p( برای او نسبت به قیمتی )هزینه ای( که برای آن می پردازد: ) x)  منفعت کاال

  از:  ندرو دارد عبارتهائی که ایران در پیشدر این بازی استراتژی

ی غن دستیابی کامل به قدرتاعتنائی به تهدیدهای غرب با هدف سازی و بیلف( استراتژی پایداری: ادامه غنیا

 ردازد، تا در مقابل آن، قدرتهای کسب کاال )موقعیت مقتدرانه جهانی( را می پسازی. در این حالت ایران هزینه

ای و اعتبار جهانی به دست آورد. روشن است که انتظار داریم ایران در صورتی سازی را همراه با اقتدار منطقهغنی

 سازی( بیش از ی )تداوم غنیآمده از پایدارند که منافع به دستی را انتخاب کاین استراتژ

 های پرداخت شده باشد.هزینه

سازی و همکاری کامل با غرب. ایران زمانی این استراتژی را انتخاب ب( استراتژی سازش: توقف غنی

ها و ی از هزینه فشاراستیابی به توان تولید انرژی هستهخواهد کرد که ارزش ذهنی یا منافع ایران ناشی از د

  خطر جنگ( کمتر باشد. کند )و احتماالًهائی که غرب اعمال میتحریم

 های غرب را در بازی اتمی با ایران می توان به صورت زیر انگاشت: همچنین استراتژی 

تیابی ز دسا سازی و ممانعتجانبه فشارها علیه ایران با هدف توقف غنیی: افزایش همهالف( استراتژی پایدار

های مربوط به ایجاد اجماع برای تحریم ن صورت غرب از یک سو متحمل هزینهای. در ایایران به انرژی هسته

ت ثباتی در خلیج فارس )که در نخستین گام در افزایش قیمت نفهای ناشی از بیفشار بر علیه ایران و نیز هزینه و
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« سیتداوم اقتدار سیا»ز تضمین امنیت غرب همراه با متجلی می گردد( خواهدشد و از سوی دیگر منافع حاصل ا

 کند.مونی غرب( در سطح جهان را کسب میخود )هژ

جانبه فشارها.  انتظار داریم که غرب زمانی این استراتژی را ش: آزاد گذاشتن ایران و کاهش همهب( ساز

یم و های ناشی از تحراز هزینهای برای غرب کمتر یا خسارات ناشی از یک ایران هستهخاب کند که خطرات تان

باشد. همچنین در این حالت غرب ممکن است با مذاکره با ایران، پیشنهاد اعطای برخی  فشار بر علیه ایران

سازی را متوقف کند. در این صورت امتیازاتی که غرب بدهد مشروط بر این که ایران غنی امتیازات را به ایران

 شود. همچنین از نظرای برای او ایجاد میلی باشد که از یک ایران هستهمحتممی دهد باید کمتر از خسارات 

 ند.کسازی اورانیوم حاصل میگیری غنیص منافعی باشد که با پیایران این امتیازات باید بیش از خال

ار و دکج»د دارد و آن مماشات یا رفتار اما در عمل برای هر دو طرف یک حالت بینابینی دیگر نیز وجو

لی هایش قابل تحمل و قابل مقایسه با منافع احتمارب فشار و تحریم تاحدی که هزینهاست. یعنی از طرف غ« زمری

کاهش فعالیت اتمی ایران باشد و از طرف ایران نیز همکاری و مذاکره تا حدی که منافع ناشی از کاهش فشار 

 ران کند.سازی را جبفعت ناشی از به تعویق افتادن غنیو تحریم غرب، عدم من

 .1( تنظیم کرد3-8توان به صورت جدول )بازی اتمی بین ایران و غرب را میهای باال، با توجه به وضعیت

 

 : ساختار بازی اتمی ایران  و غرب ۳-۸جدول 

 
 

                                                 
 اینجا منافع یا پیامد های در نظر گرفته شده خالص می باشند، یعنی هزینه های هر طرف از آنها کسر شده است. شایان ذکر است در 1
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ازی از سغنییا بدون امتیازدهی فراوان از سوی غرب، که بدون فشار و تحریم از سوی غرب، با فرض این  

مانی رای غرب متصور است زمتوقف نخواهد شد، حداکثر پیامد )نتیجه( مثبتی که در این بازی بسوی ایران 

ه سازی و  برب علیه ایران، ایران دست از غنیجانبه غهای همهد که، در پی اعمال فشارها وتحریمشوحاصل می

ـ یعنی  مقتدرانه پیروز میدان باشدای بردارد و غرب ستیابی به توان تولید انرژی هستهطور کلی تالش برای د

سازی ایران از طریق امتیازگیری از توقف غنی (.2توسط غرب )خانه « موقعیت مقتدرانه جهانی»تصاحب کاالی 

سازی متوقف شده است )رفع خطر غنی منفعت دارد. چرا که گرچه 2غرب )خانه یک( برای غرب کمتر از خانه 

، دیابد )حتی ممکن است کاهش یابیا اقتدار جهانی غرب افزایش نمی ونیای برای غرب( اما  هژمایران هسته

پیامد بازی برای غرب  2خانه در  گیری(. ود برای سایر کشورها برای امتیازشچرا که تجربه ایران الگویی می

ع را منافشامل منافع حاصل از رفع خطر ایران هسته ای و  تداوم اعتبار و اقتدار جهانی غرب است. مجموعه این 

برد از منافعی که غرب در خانه یک می  0Wروشن است که  نشان داده ایم.  Wwmax=0با   (3-8)در جدول 

(1W.بیشتر است )  رای( منافع از دست رفته ایران )زیان یا پیامد منفی بازی ب2همچنین در این وضعیت )خانه 

الش های مربوط به تهزینه است: الف( تحمل هزینه دستهباشد. این زیان شامل سه ایران( نیز در حداکثر خود می

از  (ها، بهای ناشی از تحریمری در مراکز اتمی به اضافه هزینهگذاهای سرمایهسازی از جمله هزینهبرای غنی

هانی. دادن یا عدم کسب اعتبار جلید انرژی هسته ای و ج( از دستیابی به توان تودادن منافع انتظاری دستدست

 نشان داده ایم.  Iminمجموعه این زیانها را با 

-حریمآید که با وجود همه فشارها و تافع( برای ایران زمانی به دست میترین پیامد )منبه همین ترتیب، باال 

که   دست یابد، به شکلیای در مقیاس  باالولید انرژی هستهسازی ادامه داده و به توان تهای غرب، ایران به غنی

ای و اعتبار جهانی را نیز به دست آورد. در ای، حداکثر اقتدار منطقهعالوه بر برخورداری از توان هستهایران 

ایم. دهنشان دا   Imax =0I   شود که در آن حداکثر منافع ایران را بابرقرار می 5این حالت در خانه  (3-8)جدول 

ا ا خواهد برد. یعنی نه تنهوضعیت، غرب نیز حداکثر زیان )حداقل پیامد یا منفعت( رروشن است که در این 

ا خطر یک هم ب ،جانبه علیه ایران را تحمل کرده است بلکه اکنونمربوط به تحمیل فشار و تحریم همههای هزینه

-اقتدار سیاسی جهانیخورده است و  سازی ایران نیز شکستروبه روست و هم در ممانعت از غنیای ایران هسته

نشان داده شده است. پس در این خانه، به عکس   w minاش آسیب دیده است. زیان غرب در این وضعیت با 

یک احتمال دیگر هم دارد که  5 اما خانهافتد. حداقل پیامد غرب با هم اتفاق می ، حداکثر پیامد ایران و2خانه 

طر وقوع جنگ است. یعنی در صورتی که هر دو طرف استراتژی تر از  حالت اول باشد و آن ختواند واقعیمی

ه شود. در این حالت ممکن است ایران باقشه به طور طبیعی به جنگ ختم میپایداری را تا آخر دنبال کنند، من

یک  5منتقل شود. بنابراین خانه  (Iminجای نقطه حداکثر منافع به نقطه حداکثر زیان )زیانی برابر یا بیش از 
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ه ریسکی است که به طور بالقوه هم حداکثر منفعت و هم حداکثر زیان را برای ایران دارد. این که ایران این خان

خانه را انتخاب کند یا نه بستگی دارد به برآوردی که ایران از جدیت غرب و خطر وقوع جنگ از سوی غرب 

خواهد  0Wگمان کمتر از واهد بود اما بیحداقل نخ 5خانه  دارد. اگر جنگ رخ دهد، آنگاه الزاما منافع غرب در

 بود.

های دو طرف  حاصل می شود کیب استراتژیکه از تر های مختلف دیگریدر ادامه به بررسی حالت 

گیریم. روشن است که ایران به طور عادی سازی را در نظر میگزینه اول ایران یعنی توقف غنی پردازیم.می

انبه جایران یا باید ناشی از فشار همه سازی از سوینخواهد داشت. بنابراین توقف غنی سازی براز غنیدست 

و و گرای غرب بود( و یا ناشی از گفت وبررسی شد و نتیجه آن منافع حداکثری ب که قبالً 2غرب باشد )خانه 

متیازاتی ازای گرفتن اسازی ایران در فشارهای غرب از یک سو و توقف غنیتوافق بین ایران و غرب برای توقف 

خانه  منفعت برای ایران از سوی غرب(. این وضعیت درپیشنهاد یک بسته تشویقی پر از غرب از سوی دیگر )مثالً

که  داکثر پیامدیشود باید از حکه از سوی غرب به ایران داده می ( اتفاق می افتد. در این حالت امتیازاتی1)

 سازیدر حالت غنی ( کمتر و از حداکثر پیامد ایران0Wی آورد )سازی ایران به دست مغرب از توقف غنی

(0I) شده بین ایران و غرب را برابر بارتی اگر میزان امتیازات مبادلهبیشتر باشد. به عH  ،داشته  بایددر نظر بگیریم

 باشیم: 

 0H≤W        0وH≥I 

 W0I ≥0و در نتیجه خواهیم داشت:                                           

 داکثر منافعی که غرب از توقف ح رخ دهد به این معنی است که حتماً یعنی اگر وضعیت خانه یک

نین مل چعبرد،  بیشتر  است.  پس اگر در سازی می ز حداکثر منافعی که ایران از غنیبرد  اسازی ایران میغنی

ه غرب از منافعی باشد ک برد بیش ازسازی مین در نتیجه غنیآید که منافعی که ایراوضعیتی رخ ندهد الزم می

 26با توجه به حجم اقتصاد غرب )صد برابر ایران(، و تعداد کشورهای غرب )حداقل  می برد.سازی توقف غنی

ازی سپذیرفت که منافع غرب در توقف غنی تواننمی برابر ایران(، طبیعتاً 20غرب ) کشور( و حجم جمعیت

د باید نتیجه اتفاق نیفتیک  بنابراین در صورتی که وضعیت خانهسازی باشد. فع ایران در ادامه غنیکمتر از منا

واقعی است. یعنی بازی در حالت عدم تقارن اطالعات کی از طرفین در مورد منافعش، غیراطالعات یگرفت که 

 دامه می بینیم که چنین شده است(. ادامه یافته است )در ا

(. این 3 )خانه غرب باشد« دار و مریزکج»ناشی از رفتار سازی ایران می تواندتوقف غنی به همین ترتیب،

دهد )که اگر بدهد به خانه سازی را میایران امتیاز الزم برای توقف غنیدهدکه غرب نه به حالت زمانی رخ می

و «دار و مریزکج»با رفتار در این صورت جانبه را بپرازد.های فشار همههزینهرویم( و نه حاضر است یک می
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 .( بازی را به موقعیت فرسایشی گاهی، ممانعت از خرید تجهیزات و ..های گاهکردن مناقشه )تحریمطوالنی

ر این د دارد. مثالًسازی برن ناممکن شود و ایران دست از غنیهای بازی برای ایراکشاند تا ادامه تحمل هزینهمی

 وضعیت مشکالت اقتصادی و اجتماعی در داخل و تنگناهای خارجی می تواند ایران را به توقف عملی

 سازی وادار کند.نشده یا تدریجی ـ غنیـ حتی اعالم 

 ت یابد.ای دسان تولید انرژی هستهسازی ادامه می دهد تا به تودوم، یعنی زمانی که ایران به غنیاستراتژی 

سازی( همراه باشد، دو حالت رخ می برای ممانعت از غنیاگر این اتفاق با استراتژی دوم غرب )فشار همه جانبه 

ای و تصاحب اعتبار جهانی می باشد رسیده امد خود که شامل داشتن قدرت هستهدهد: الف( ایران به حداکثر پی

ای، کاهش اقتدار و اعتبار جهانی غرب، تهد )زیان پذیرش خطر یک ایران هساست و غرب با حداقل پیامد خو

واضع افشاری بر مباشد. و ب( طرفین با پرو میبوط به اعمال فشار و تحریم( روبههای مرل هزینههمراه با تحم

راتژی  استاست که پیشتر بررسی شد. اما ممکن است ایران با   5شوند. این همان وضعیت خانه خود وارد جنگ می

(. با این فرض 4ها از سوی غرب است )خانه شود که همان توقف فشارها و تحریمرو روبه دیگری از سوی غرب

پذیرد، پس برای تحقق چنین وضعیتی باید بین ای را نمیت عادی یک ایران دارای قدرت هستهکه غرب در حال

ه غرب ب متیازاتیایران و غرب توافقی صورت گرفته باشد. یعنی بر عکس خانه یک، این بار ایران با دادن ا

ا بایست به میزانی بیشتر یورده باشد. در این حالت ایران میسازی را به دست آموافقت غرب برای ادامه غنی

ود بایست از  پیامد )منافع( خسازی امتیاز بدهد و این میزان میبر حداکثر منافع غرب از توقف غنیحداقل برا

 یران پذیرفتنی باشد. بنابراین اگر میزان امتیازاتی که ایران باید به غربکمتر باشد  تا برای اI)0( 4ایران در خانه 

برای ایران در    4. اکنون حتی اگر فرض کنیم منافع خانه I1(S≤I≥0(در نظر بگیریم داریم:  Sبدهد را برابر 

 (، باید داشته باشیم:1I=0Iحداکثر ممکن است )یعنی 

≤S0W           0وS≤I 

 W0I≤0و در نتیجه خواهیم داشت:                                          

رب غ )منفعت( ایران در این بازی از حداکثر پیامد )منفعت( باید حداکثر پیامد 4یعنی در وضعیت خانه 

ش ذهنی ایران زای کمتر از منافع یا ارهستهشد، یا به عبارتی منافع یا ارزش ذهنی غرب در مورد ایران غیربیشتر با

ای باشد. با توجه به توضیحاتی که در باال آمد )تفاوت فاحش حجم ورد داشتن توان تولید انرژی هستهدر م

ن در واقع ایتواند وجود داشته باشد. این خانه در عمل نمی اقتصاد و جمعیت غرب در مقایسه با ایران( اصوالً

گر گذاری کنند. به دیو نه ایران نباید روی آن سرمایه دسترس است که نه غربیک خانه سوخته و غیرقابل

دن خود شباشد بیش از منافع حاصل از اتمی سخن، وضعیت این خانه تنها زمانی قابل تحقق است که ایران حاضر

اتفاق ه کند، نباید این خاناش ـ عمل مین عقالنی ـ یعنی مطابق منافع ملیبه غرب بپردازد. با این فرض که ایرا
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با این  سپ خالف منافع ایران است. سازی توسط ایران از طریق توافق با غرب مطمئناً فتد. بنابراین ادامه غنیبی

  شود. های ممکن خارجباید در عمل از گزینه فرض که ایران بازیگری عقالنی است، این خانه

را « زدار و مریکج»اتژی زی ادامه دهد و غرب استرساست که ایران با جدیت تمام به غنیحالت دیگر این ا

ل ایم ـ این خانه برای غرب پذیرفتنی نیست )در فصگذشته گفته های(. اما ـ طبق آنچه در فصل6)خانه دنبال کند 

ا ر« دشمن واهی»پنجم نشان داده شد که غرب هرگز یک دشمن دارای خطر واقعی را تحمل نمی کند اما یک  

عمل می کند « دار و مریزکج»غرب قرار ندارد. غرب تا جایی های ممکن در گزینه چرا(. یعنی این خانه اصوالً

ی محتمل ایابی ایران به قدرت هستهی محتمل نباشد. به محض آن که دستایابی ایران به قدرت هستهکه دست

ی این اییر خواهد داد. در واقع فرض پایهجانبه تغبه استراتژی پایداری و فشار همه شود، غرب استراتژی خود را

 ای است.قدرت واقعی هسته یابی ایران بهدر تمامی استراتژیهای بازی، دست است که خط قرمز غرب

های آن( است. این باشد گزینه سوم )و پیامدوضعیت مهم و اساسی که در اینجا محور بحث ما میاما 

ر دو ای که ظاهراً  هاستراتژی رسدبا طرف مقابل. به نظر می« دار و مریزکج»استراتژی عبارت است از برخورد 

است. انتخاب این استراتژی از سوی غرب به این  گزینه اند اینب کردهانتخا طرف عماًل در مناقشه اتمی ایران،

 ند که ایران به ناچار دست ازکار و تحریم را برای ایران تنگ میمعنی است که غرب نه آنقدر حلقه فش

ی بپردازد. اآسودگی خیال به تولید انرژی هستهکشد تا ایران با ار و تحریم میرد، و نه دست از فشسازی برداغنی 

سازی ه غنیشدیابی به توافق و تداوم کنترلاز طرف دیگر ایران نیز بر مذاکره همکارانه با غرب با هدف دست

ز ا ا مذاکره می کنددهد و با اروپکه به همکاری با آژانس ادامه می حال در عین . یعنی ایرانپافشاری می کند

 دهد.می سازی ادامهعات شفاف خودداری کرده و به غنیبروز اطال

 اعتماد و اطالعات ناقص تواند داشته باشد. نخست وجود عدمدو علت می «دار مریزکج»استراتژی انتخاب 

دو طرف نسبت به یکدیگر یعنی وضعیت اطالعات نا متقارن در بازی؛ و دیگری تالش هر طرف برای انتشار 

اطالعات نادرست و عالمت دهی خطا به رقیب که البته این نیز تنها در صورتی ممکن است که بازی با وضعیت 

در این گزینه هم هر دو طرف در پی رسیدن به حداکثر منافع رو باشد. طبیعی است که عدم تقارن اطالعات روبه

خود باشند. اما نتیجه نهایی بستگی به میزان اطالعاتی دارد که هر رقیب از منافع دیگری در دست دارد. در هر 

 ایران و غرب یکسان نیست. موقعیت صورت در این گزینه،

ز فشار بر ا شود ـ منافع آشکار غربمالحظه می های متداولپیشتر گفتیم ـ و معموال در تحلیلطبق آنچه 

 یعنی تضمین امنیت غرب و همچنین« ایرفع خطر ایران هسته»دو چیز است:  سازی عمدتاًایران برای توقف غنی

کار منافع آش یعنی حفظ مرجعیت غرب در مناقشات و تحوالت جهانی. در مقابل،« تداوم اقتدار سیاسی غرب»

 یعنی « ایکسب توان تولید انرژی هسته»است: دو چیز  ازی نیز عمدتاًسایران در تداوم غنی
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ونه که در گاما همان«. ای و اعتبار جهانیکسب نوعی اقتدار منطقه»و دیگری  ایبرداری از منافع انرژی هستهبهره

 شکاریفع آموریت این کتاب نیز همین بود ـ غرب عالوه بر مناگذشته این کتاب نشان دادیم ـ و مأهای فصل

 و تداوم آن، به عنوان «مناقشه اتمی با ایران نفس»برد، از ای شدن ایران میکه از تالش برای ممانعت از هسته

هدایت  وشد تا باککند و میکسب میدر منطقه حساس خلیج فارس، نیز منافع بزرگ سیستمی  «تولید تنش منشأ»

ای، به منافع سیستمی بزرگ دیگری )عبور از نفت، هستهکردن خطر یک ایران و تداوم مناقشه، ضمن خنثی

شدن زمین، و خداحافظی با -ای مسأله آلودگی جوی و گرم مان بیماری کهولت سیستمی، حل ریشدر

ار توقف تر از منافع آشکغرب در مناقشه اتمی، بسیار عظیم خاورمیانه اسالمی(  نیز دست یابد. این منافع پنهان

یستند. ست برای ما آشکار نمنافع حتی اکنون هم که در این کتاب از آنها سخن گفته شده اسازی است. این غنی

کوشد از طریق تداوم مناقشه اتمی با ایران به ها دارد که میبزرگی در این حوزهدانیم که غرب منافع فقط می

 آنها دست یابد.

ر کوشد منافع رفع خطین آن که میکند، در عرا انتخاب می« دار و مریزکج»پس وقتی غرب استراتژی 

ای را جذب کند و نیز اقتدار و مرجعیت سیاسی خود را در جهان حفظ کند، تالش پنهانی نیز دارد تا ایران هسته

ده متجلی ب در آینهمه آنها در تداوم اقتدار اقتصادی غر منافع اقتصادی و سیاسی دیگری نیز ببرد که نهایتاً

ین جا م نخواهند بود. پس تا همبدون اقتدار اقتصادی، اقتدار سیاسی و نظامی قابل تداودانیم که خواهد شد. و می

غرب، کامل نیست. یعنی قسمت باالی « دار و مریزکج»ایران از منافع غرب در گزینه پذیریم که اطالعات می

ت روشن است هر سه حالبرای ایران روشن نیست. اما در مقابل، برای غرب منافع ایران در  9و  6و  3های هخان

، اگر ایران منفعت ببرد  3برای غرب روشن است. در قسمت پایین خانه   9و  6و  3های یعنی قسمت پایین خانه

  Iminتر از و اگر زیان کند نیز زیانش کمتوافق با غرب( خواهد بود  )حداکثر منافع ایران در حالت Hکمتر از

  Bسازی تحت فشار غرب( خواهد بود. بنابراین اگر منافع )یا خسارت( ایران را )خسارت ناشی از توقف غنی

خواهد  I 1نیز منافع ایران چیزی مساوی یا کمتر از 6(. در قسمت پایین خانه B≤HImin≥فرض کنیم، داریم: )

الت د که در حشوهایی بر  ایران تحمیل میغرب، هزینه« دار و مریزکج»(. چرا که در وضعیت استراتژی Cبود )

 ( تحمیل نمی شود.4سازش )خانه

تواند ن زمانی است که ایران بها می داند. باالترین منافع ایراسقف منافع ایران را در همه حالت غرب بنابراین

ان شدن ایر( که شامل منافع حاصل از اتمی5ه سازی کامل دست یابد )یعنی خانرغم فشار غرب، به غنیعلی

اقتدار  منافع ناشی از کسب آمیز و سقف آن منافع استفاده غیر صلح آمیز( وبرداری صلح )کف آن منافع بهره

دارند. بنابراین  5ها، برای ایران منافعی کمتر از خانه نی است. آشکار است که سایر وضعیتای و اعتبار جهامنطقه

 سقف و کف منافع ایران در بازی اتمی، برای غرب آشکار است. 
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 داند که  هدف ایران ازداند، همچنین میتنها سقف و کف منافع ایران را میغرب نه  ،گردی سویاما از 

تی سازی در مقیاس صنعیابی به چرخه کامل غنیکشی به منظور دستعمل کردن، فقط وقت« دار و مریزکج»

میز(. آغیرصلح آمیز به کار ببرد یاخواهد برای مقاصد صلحسازی را میاین که این غنینظر از است )صرف

 بردهای دیگر منفعتی که ایران  میداند که در حالتشناسد و میرا می 0Iبنابراین غرب سقف منافع ایران یعنی 

در همه  در نظر بگیریم داریم  a  را« دار و مریزکج» خواهد بود. اگر منافع ایران در استراتژی 0Iبرابر یا کمتر از 

 حاالت خواهیم داشت:

0≤ I a  
ران در توان منافع ای، برای غرب آشکار است )حتی می«دار و مریزکج» بنابراین منافع ایران در استراتژی

هستند(.  اما ایران برآوردش  0I. اما همه آنها کوچکتر یا مساوی 3aو  2aو  1a را متفاوت گرفت:  9تا  7های خانه

خواهد بود. در حالی که نشان دادیم که غرب  0Wاز سقف منافع غرب ـ اگر درست برآورد کرده باشد ـ برابر 

 خود نیاورده است و در صورت  ایران در محاسبات منافع دیگری هم دارد که اصوالً

 برای ایران مشخص نیست 9و  8و  7های ندارد. بنابراین قسمت باالی خانهکردن هم، برآورد دقیقی از آن لحاظ

 . در حالی که قسمت پایین آن برای غرب مشخصواقع( برآورد کرده استیا ایران آنها را اشتباه )بسیار کمتر از 

 است.

 روست. طبیعی استغرب روبه ا وضعیت عدم تقارن اطالعات به سویدر واقع بازی اتمی ایران و غرب ب

 اطالعاتی )غلط( ارسال کند که موجب هدایت ،دهی )سیگنالینگ(تغرب بتواند با عالم یکه در چنین وضعیت

العات طمرحله ا را در انتشار تدریجی و مرحله به ایران به مسیر خاص مورد نظر غرب شود. نمونه این روشرفتار 

توان مشاهده کرد. یعنی غرب همه اطالعاتی که از فعالیت اتمی ایران در اختیار اتمی ایران از سوی غرب می

 نرژی اتمی قرار نداده استآژانس بین المللی اجا در اختیار ه منتشر نکرده است یا آنها را یکدارد را یکبار

نشان دادیم(، بلکه در هر مرحله و بسته به نیاز آن مرحله از بازی، بخشی از  پنجم های آن را در فصل)نمونه

های متناوب تهدید و تحریم از یک سو و مذاکره رهاطالعات خود را منتشر کرده است.  نمونه دیگر آن را در دو

هم « دار و مریز کج» ه تشویقی از سوی دیگر می توان مشاهده کرد. یعنی غرب حتی در استراتژیو پیشنهاد بست

خواهد مناقشه را به سوی جنگ تمام عیار ببرد یا داند باالخره غرب میای عمل کرده است که ایران نمیبه گونه

 نه.

رای غرب در این بازی، از به ( ب)نتیجه انگارانه باشد اگر تصور کنیم که حداکثر پیامدکمی سادهشاید  

درآوردن ایران، دو چیز برای غرب حاصل حاصل می شود. چرا که با به زانو کردن ایرانزانودرآوردن و تسلیم

ی تربرای غرب از راههای سادهکسب اطمینان از امنیت آینده غرب، ود، امنیت  وتداوم مرجعیت جهانی. می ش
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ر تی  غرب، چالش ایران برای غرب مهمدر مورد حفظ اقتدار و هژمونی جهانپذیر است. از سوی دیگر، نیز امکان

از چالش عراق نیست. یعنی مرجعیت و اقتدار غرب اکنون در عراق به چالش گرفته شده است نه در ایران. 

ن چیزی ر از آمدی فراتبا پیا ایبنابراین انتظار می رود غرب و به خصوص ایاالت متحده باید به دنبال استراتژی

 اکنون آن را دارا می باشد.باشد که هم

، یعنی تنها گزینه عملی که در برابر ایران قرار دارو مریز از سوی ایران قابل فهم استانتخاب رفتار کج

 اتفاق می افتد اما با ساختار کنونی نظام  5بهترین وضعیت برای ایران در خانه  در واقع .دارد، این استراتژی است

ست. پس از آن، خانه یک برای ایران بیشترین منافع را دارد. ولی غرب نییافتنی ن خانه برای ایران دستجهانی، ای

برای ایران وجود  4حاضر نیست آن اندازه به ایران امتیاز بدهد که از حداکثر منافع محتمل ایران بیشتر باشد. خانه 

سازی اکنون برای ایران پذیرش نیست )غنیایران قابل برای 3رین است. خانه نیز برای ایران بدت  2ندارد و خانه 

هم برای غرب  6انه شدنی نیست(. خر باال یا فشار بسیار باال متوقفحیثیتی شده است که جز با کسب منافع بسیا

ا به خود ر« دار و مریزکج» سازی را ادامه دهد، غرب استراتژینیست. یعنی اگر ایران به جد غنی پذیرفتنی

یران ا نتیجه این است که باید بپذیریم ببرد. بنابراین 2کند تا ایران را به خانه جانبه تبدیل میستراتژی فشار همها

« دار و مریزجک»به استراتژی  های دیگر(نبودن گزینهیعنی به ناچار و به علت در دسترس)در بازی،  به طور طبیعی

 روی آورده است.

برای غرب  2رانگیز است. خانه مل بدارو مریز از سوی غرب بسیار تأاستراتژی کجما در مقابل، انتخاب ا

های ستون را با منافع مبهم خانه  2این پرسش جدی است که چرا غرب منفعت آشکار خانه یافتنی است. دست

ایران در است. قبول برای غرب غیر قابل 6یران و خانه برای ا 3کند؟ البته آشکار است که خانه سوم معاوضه می

سازی به توقف غنیصورتی که فشار غرب شدید نباشد یا غرب حاضر نشود منافع بسیاری زیادی را در مقابل 

از   2و  1های بنابراین در ردیف اول، فقط خانه سازی را متوقف کند.ران بپردازد، حاضر نخواهد شد غنیای

اشد ایران مانی که مطمئن برا تنها تا ز« دار و مریزکج»ی غرب نیز استراتژ احتمال وقوع بیش از صفر برخوردارند.

برای غرب قابل  9و  3های ، بنابراین در ستون سوم فقط خانهسازی دست نخواهد یافت دنبال می کندبه غنی

در واقع در عمل خواهد آمد.  9دار و مریز، به خانه داند که با انتخاب استراتژی کجپس غرب میقبول است.  

به نوعی وضعیت تعادلی رسیده است.  به زبان نظریه بازیها، بازی ایران  9اکنون بازی ایران و غرب در خانه  هم،

دارد. اکنون پرسش این است که آیا تعادل ناش برای غرب بهترین وضعیت  قرار 1«تعادل ناش»و غرب اکنون در 

ه آنها را نیز دارد چرا اجازه رسیدن بهای بهتری دارد و توان بالقوه ر سخن وقتی غرب فرصتاست؟ به دیگ

                                                 
1. Nash Equilibrium 
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مفهوم تعادل  واقعاً 9دهیم که خانه پاسخ به این سوال، نخست نشان می دهد بازی به تعادل ناش برود. برایمی

 کاویم.افع تعادل ناش برای غرب را بازمیناش را دارد و سپس من

 

 بازی ایران و غرب در تعادل ناش . ۸-۲-۱
جدول ای هان )مثال یکی از خانهبازیگرر کلی، یک تقاطع یا برش از استراتژیهای تعادل ناش چیست؟ به طو

ای برای انگیزه یبازیگران، هیچ بازیگربودن استراتژی انتخابی سایر  در تعادل ناش است هر گاه با ثابت(( 8-3)

دهید  یاقدامی که شما انجام متغییر استراتژی خود نداشته باشد. در واقع در چارچوب تعادل ناش، من با توجه به 

 دهم بهترین اقدام را انجام ا توجه به اقدامی که من انجام میدهم و شما ببهترین اقدام را انجام می

شود که همه بازیکنان بطور همزمان در حال اجرای استراتژی بهینه بنابراین تعادل ناش وقتی حاصل میدهید. می

ه باشد. هایی داشتشود که تعادل باید چه ویژگیپاسخ به این سوال مطرح میناش در خود باشند. در واقع تعادل 

ارائه شده است و آن عبارت است از این که در تعادل، استراتژی انتخاب شده  1پاسخ این سوال توسط جان ناش

. زیرا اگر کنند، بهینه استهای تعادلی را انتخاب میتژیهر بازیکن با توجه به این که بازیکنان دیگر استرا

خواهد که استراتژی دیگری را انتخاب کند و لذا ما در یک بازیکن میطور نباشد در آن صورت حداقل این

نند. کین است که افراد به دنبال حداکثرکردن منافع خود، عقالیی عمل میتعادل نیستیم. در این جا هم فرض بر ا

-راتژی بهینه هر بازیگر را در عکست: الف(  ابتدا استپیدا کردن تعادل ناش برای هر بازی شامل دو مرحله اس

 سپس زمانی که همه بازیگرانکنیم. ب( گر ممکن است، انجام دهد، مشخص میالعمل به آنچه که بازیگر دی

ژی بهینه خود را انتخاب و به مرحله اجرا در آوردند، در خانه ای که محل تالقی استراتژی بهینه بازیگران استرات

 عادل ناش اتفاق می افتد.است، ت

یک دلیل اهمیت تعادل ناش این است که اگر نظریه بازی به جواب یگانه بیانجامد، آن جواب باید یک 

 بینی تئوری در مورد جواب یک بازی صحیح باشدین امر آن است که برای آن که پیشتعادل ناش باشد. دلیل ا

استراتژیک نی، پایداری بیبینی کرده است. به این پیشتئوری پیشاتژی را انتخاب کند که باید هر بازیکن آن استر

اتژی سترا خاب استراتژی مزبور هیچ بازیگری تمایل ندارد کهنگهدار گفته می شود. زیرا در صورت انتیا خود

 در همزمان ازیب طرفهای همه که وضعیتی باید ناش، تعادل یافتن برایاکنون بینی شده خود را تغییر دهد. پیش

 نخست .کنیممی شروع ایران بهینه استراتژیهای از  (3-8)جدول مراجعه مجدد به  با. بیابیم را گیرندمی قرار تعادل

 چون. تاس سازیغنی توقف ایران برای بهینه حلراه صورت این در. باشد سازش غرب، استراتژی کنیم فرض

                                                 
1.  Jan Nash 
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پیامدش از هر  دو   نیز« دار و مریزکج» استراتژی، و H)0≤I1(I≥است   Hاز پیامدش کمتر استراتژی پایداری،

 استراتژی دیگر کمتر است.

ش است چون ساز مریز داروکج ایران برای بهینه استراتژی باشد، «پایدرای» غرب استراتژی اگر دوم، 

سازی( نیز با احتمال جنگ روبه غنی قاطع پایداری )ادامه و بازدهی، شدن حداقل موجب سازی(غنی )توقف

روست. اگر بدون جنگ ایران پیروز میدان شود که به حداکثر منافع خود دست یافته است. و در صورت بروز 

نیست،  خصمش پیروزی احتمال چون اما بود خواهد حداکثر منافعش همچنان البته شود پیروز ایران جنگ نیز اگر

 جنگ از حاصل موهوم بازدهی از ربهت a)2 (« دار و مریزکج» از حاصل معین بازدهی یا بسیار ضعیف است،

م اشاره ه به عبارت دیگر هر چند این خانه حاوی منافع حداکثری برای ایران است، ولی همانطور که قبالً .است

-دست ب کند،است، در صورتی که غرب گزینه پایداری را انتخا« مخاطره -اعتبار»شد از آنجا که بازی از نوع 

ار دکج»در این جا گزینه پایداری یا  از طریق پایداری، در ابهام خواهد بود. این که ایران 0Iیابی ایران به پیامد 

نابراین پذیری غرب دارد. بایران و برآورد ایران از مخاطره را انتخاب کند بستگی به میزان مخاطره پذیری« و مریز

 رد، منطقی نیست که بر موضع پایداریهای غرب داان از منافع و استراتژیبا توجه به اطالعات ناقصی که ایر

 بایستد.

که  راچ است «مریز و دارکج» نیز ایران بهینه استراتژی است، «مریز و دارکج» غرب استراتژی اگرسوم،  

طبق  ز،نی سازی(غنی قاطع )ادامه نیست. پایداری معقول گرفتن امتیاز ویژه، بدون سازی(غنی )توقف سازش

 به پایداری( می شود، و با  «دار و مریزکج»غرب )از  استراتژی تغییر ، موجب«مخاطره -اعتبار»تحلیل 

ان ایر برای بنابراین، پایداری هم ، نتیجه بازی دست خوش عدم قطعیت خواهد شد.5شدن بازی به خانه کشیده

ها )منافع ایران در این خانهمی شود برقرار  9و  8، 1های های بهینه ایران در خانهحلمعقول نیست. بنابراین راه

 خاکستری شده است(.

سازش  یرانا استراتژی کنیم فرض نخست. کنیم می بررسی را غرب بهینه استراتژیهای وضعیت اکنون

 راحتی هب  جانبه همه فشار که چرا است جانبههمه فشار غرب، برای بهینه حل راه آنگاه باشد، (سازیغنی توقف)

 خواهد ار بازدهی بیشترین غرب و کندمی متوقف را سازیغنی غرب، فشار با همزمان ایران یعنی دهد می جواب

در اینجا اگر غرب  به جای (. ایران سازیغنی فعالیت توقف از ناشی غرب هژمونی افزایش علت به) داشت

ران امتیاز بدهد، ایسازی  باید به قف غنیاستراتژی فشار همه جانبه، استراتژی سازش را انتخاب کند به منظور تو

، از آنجا که هژمونی غرب به طور حداکثری تجلی نخواهد کرد و با خطر «دار و مریزکج»همچنین در گزینه 

  به دست نخواهد آورد. 2احتمالی تغییر رفتار ایران نیز مواجه است، منافعی به اندازه منافع خانه 
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 فشار »حل بهینه برای غرب باز راه باشد، (زیساغنی قاطع ادامه) پایدرای ایران استراتژی اگر دوم،

از  «دار و مریزکج» ( برای غرب پذیرفتنی نیست بنابراین گزینه6است. چون پیشتر گفتیم که خانه )« جانبههمه

 در ایران شدن ترقاطع موجبنیز به علت این که  شود. در مورد گزینه سازشانتخابهای غرب خارج می

 یزنجانبه( از سوی غرب پایداری )فشار همه ، از نظر غرب مردود است. البته گزینهشود می اهدافش گیریپی 

 شودمی نیبیپیش آنچه از ترپرهزینه برای غرب تواندمی اشنتیجه که انجامدبی جنگ به است خطر این دارای

 است.  پیروز میدان . اما در هر صورت غرب مطمئن است که اگر جنگی درگیرد ـ گرچه پرهزینه اما ـ نهایتاًباشد

. است «مریز و دارکج»  نیز غرب برای بهینه استراتژی باشد، «مریز و دارکج» ایران استراتژی اگر سرانجام و

 در و( یشترب امتیاز گرفتن برای) خود خواست گیریپی در ایران شدن ترجدی موجب استراتژی سازش که چرا

 الزاماً است کنمم نیز جانبههمه فشار استراتژی و. شد خواهد سازیغنی قاطع ادامه به ایران استراتژی تغییر نتیجه

 های(. بنابراین راه حلغرب هژمونی کاهش) دهد افزایش را غرب هزینه و نینجامد ایران سازیغنی توقف به

 ها خاکستری شده است(.واهد داد )منافع غرب در این خانهرخ خ 9و  5،  2های تعادلی غرب در خانه

 دست بهینه استراتژی به طرف دو هر که است  9 خانه در تنها است آشکار (3-8)جدول از  که گونه همان

 اکنون(. است تحقق حال در نیز عمل در که چیزی) دهدمی ارائه را ناش تعادلی حلراه 9 خانه بنابراین. یابندمی

 هک هست منافعی غرب طرف در یعنی) غرب سوی به اطالعات تقارن عدم وجود علت به که است این سخن

 رد ناش تعادل به طرف دو رسیدن ،(کند وارد بازی محاسبات در را آنها تواندنمی و ندارد اطالعی آنها از ایران

ای ارائه دهد، یعنی بازیهای خاصی را شکل دهد. بازیهایی رفتارهای  ویژه که دهدمی را امکان این غرب به 9 خانه

ه به استراتژی بهینه از یک سو ایران، با توج 9شده نباشد. در واقع در خانه رقیب )ایران( شناختهتواند برای یکه م

تواند در حالی که ایران به استراتژی تعادلی رسیده ی رسیده است، از سوی دیگر غرب میحل تعادلغرب، به راه

دارد در جهت ، از اطالعات خاصی که کنددنبال می خود را« دار و مریزکج»ت، و در عین حال که استراتژی اس

 سازی منافع خویش بهره ببرد.هدایت بازی و حداکثر

برای غرب چه منافعی نهفته است که حاضر است آن را  9پرسش این است: در خانه به دیگر سخن، اکنون 

ت فرص برای غرب سه 9معاوضه کند؟ به طور خالصه باید گفت انتخاب وضعیت خانه  2خانه آشکار با منافع 

 را برای غرب فراهم « استراتژیکرفتارهای »که این خانه امکان  آورد. نخست اینویژه فراهم می

می دهد. و سوم این که مانع آن را « خودآچمزی»کند. دوم این که به غرب امکان درانداختن یک بازی می

د. این تبدیل شو «فیکوکاتاستربازی »بینی پذیر به یک یران و غرب از یک بازی پویای پیششود که بازی امی

 کاویم.موارد را در ادامه باز می
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 رفتار استراتژیک . ۸-۲-۲
 ران به مکارانه یکی از بازیگنخست ببینیم رفتار استراتژیک چیست. به طور خالصه وقتی در یک بازی ه

صمیمانه رفتار کند به طوری که حاصل رفتار او، افزایش منافع خودش و کاهش منافع دیگران باشد، ای غیرگونه

ه بازیگر، صمیمانه نیز این است ک( می خوانیم. منظور از رفتار غیرصمیمانهاو را رفتاری استراتژیک )یا غیر رفتار

دیشد  و تمایل دارد. برای مثال، یک اند خالف آن چیزی باشد که واقعا میاطالعاتی که از خود بروز می ده

پذیرند که بر اساس قاعده را در نظر بگیرید. در رأی دهی، رأی دهندگان میی دهی رأبازی صمیمانه، نظیر 

ی را آورده است، ر پایان کاندیدایی که باالترین رأی دهد و در کس به کاندیدای مورد نظر خود رأبازی، ه

ر رفاً بپذیرندکه صتیجه آن مطلع نیست. و همه نیز میر آغاز بازی کسی از نانتخاب شود. پس در حالت عادی، د

 ی دهند )رفتار صمیمانه(. اساس تمایل خود به کاندیداها رأ

اندیدا سه کخواهند از میان هیئت مدیره یک شرکت )سه نفر( می اکنون، برای مثال، فرض کنیم اعضای

ا سه بی دهنده داریم ن او انتخاب کنند. پس اکنون سه رأعنوان معاوعامل و یکی را به یکی را به عنوان مدیر

شود که می تواند آن را بر اساس تمایل خود، میان کاندیداها تقسیم کاندیدا. به هر رأی دهنده ده امتیاز داده می

عدی به عنوان عامل و کاندیدای بز را کسب کرده است به عنوان مدیرکند. در پایان، کاندیدایی که بیشترین امتیا

شده است.  ( مشخص 4-8معاون او انتخاب خواهد شد. تمایل واقعی اعضای هیئت مدیره به کاندیداها در جدول )

کاندیدای اول، معاون او باشد.  عامل شود وول تمایل دارد کاندیدای سوم مدیری دهنده اطبق توزیع امتیازها، رأ

 کند که کدام یکاو فرقی نمیتفاوت است، یعنی برای م نیز بین کاندیدای اول و سوم بیی دهنده دورأ

عامل و کاندیدای ز  تمایل دارد کاندیدای اول مدیرعامل و کدام یک معاون او شود. رای دهنده سوم نیمدیر

 سوم، معاون او شود. 

د، نی گیری انجام شود و اعضای هیئت مدیره واقعا بر اساس تمایل واقعی خود به افراد امتیاز بدهاگر رأ 

خاب خواهند امتیاز به عنوان معاون او انت 13امتیاز به عنوان مدیرعامل و کاندیدای اول با   14کاندیدای سوم با 

 داندکه تمایل اتی بیش از دیگران دارد. یعنی میدهنده سوم، اطالعشد. اکنون فرض کنیم رأی

 دهی غیرصمیمانه، نتیجه صورت او به راحتی می تواند با رأی دهنده اول و دوم چگونه است. در اینرأی

ای دوم و ه کاندیدتمایل دارد ب تواند امتیازاتی که واقعاًدهنده سوم میود تغییر دهد. رأیگیری را به سود خرأی

ر این د جا کند. یعنی به کاندیدای دوم، چهار امتیاز و به کاندیدای سوم صفر امتیاز بدهد.سوم بدهد را جابه

راین کاندیدای اول خواهد شد.  بناب 10و  7، 13صورت جمع امتیازهای کاندیداهای اول، دوم و سوم به ترتیب 

طابق م گیری دقیقاًانتخاب خواهند شد. یعنی نتیجه رأی عامل و کاندیدای سوم به عنوان معاون اوبه عنوان مدیر

 دهنده سوم در خواهد آمد.تمایالت رأی
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 ی دهنده اولرأ ۳ ۱ ۶ 10

 ی دهنده دومرأ ۴ ۲ ۴ 10

 ی دهنده سومرأ ۶ 0 ۴ 10

 14 3 13 

هر   کسب شده توسط جمع امتیازهای

 کاندیدا

 

 دهی به مفهوم مرسوم آن وجود دارد، بلکه هر تصمیمی از سوی بازیگرانأینیز نه تنها ر در مناسبات جهانی

راق ع کنندکه نیروی نظامی بهال وقتی آمریکا و اروپا اعالم مید. مث÷ی تلقی شوأتواند نوعی العام رجهانی می

حمایت خواهند کرد، نوعی کنند در تنش میان گرجستان و روسیه از گرجستان خواهند فرستاد یا اعالم می

ز اثر می سایر بازیگران جهانی نیکنند. و طبیعی است که انتشار چنین اطالعی بر رفتار دهی را منعکس میأیر

توانند به سادگی با تظاهر به برخی رفتارها، نوعی ای عمده بازیگر در صحنه جهانی میذارد. اکنون کشورهگ

دهند. مثال وقتی روسیه اعالم می کند از تصویب قطعنامه جدیدی بر علیه دهی غیر صمیمانه را از خود بروز أیر

یمانه نیست. یا وقتی کشورهای صم کند که الزماًدهی را منعکس میرأیایران استقبال نخواهد کرد، نوعی 

 کدهی است که می تواند غیرصمیمانه یا استراتژیتمی ایران حمایت می کنند، نوعی رأیمتعهد از مواضع اغیر

باشد. چنین رفتاری بارها و بارها از سوی غرب در مورد ایران رخ داده است. تناوب در رفتارهای اروپا در مورد 

 امناقشه اتمی ایران )گاهی اتخاذ مواضعی همدالنه و متمایز از رفتار آمریکا و گاهی اتخاذ مواضعی همسو ب

 ی استراتژیک است. شکارا از نوع رأوی اروپا است که آی از سأآمریکا( در واقعی نوعی اعالم ر

می شود و چه در  انجام گیریرأیاستراتژیک )چه در مجامع جهانی که واقعاً  دهیرأیغرب از طریق 

المللی خود( می کوشد تا بیشترین اطالع غلط را به ایران و سایر بازیگران جهانی منعکس کند اعالم مواضع بین

جهانی را به سوی تمایالت واقعی خود سوق دهد. در واقع غرب از طریق تا از این طریق بتواند نتیجه بازی 

که دیگران را مجبور به تغییر مواضع یا تمایالت خود کند، نتیجه کوشد بدون آندهی استراتژیک، میرأی
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لکه د، بشد دیگران را تغییر دهکودهی استراتژیک، بازیگر نمیرأیمطلوب را از بازی جهانی بگیرد. در واقع در 

گیرد. اش نباشد ـ نتیجه مطلوب را از بازی جهانی بب ـ حتی اگر مطابق تمایالت واقعیکوشد با انتخابهای مناسمی

به دیگر سخن، در عصری که امکان رفتارهای استراتژیک وجود دارد، دیگر نیازی به تئوری توطئه نیست. می 

کند، اما بازیگران بزرگ و اصلی به راحتی با اتخاذ توان جهان را رها کرد تا تمایالت خود را ابراز و اعمال 

ر دهی غیرواقعی )سیگنالینگ( می توانند نتیجه بازی را به سود خود تغییمیمات استراتژیک و از طریق عالمتتص

ش اگرفته است. یعنی علی رغم این که تمایل باطنیرد قیمت نفت، چنین روشی را در پیدهند. اکنون غرب در مو

هد دهد که خالف این را نشان می داال بماند، رفتارهایی را بروز میاست که قیمت نفت باالتر برود و ببه این 

)مانند تصویب طرح در کنگره آمریکا برای شکایت از کشورهای اوپک به علت عدم افزایش سطح تولید، سفر 

ه کشورهای تند بوش بر علیهای زایش تولید نفت عربستان، سخنرانیدیک چنی به عربستان برای تقاضای اف

 ها(.امل افزایش قیمت نفت و نظایر ایناوپک و معرفی آنها به عنوان عو

و ود داردکه ددر بازی اتمی ایران و غرب، تنها زمانی امکان بروز رفتارهای استراتژیک از سوی غرب وج

( 3-8)جدول در  9انه دار و مریز عمل کنند. به همین علت است که وضعیت تعادلی خطرف با استراتژی کج

 ها مرجح است.غرب بر سایر گزینه برای

 

 غرب« آچمزیخود»بازی  . ۸-۲-۳
د که طرف خاصی باشز طرفهای بازی دارای اطالعات متقارن گفتیم که وقتی یکی ار بحث بازی با اطالعات ناد

 رت هر دو طرف دستصو خبر است، بازی در وضعیت اطالعات نامتقارن قرار می گیرد. در اینمقابل از آن بی

العات اضافی، ای اطزنند تا با کسب اطالعات بیشتر، به پیامدهای باالتری برسند. بازیگر داربه تالشهایی می

ا فریب ابل رغلط( طرف مق کند تا با انتشار اطالعات خاص )و احتماالًدهی یا سیگنالینگ میشروع به عالمت

گر دارای اطالعات کمتر  نیز )اگر بداندکه رقیبش اطالعات خاص نظر هدایت کند. بازیداده و در مسیر مورد

زند تا اطالعات بیشتری از طرف مقابل کسب کند. یعنی به جای بازی ایشی میدارد( دست به انجام حرکات نم

واقعی، حرکات نمایشی انجام می دهد تا از  طریق مشاهده واکنش رقیب، اطالعات بیشتری از او به دست آورد. 

عات طالزنند. اما یکی )دارنده اکاری میهر دو رقیب دست به فریب ر یک بازی با اطالعات نامتقارن،پس د

کوشد تا با استفاده از اطالعات خاصی که در دست دارد، دیگری را گمراه و به مسیری ببرد که به خاص( می

ا با کوشد تاقص است( میازیگری که اطالعاتش ننفع اوست )به نفع دارنده اطالعات خاص(. و دیگری )ب

های نمایشی، اطالعات بیشتری از رقیب کسب کند. روشن است که در این بازی نمایشی دو طرفه، دست حرکت

 باال با رقیبی است که اطالعات خاص در دست دارد. یعنی عدم تقارن اطالعات به سوی او جریان دارد.
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تواند آن را شکل دهد، بازی ارنده اطالعات خاص مینامتقارن، دیکی از بازیهایی که در بازیهای اطالعات 

 ن،نشد شکوفا بازنشدن، معنای به متداول کاربرد در که است ترکی واژه یک، 1است. آچمز« آچمزیخود»

 دهدیم رخ زمانی  شطرنج بازی در آچمز. نباشد متصور آن از رهایی که است حالتی و تنگنا دشوار، وضعیت

 اگر اما .ندبز است کرده تهدید را سیاه شاه که سفیدی مهره تواند می که است جایی در سیاه مهره یک مثالً که

ن صورت، در ای. کند تهدید را سیاه شاه تا شودمی باز سفید دیگر مهره یک برای راه شود جاجابه سیاه مهره این

گر . به دیگر سخن، حتی ابرد بهره آن قدرت  از تواننمی  فعال یعنی دارد، قرار آچمز وضعیت در سیاه مهره این

از این مهره سیاه استفاده شود تا مهره سفیدی که شاه را تهدید کرده است بزنیم، باز مهره سفید دیگری که جای 

این مهره سیاه خواهد آمد، شاه را تهدید خواهد کرد. بنابراین مهره سیاه ما از دست رفته است اما تهدید شاه هنوز 

بهتر است مهره سیاه را جابه جا نکنیم، چون با جابه جایی آن، هم یک مهره سیاه از  پا برجاست. در این صورت

دست رفته است و هم تهدید علیه شاه سیاه همچنان باقی است. پس ما گرچه این مهره سیاه را داریم، اما چون 

شود تا مهره تشویق می در وضیعت آچمز قرار دارد، نمی توانیم از آن استفاده کنیم. در این صورت بازیگر سفید،

جا نکند، تا مهره سیاه همچنان در آچمز وضعیت آچمز قرار داده است، جا بهسفیدی که این مهره سیاه را در 

 قرار گیرد. 

دو طرف.  هایت؟ پاسخ بستگی دارد به ارزش مهرهاکنون پرسش این است، تداوم آچمز واقعا به نفع کیس

تر از مهره سیاه باشد، تداوم وضعیت آچمز آچمز قرار داده است، کم ارزش در اگر مهره سفیدی که مهره سیاه را

 ر وضعیت آچمز قرار دارد، عکس، مهره سیاهی که دفید است. اما  اگر بربه نفع بازیگر س

کند، تداوم وضعیت آچمز، به نفع بازیگر سیاه است. اکنون ره سفیدی باشد که او را تهدید میتر از مهارزشکم

 ارزشعرض آچمز از سوی یک مهره سفید پرارزش خود را در مر سیاه، عامدانه یک مهره سیاه کمیگاگر باز

ی بازیگر که از سو ارزش را ناکارآمد کند. چنین حرکتیکار توانسته است یک مهره سفید پرقرار دهد، با این 

آچمز از سوی مهره سفید  معرض در مهره سیاه ظاهراً  بنابراینگفته می شود. « آچمزیخود»شود، سیاه انجام می

 .مهره سفید خنثی شده است تهدیدکنندگی قدرت ،کار این با باطنا اما قرار گرفته است

 بازی یک درانداختن با غرب یعنی. است غرب سوی از «خودآچمزی» بازی یک درگیر اکنون ایران

ان . غرب ظاهرًا نشاست کرده ترغیب اتمی بازی تداوم بهما را به پافشاری بر اهدافمان و در واقع  «خودآچمزی»

از مجبورکردن ایران به توقف دهد که در عراق و افغانستان زمین گیر شده است، ظاهراً نشان می دهد که می

ست، ا دهد که صدور چندین قطعنامه صادره بر علیه ایران کارساز نبودهسازی ناتوان است. ظاهراً نشان میغنی

                                                 
1.  Achmaz 
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ننده، های تشویقی و فرستادن گروههای مذاکره کیر نیست. ظاهراً با پیشنهاد بستهپذمکاناها عمالً و اعمال قطعنامه

 یران مذاکره کند. ظاهراً نشانجانبه بر ایران ناتوان است و مجبور است با اکندکه از اعمال فشار همهوانمود می

تر بر ایران ست، چرا که فشار بیشدهد که افزایش قیمت نفت دست آنها را برای فشار بیشتر بر ایران بسته امی

رود. ظاهراً نشان می دهد که میان آمریکا و اروپا در میکند و قیمت نفت باالتر تر میخلیج فارس را بحرانی

کند که گرفتن توافق چین و روسیه )اعضای قی وجود ندارد. ظاهرًا وانمود میمورد نحوه برخورد با ایران تواف

ها. همه این با مشکل روبه روست، و نظایر این د اقدامات قانونی بر علیه ایران،دائم شورای امنیت( در مور

جماعی این زمینه ا کنند که غرب نه آمادگی حمله به ایران را دارد و نه دراین پیام را به ایران مخابره می هاحرکت

کامل اجرا کند و همه کشورها های تحریم را به طور تواند قطعنامهها وجود دارد و نه حتی میمیان خود غربی

قرار دارد و ایران « وضعیت آچمز»ها پیامهایی است به ایران که غرب در ه را به اجرای آنها وا دارد. اینمربوط

 آمدن کند و یک ایرانغرب را وادار به کوتاه ،  نهایتاً«خریدن زمان»بر اهداف خود و با « پافشاری»می تواند با 

 اتمی را بپذیرد. 

م، ایکرده هایی که ما وارداین بازی کرده است در برابر مهرههایی که غرب که وارد است که مهره روشن

 های خود را به میدان آورده است. اقتصاد، امنیت، ثبات،ی دارند. ایران تقریبا تمام مهرهبه طور نسبی، ارزش کمتر

 هایی هستند که ایران یکر جهانی و ... مهرهسایگان، اعتبادرآمد نفت، رضایت مردم، همکاری و اعتماد میان هم

نه تنها خیلی ساده هرگاه  دادن آنهاست. اما غرب چه؟حال از دستیک آنها را وارد بازی کرده است و در به

کند می تواند موضوع مناقشه اتمی ایران را تحت الشعاع مسائل دیگر )نظیر مناقشه گرجستان( قرار دهد و اراده 

 با قرار دادن خود در وضعیت خودآچمزی  ری آن نجات دهد، بلکه اصوالًخود را از گرفتا

 کوشد تالطم در بازار نفت را مدیریت کند و از آن طریق به اهداف بلند تاریخی خود برسد.می

رد. اگر توانسته است به وجود آومی« دار و مریزکج»تنها با دنبال کردن استراتژی و غرب چنین وضعیتی را  

 کرد اعطای امتیاز واقعی( را دنبال میاتژی پایداری )فشار همه جانبه( یا استراتژی سازش )غرب استر

کند و به را رها می 2ه غرب خانه پر منفعت توانست بازی خودآچمزی را دنبال کند. بنابراین علت این کنمی

لبته طبیعی است که هدف امکان ارائه بازی خودآچمزی وجود دارد. ا 9آید این است که در خانه می 9خانه 

به  را ما تدریج به گیر کردن نیروهای موثر ما، و فرسایشی کردن بازی،ب از این کار این است که با زمینغر

سوق دهد. یعنی وضعیتی که ما هر حرکتی برای خروج از کیش انجام دهیم، « های زنجیره ایکیش»شرایط 

« ایهای زنجیرهکیش»در دست دارد. طبیعی است که  رقیب مهره آماده دیگری برای اجرای یک کیش دیگر

« مدنهاعبور ت»و تحقق هدف « خداحافظی با خاورمیانه»می انجامد. نقطه مات این بازی، همان « نقطه مات»به  نهایتاً

 است.
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تلف ون بتواند ابعاد مخهای پنجم و ششم آمد، انتظار می رود خواننده اکنبا توجه به مطالبی که در فصل

 غرب را در خلیج فارس و بویژه در مناقشه اتمی با ایران، تحلیل کند.« آچمزیخود»ی باز

 

 گیری بازی کاتاستروفیک.  ممانعت از  شکل۸-۲-۴
گذاری شد. به طور فرانسوی پایه 2توسط پروفسور رنه تام 1972ای است که در سال نظریه 1«هانظریه ناگهانه»

ا متغیرهایی که نوسانات آنها پیوسته و یکنواخت نیستند ارائه شده است. تخالصه این نظریه برای توضیح رفتار 

پیش از معرفی این نظریه، حساب دیفرانسیل، یگانه ابزاری بودکه با کمک آن رفتار متغیرهای دارای رفتار 

ا مشتق پذیر هیکنواخت، قابل توضیح بود. اما این ابزار تنها برای متغیرهایی قابل کاربرد است که توابع ریاضی آن

ال تروپی در یک دیگ بخار در حها در واکنش به افزایش حجم پول، یا تغییرات آنرفتار قیمت  هستند. مثالً

شدن، یا گردش سیارگان منظومه شمسی، یا پرتاب یک موشک به سوی کره ماه، همگی به کمک حساب گرم

نیای اطراف ما د عی این گونه نیستند. در واقعهای طبیدیفرانسیل قابل توضیح هستند. اما بخش بزرگی از پدیده

 ای غیرقابل گهانی است، یا وقایعی که به گونههایی که تغییرات آنها ناپر است از پدیده

« هاه ناگهانهنظری»ها، ابزار دیگری مورد نیاز بود. در واقع هند. برای توضیح رفتار این پدیدهدبینی رخ میپیش

 پاسخی بود به این نیاز. 

ای موضع کاربرد این نظریه را توضیح دهیم. پدری را در نظر بگیرید که برای ترغیب بگذارید تا با مثال ساده

تشویق را به  ر تنها ابزارفرزندش به خوب درس خواندن، از دو ابزار تشویق و تنبیه استفاده می کند. وقتی این پد

درس هتر ها، انگیزه او برای بموازات افزایش تشویقینی است، به ببرد، پاسخ فرزند روشن و قابل پیشکار می

ای به بعد نیز تالش خود را برای بهتر درس خواندن آغاز می کند ز نقطهشود و اخواندن نیز بیشتر و بیشتر می

)گرچه ممکن است تغییرات نرخ افزایش تالش با تغییرات نرخ افزایش تشویق متناسب نباشد(. به همین ترتیب 

شارهای تنبیهی کند. با افزایش فرد، فرزندش را خشمگین و متنفر میر تنها ابزار تنبیه را به کار می بوقتی این پد

رخاشگرانه از ب واکنش پشود  تا جایی که در نقطه ای موجر و خشم فرزند بیشتر و بیشتر  میتوسط پدر، تنف

هر  نی و یکنواخت است. اما اگر پدر همزمانبیمورد هم، رفتار فرزند، قابل پیش شود. بنابراین در اینسوی او می

دو رویکرد تشویق و تنبیه را به کار ببرد، بسته به تناسب این دو عمل، ممکن است نتایج مختلفی به دست آید. 

شویق بیش از کند، اما مقدار افزایش تو تنبیه خود را بیشتر و بیشتر میمثال فرض کنیم پدر همزمان مقدار تشویق 

                                                 
 1. Catastrophe Theory و نظایر این  «کاتاستروفینظریه »، «نظریه فاجعه»،  «نظریه رویدادهای غیر منتظره»، این اصالح قبال با عناوینی چون

 ها در زبان فارسی به کار برده شده است.
2.  Rene Thome 
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تنبیه است. در آغاز ممکن است به موازات افزایش تشویق، انگیزه فرزندش برای بهتر درس خواندن  مقدار افزایش

تحصیلی فرزندش  کند و پیشرفت بیشتر شود. حتی ممکن است مقداری اندکی تنبیه، ابتدا اثر تشویق را بیشتر

یابد. یش میفزاشم درونی فرزند نیز اگیر شود. اما در فرایند افزایش مداوم تشویق و تنبیه، به تدریج تنفر و خچشم

ای فرا رسد که صبر فرزند تمام شود و او یکباره دست به پرخاشگری  بزند و حتی کاًل آنگاه ممکن است نقطه

رو وبهتنبیه ما با دو رفتار محتمل رتحصیل را رها کند. بنابراین در چنین وضعیتی، در هر سطحی از تشویق و 

ند. جدیت در کردازد یا یکباره تحصیل را رها میپی به بعد به طور جدی به تحصیل میاهستیم، یا فرزند از نقطه

هند و از رفتار درفتاری فرزند را یکباره تغییر میتحصیل یا ترک تحصیل، رویدادهای ناگهانی هستند که روند 

ار نتایج غیر اید انتظت، بسازند. به همین علت وقتی بر یک پدیده شرایط متضادی حاکم اسگذشته متمایز می

 ای را داشته باشیم.منتظره

ای ههای متضادی است که منجر به واکنشالمللی، وضعیتنها در مناسبات بیبدترین وضعیتیکی از 

کانشی از سوی یکی از شود. گاهی این رفتارهای تسوی رقیب می از 1منتظره و رفتارهای تکانشیناگهانی یا غیر

 وابط بازیگرانی که در صحنه ر آمیز باشد. بنابراینبازیگر دیگر بسیار خسارت ند برایتوابازیگران می

واند تصادفی، تبازیهایی شوند که نتایج آنها می نباید وارد الملل دارای جایگاه ویژه و منافع مهمی هستند قاعدتاًبین

 تکانشی یا کاتاستروفیک باشد. 

می ایران و غرب نیز انتظار داریم که غرب ـ به عنوان بازیگری توجه به آنچه آمد، در مورد مناقشه اتاکنون با

که منافع زیادی در بازی دارد ـ مراقب باشد که مناقشه اتمی به یک بازی کاتاستروفیک منجر نشود. البته گاهی 

 ی باشداحاصل از رفتار یک بازیگر به گونهدر برخی بازیها ممکن است رفتار تکانشی یا رویدادهای ناگهانی 

ار کند که ای  رفتتواند به گونهاشته باشد. در این صورت رقیب، میکه  خسارت چندانی برای رقیب دیگر ند

بازیگر مقابل را به رفتارهای تکانشی و کاتاستروفیک وا دارد و از این طریق از او بازی بگیرد. بنابراین گاهی 

باال را دارد این مزیت را بدهدکه از طریق  تواند به رقیبی که دستزیهای کاتاستروفیک در عین حال میبا

 تحریک دو گانه بازیگر مقابل، رفتار او را به گونه دلخواه شکل دهد. 

رسد که بازی اتمی ایران و غرب هنوز از این نوع نیست که غرب بتواند از رفتار تکانشی اما اکنون به نظر می

گمان در شرایط موجود که غرب هنوز به دست آورد. بی، نتایج دلخواهی محتمل بازیگران )به طور خاص ایران(

بیشترین وابستگی را به منابع انرژی فسیلی خلیج فارس دارد، به صالح غرب نیست که بازی اتمی ایران به سوی 

ی رفتار ابازی مناقشه اتمی ایران، به گونهیک بازی کاتاستروفیک سوق یابد. بر این اساس الزم است غرب در 

                                                 
1.  Impulsive Behaviors 
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ماهیت کاتاستروفیک یا تکانشی پیدا نکند. برای مثال فرض کنید الزم باشد غرب برای توقف  کندکه بازی

ش ایران هم با افزایکنیم سط ایران، تهدیدهای خود را پی درپی افزایش دهد. و البته فرض میسازی تونیغ

 رسد کهای فرا نقطهست در فرایند افزایش تهدید، سازی را تا حدودی کاهش دهد. اما ممکن اتهدیدها، غنی

سازی الزم است حمله محدودی به مراکز اتمی ایران صورت پذیرد. غرب گمان کند برای توقف کامل غنی مثالً

همین حرکت کافی است تا منجر به وقوع یک رویداد غیر منتظره از سوی ایران شود )مثال بستن تنگه هرمز یا 

دث شکل بگیرد که در آغاز خواست غرب نبوده است و ممکن حمله به اسرائیل( و بنابراین زنجیره ای از حوا

 است برای غرب نیز خسارت بار باشد.

کندکه بازی اتمی ایران و غرب به سوی شرایط یک بازی راین غرب به طور جدی باید مراقبت بناب

ادمان یرج شود )کاتاستروفیک سوق نیابد. چرا که در این صورت احتمال دارد مدیریت بازی از دست غرب خا

ه تواند بازی را مدیریت کند(. باز ایران دارد و به همین علت می ایم غرب اطالعاتی بیشباشد که فرض کرده

مکان است. تنها با این استراتژی است که ا« دار و مریزکج»استراتژی برای غرب، استراتژی همین دلیل، بهترین 

دار کج»وقتی استراتژی ایران، گزینه  د دارد. مخصوصاًمانورهای سریع برای تغییر شرایط بازی، برای غرب وجو

یر تواند منجر به تغییر رفتار ایران شود )وقوع رویداد غیگر توسط غرب میباشد، انتخاب استراتژیهای د« و مریز

 منتظره(. 

ترتیب، در شرایطی که وضعیت عدم تقارن اطالعات به سود غرب بر بازی اتمی ایران و غرب حاکم بدین

کندکه مانع آن این امکان را برای غرب ایجاد می ((3-8)جدول در  9ت، حفظ وضعیت تعادلی ناش )خانه اس

 شود که بازی اتمی ایران و غرب به سوی یک بازی تکانشی )کاتاستروفیک( سوق داده شود. 

 

 . جمع بندی۸-۲-5
ضای عرفی برخی بازیهای ساده، فهدف بخش اول این فصل این بود که با معرفی چارچوب کلی نظریه بازیها و م

ذهنی خواننده را آماده کند تا بتواند تحلیل بازی اتمی ایران وغرب را دنبال کند. در تحلیل بازی اتمی ایران و 

غرب نشان دادیم که این بازی هم به لحاظ تئوریک در تعادل ناش به تعادل می رسد و هم در عمل این چنین 

« و مریز دارکج»ن است که هر دو طرف استراتژی م این تعادل برای غرب ایشده است. گفته شد که ویژگی مه

و  را در اندازد« آچمزیخود»دهد تا یک بازی ود این استراتژی به غرب اجازه میرا برگزیده اند و بنابراین وج

ه این است کنظر غرب سوق دهد. در واقع سخن ده و او را به سوی رفتارهای مورداز این طریق رقیب را فریب دا

دلی اغرب برای مدیریت بازار نفت در بلند مدت نیازمند تداوم مناقشه اتمی است. یعنی مناقشه باید به وضعیتی تع
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ای که هطتداوم باشد و جز در تعادل ناش یعنی نقبینی و در بلندمدت همچنان قابلبرسد که در شرایطی قابل پیش

کنند این هدف برآورده نمی شود. اکنون در تعادل ناش، بال میرا دن« دار و مریزکج»هر دو طرف استراتژی 

یر گکند که غرب را زمینگمان می برده است که در آن رقیب ظاهراً« آچمزیودخ»غرب بازی را به سمت حالت 

یری گدر حالی که غرب از طریق این زمینکرده است و بنابراین بر تداوم این زمین گیری پای فشاری می کند 

ابد و از ثباتی در منطقه خلیج فارس تداوم یامه یابد و بنابراین ناامنی و بیکند تا تنش اتمی ادتالش میصوری، 

جی اما یطوالنی در تالطم و ابهام باقی بماند و قیمت نفت به صورت تدر این طریق بازار نفت برای مدتی نسبتاً

 عافزایش تدریجی اما مداوم قیمت نفت مناف گونه که در فصل شش و هفت گفته شد،مداوم افزایش یابد. همان

-یاقتصادی غرب را حل مـفراوانی برای غرب در پی دارد و برخی معضالت یا بیماریهای تاریخی نظام سیاسی

واهد اگر ایران بخ کند. اما در مقابل، زیانهای تاریخی بزرگی نیز برای ایران و خاورمیانه اسالمی در پی دارد.

بزند تنها راه حل این است که استراتژی خود را عوض کند. تنها در این صورت است که طرح غرب را به هم 

خارج می شود. اما اگر ایران قرار  (3-8)جدول در  9تعادل ناش به هم می خورد و بازی از وضعیت تعادلی خانه 

، را دنبال کند« زدار و مریکج»این که غرب همچنان استراتژی  است استراتژی خود را به هم بزند، با فرض

گونه که گفتیم رود و همانمی 6خانه  تواند به استراتژی پایداری روی بیاورد.چرا که در این صورت بازی بهنمی

نابراین د را عوض کند. بشود که غرب نیز استراتژی خوبرای غرب غیر قابل قبول است و منجر به این می 6خانه 

هد. در تغییر د« سازش»به « دار و مریزکج»ن است که استراتژی خود را از یحلی که برای ایران می ماند اتنها راه

غرب را ـ که در تداوم بازی رسد، اما منافع اعالم نشده ه حداکثر منافع خود در بازی نمیاین صورت گرچه ب

نندگان کپنهان صادرمساوی زیان  زند. و این در حالی است که منافع پنهان دقیقاًپذیر می شود ـ به هم میامکان

امین منافع غرب برای ت« خود آچمزی»تواند بازی تغییر ناگهانی استراتژی خود، می نفت است. بنابراین ایران با

 پنهان او را به هم بزند و این عین منافع ایران است.

 

  .   گزارش لحظه به لحظه از  بازی غرب با  ایران۸-۳
 ن ورزشی، گزارش لحظه به لحظه ای از بازی غرب با ایران ـ درخواهم به سبک گزارشگرادر این بخش می

و سپس  غرب های تاکتیکی مکرر. در این گزارش، شاهد دفاعرا تقدیم خوانندگان گرامی کنممناقشه اتمی ـ 

 در این گزارش شاهد  های ایران هستیم.های تماشایی به دروازهآسا و ورود مکرر گلهای برقضد حمله

ینیم که بوسیه و چین هستیم. در این بخش میمیان آمریکا و اروپا و گاه ر« توپ سیاست»زیبای دادنهای پاس

های و آزمون تحمل اقتصاد غرب تاکتیک چگونه مرحله به مرحله بازیگران غربی با آستانه سنجی بازار نفت
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نه از یک دام ت نفتدهیم که چگونه همین که نرخ رشد قیمکنند. نشان میدفاعی و تهاجمی را انتخاب می

وال اراندازی کانتا اروپا با راهگذارد کشد و بازی را به اروپا وامیرود، آمریکا پا پس میآماری خاص فراتر می

های حضرت سوالنا، التهاب بازار نفت را ا و آمد و رفت سفرای صلح و لبخندهمذاکره و پیغام و پسغام دادن

باز چگونه وقتی کاهش قیمت از حدی بیشتر می شود و یا  نرخ رشد  بخواباند و شتاب قیمت نفت کند شود؛ و

 گر مقامات غربی شروع به تهدید شود، اسرائیل، بوش، رایس و دییقیمت از دامنه آماری خاصی کمتر م

که قیمت نفت به اندازه کافی شتاب گرفت یکباره حرفهای گذشته را کشند و همینکنند و خط و نشان میمی

کنند. در این بخش نشان می دهیم چگونه هر گاه رکود بر بازار نفت حاکم شده است، صحبت از فراموش می 

نامه تصویب نفت کافی نبود، قطعدادنهای تصویب قطعنامه برای التهاب  بازار شود و اگر کشنامه میتصویب قطع

ویی اصال گال برد یک بارهبه انداز کافی با شود و همین که تصویب قطعنامه آستانه روانی بازار نفت رامی

. وقتی 1ودشهای تشویقی پیشنهاد میشود و بستهست، دوباره پرونده مذاکره باز میای در کار نبوده اقطعنامه

از اندازه  شود و  اگر تحریم، بازار نفت را بیشتر تثبت شد مساله تحریم مطرح میآستانه روانی بازار در سطح باال

یشترین دهیم که روسیه که پس از غرب بشود. در این بخش نشان میبرابر تعلیق مطرح مید، تعلیق در ملتهب کر

م یابد؛ نه کوشد تا بازی تداوگذارد تا مناقشه یکسره شود و میبرد، چگونه نمیقیمت نفت میسود را از افزایش 

قاومت دست بردارد و از م ها آن انداز شدید باشد که ایرانر غرب آنچنان جدی شود  و قطعنامهگذارد فشامی

چین و هند در ها می شود. در این گزارش شاهد فریبکاری های جدی خود مانع صدور قطعنامهنه با مخالفت

در این گزارش  .شویمراردادهای نفت و گاز با ایران میگیری و تسریع در عقد قای برای امتیازداستان مناقشه هسته

-بین های آژانسدهیم که چگونه قطعنامهافکنیم. همچنین نشان میمی های دقیق اسرائیلنگاهی هم به حرکت

در این  اند.قشه و برداشتن گام بعدی باز کردهالمللی انرژی اتمی و  شورای امنیت، همواره راهی برای تداوم منا

ه غرب ک دهیم که چگونه مواضع ایران در مناقشه اتمی بر روی بازار نفت همان اثرات مطلوبیگزارش نشان می

دهیم که چگونه سفرهای صلح مقامات غربی به منطقه خاورمیانه ست را نهاده است. همچنین نشان میدر پی آن ا

شده است و مانورهای نظامی در منطقه و حرکت ناوها باید التهاب بازار نفت مهار می  در مواقعی بوده است که

                                                 
دالر گذشت و در  100که در پی آن برای نخسیتن بار در تاریخ، قیمت نفت از   86اسفند  13آخرین موردش تصویب قطعنامه سوم تحریم در  . 1

دالر پیش رفت. اما پس از آن که قیمت به اندازه کافی باال رفت و آستانه انتظاری قیمت نفت یک بار دیگر  140ماههای پس از آن نیز تا مرز 

جهش کرد بیم آن می رفت که افزایش بیشتر قیمت نفت موجب آسیب و فشار زود هنگام به اقتصاد غرب شود و تنها سه ماه پس از تصویب 

اکره هم مدتها به طول کشید و بعد سخن از بسته تشویقی شد و باز رفت و آمد بر سر بسته آغاز قطعنامه صحبت از مذاکره شد و رفت و آمد مذ

شد و این ها همه از یک سو شتاب بازار نفت را آرام می کرد و از سوی دیگر به اقتصاد غرب فرصت تطبیق می داد. ضمن این که اعالم گاه و 

وقت کشی نکند، پاسخ ایران مبهم است، ونظایر این ها، همچنان بازار نفت را در ابهام می گذاشت  بیگاه این که ایران باید زودتر جواب دهد، ایران

 ـ و می گذارد ـ و اجازه نمی دهد قیمت کاهش بیاید.
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یران درست در زمانی انجام شده است که بازار نفت به سمت  خلیج فارس و سفرهای مذاکره برای مقابله با ا

 ...شود که .ان شود. در این بخش نشان داده میتنور نفت اندکی سوز ار رکود شده است و الزم بوده استدچ

 

در حال آماده سازی است و برای این که زمان  بخشاین )توضیح:  

رار ق بیش از این دیر نشود و اگر  ارسال این متن برای مقامات کشورمان

ت و تا پیش از انتخابات ریاس بشود تا پیش از فصل زمستان کاری است

 برای بخشانجام شود، این کتاب را بدون درج این  جمهوری آمریکا 

 (کنم.مقامات ارسال می
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 مقدمه 
ند را کدر فصل دوم، شوکهایی بزرگی که غرب در قرن بیستم تجربه کرد و  توانست به سالمت از آنها عبور 

سپس در فصل سوم نشان دادیم که گرچه غرب تا کنون توانسته است با تمهیداتی که به کار زده  بررسی کردیم.

بزرگ اقتصادی( پیش گیری کند اما در  های جهانی و بحرانسه شوک بزرگ اول  )کمونیزم، جنگ از تکرار

وع مجدد احتمال وقمنتفی کردن خطر تکرار شوکهای بزرگ نفتی هنوز ناکام مانده است و اکنون هر لحظه با 

روز در حال افزونی است. آنگاه در فصل چهارم دو میراث شوم روست و خطر آن نیز روزبهچنین شوکی روبه

رسیدن  یشدن فزاینده زمین،  و دیگربازگفتیم، یکی آلودگی جوی و گرم ببازمانده از قرن بیستم را برای غر

ن ادیم که از نظر غرب جهاغرب به مرحله کهولت سیستمی. در فصل پنجم نشان دنظام اجتماعی و اقتصادی 

باید  نای نیندیشد، فردا دیر خواهد بود بنابرایی است که اگر امروز برای آن چارهخطر بالقوه فزاینده ا اسالم و

اسالم نیز  نبه سرعت ممکن هم وابستگی خود را به نفت خاورمیانه اسالمی ـ که قلب فرهنگی و اقتصادی جها

ای بیندیشد تا این تمدن خطر آفرین برای غرب، بنیادهای اقتدار خود را شود ـ پایان دهد و هم چارهمحسوب می

ن پرسش پدید آمد که غرب چگونه د. اکنون ایاز دست بدهد و نتواند در آیند با غرب هسنگی و همسری کن

ل نسبتًا حود ـ در شرایط کنونی ـ یگانه راهپاسخ این بهزینه چاره کند؟ و تواند این همه مسأله را همزمان و کممی

-ل پیشها، که بتواند همه مسائو عرصه هاهگذار بر همه حوزتأثیر اجماع، فراگیر  وهزینه، قابلسریع، طبیعی، کم

گفته را یک جا برای غرب حل کند، افزایش تدریجی اما مداوم قیمت نفت است.  در ادامه، در فصل ششم، 



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            55۶ 

 

 

به عنوان  خلیج فارس  ـ کردنآلودز نشان دادیم که تنششمردیم و نیافزایش قیمت نفت را برای غرب بر منافع

الیل است. در فصل ششم، همچنین د حل برای افزایش قیمت نفتطقه تولید نفت جهان ـ بهترین راهترین منمهم

این نکته را باز نمودیم که چرا ایران بهترین بازیگر برای اجرای موثر نقشه غرب است و به این نتیجه رسیدیم که 

مناقشه اتمی غرب با ایران در واقع ابزاری است برای غرب تا شعله تنش را در مواقع لزوم باال یا پایین کشد و از 

ای هسرانجام در فصل هفتم با کمک دادههاب الزم برای مدیریت بازار نفت را فراهم آورد. این طریق سطح الت

های مداوم قیمت نفت بیش از هر چیز  از تنش افزایش آماری و برآورد یک مدل اقتصاد سنجی نشان دادیم که

اکی از نوعی مدیریت ح سیاسی بین ایران وغرب تاثیر پذیرفته است و به این نتیجه رسیدیم که رفتار قیمت نفت

م است، و ههای متوالی، هم متوسط نرخ رشد قیمت باالتر رفته ازار نفت است چرا که در طول دورهپنهان ب

 تر شده است.متوسط نوسانات قیمت کم

رب بسیار دهد طرح غاهدی در حال ظهور است که نشان میخواهیم بگوییم شواکنون در این فصل می

کرد و که آثار سیاستش چنین زود آشکار ن است. شاید خود غرب هم گمان نمیدادبارپیش از موعد در حال 

شود پس شک نکنیم که اکنون که شواهد موفقیت در حال ظهور است، غرب به طور جدی بر تداوم سیاستش 

 رهای غرب غول خفته ای در حال بیدادهد که در نتیجه سیاستل نشان میپای خواهد فشرد. در واقع این فص

شدن است که اگر به طور کامل بیدار شود به قدرت خویش همه میراثهای شوم و بحرانهای محتمل غرب را 

درمان خواهد کرد و به یک ضرب بازو قلب اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم )خاورمیانه اسالمی( را برای زمان 

 درازی زمین گیر خواهد کرد.

کنیم بر اثر افزایش قیمت نفت بر عرضه و تقاضای افنگاهی می (1-9)در بخش  در این فصل نخست

نیم. کدر حال رخ دادن است را بررسی می انرژیهای فسیلی و تحولی که در تولید انرژیهای فسیلی نامتعارف

( 3-9)در بخش  سپسپردازیم. و دوره فترت سی ساله انرژی اتمی میبه بررسی پایان ( 2-9)در بخش آنگاه 

به صورت نظری، به  ( عمدتا4ً-9سرانجام نیز )در بخش  کاویم.انرژیهای نو را  بازمی ل وقوع درانقالب در حا

ماعی تواند شرایط الزم را برای نظام اقتصادی، اجتزیم که افزایش قیمت نفت چگونه میپردامی لهتحلیل این مسأ

 ا غرب فراهم آورد تا دست به یک جهش سیستمی بزند و روند کنونی کهولت سیستمی خود ر

 ای ـ کند یا متوقف کند و منحنی عمر نظام غرب را به سطح باالتری جهش دهد.ـ حداقل برای دوره

 

 .  تحوالت انرژیهای فسیلی۹-۱
گذارد. می های فسیلی، دوگونه اثریابد، در حوزه سوختفتیم که وقتی قیمت نفت افزایش میدر فصل ششم گ

 کنندگان در شیوه مصرف انرژی )استفاده بهینه از انرژی(مصرفکه در طرف تقاضا باعث تجدیدنظر نخست این
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ت اکنون آغاز شده اسشود. این اتفاق از هم)نوع و ترکیب انرژیهای مصرفی( میو الگوی تقاضای انرژی خود 

ردند ـ کسیاست کارایی انرژی را دنبال می نرخ رشد مصرف انرژی نه تنها در کشورها غربی ـ که از سالها قبلو 

یابنده نیز در حال کاهش است. برای مثال ـ در فصل ششم اشاره شد که ه حتی از سوی کشورهای تازه توسعهلکب

مصرف روزانه نفت چین نسبت به مصرف روزانه سال قبل حدود یک میلیون بشکه افزایش یافته   2004ـ در سال 

روزانه نفت چین نسبت به سال قبل تنها  مصرف  2005بود. اما با افزایش قیمت نفت این روند کند شد و در سال 

الدی، سازمان اوپک سه بار در هزار بشکه افزایش یافت. تاکنون در همین شش ماه اول سال جاری می 200

المللی آژانس بین نظر و آن را کاهش داده است.تجدید 2008ضای جهانی نفت در سال بینی خود از تقاپیش

 2008ای نفت در سال های خود در مورد تقاضبینیپنج بار در پیش 2008ماه اول سال انرژی نیز در شش 

مرداد  22) 2008آگوست  12نیز در  اداره اطالعات انرژی آمریکا نظر کرده و آن را کاهش داده است. تجدید

 800 سال گذشته، نسبت به مدت مشابه در  2008نفت در آمریکا در نیمه نخست سال  اعالم کرد مصرف امسال(

گذشته )از شوک نفتی دوم تا کنون( بی نظیر  سال 26 ه است. این تحول، در بشکه در روز کاهش داشتهزار 

ال آینده در س آمریکامیزان مصرف نفت در بینی کرده است که اداره اطالعات آمریکا همچنین پیشبوده است. 

روپایی از قطع کامل وابستگی به . تا کنون نیز چندین کشور ا1بیابدکاهش  هزار بشکه در روز 120 نیز میالدی،

 اکنون روند کاهش تقاضایهای اخیر قیمت نفت، از همبنابراین با افزایش سخن گفته اند. 2020نفت تا سال 

یز سایر کشورهای جهان ن نفت ـ یا حداقل کنترل افزایش آن ـ در کشورهای غربی آغاز شده است و به زودی به

 کند.سرایت می

خایر در ذ گذاریشدن سرمایهقتصادیدر طرف عرضه موجب ا افزایش قیمت نفت، کهد اما اثر دوم این بو

نفتی  شود )نظیر منابعی در انرژیهای فسیلی نامتعارف میگذارآوری به سوی سرمایهپرهزینه نفت و نیز روی

نامتعارف گاز  منابعهای نفتی و نیز سنگین، ذخایر ماسهیار عمیق، ذخایر نفت سنگین و فوقموجود در آبهای بس

ت د، به هر علتی، جهان، قرن بیس(. اگر قرار باشو هیدراتهای گازی سنگ زغال  بسترهای متانی نظیر طبیعی

کند، منابع نامتعارف سوخت فسیلی به اندازه کافی هستند که به کمک منابع ها فسیلی سر ویکم را با سوخت

ا ا اداره کنند )تنها باید برای آلودگی آنها فکری کرد که بیکم رونفت، گاز و زغال سنگ( قرن بیستمتعارف )

 سنگی، این مساله نیز قابل حل شده است(. ارم نیروگاههای ذغالپیدایش نسل چه

                                                 
 .1387مرداد  23، شانا )شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی(خبرگزاری   .1
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 از جمله خلیج مکزیک، گابن، نیجریه، آنگوالساحلی و آبهای عمیق بسیاری از مناطق دنیا )در مناطق برون

-هرهبکنون اقدام موثری برای ه بودن اکتشاف و استخراج آنها تاپرهزین ( نفت وجود دارد که به علتو برزیل

رفیت پنج ظ برداری از آنها نشده است. برزیل در سال گذشته کشف یک میدان نفتی )میدان  توپی( را با ظرفیت

عمق در  ،شکیلومتری سواحل 250در  همچنین اعالم کرد کهنفت اعالم کرد. برزیل تا هشت میلیارد بشکه 

شود داده میاحتمال کشف کرده است که کیلومتر مربع  800به وسعت  را منطقه ایزیر آب شت هزار متری ه

تا  40بین  اندهای عمیق قرار گرفتههای نفتی که در آبهزینه استخراج میداندارای ذخایر عظیمی از نفت باشد. 

گذاران مطمئن دالر فراتر رفت و سرمایه 50ت از های نفکه قیمت. بنابراین همیندالر برای هر بشکه است 50

 گذاری بر روی این میادین آغاز ناپذیر شده است، سرمایهزگشتها تثبیت و باشدند که این قیمت

 گیرد.به نسبت افزایش قیمت نفت، شدت میشود و می

. مواردی ددار های دیگر در تولید نفت متعارف را نیز به همراهالبته افزایش قیمت نفت برخی گشایش 

ساله حفاری در  27گذاری در ذخایر نفتی آمریکا و نیز لغو ممنوعیت گذاران برای سرمایههمچون هجوم سرمایه

ته( صورت گرفت از جمله این )تیرماه گذش 2008مناطق ساحلی آمریکا که توسط جرج بوش در جوالی 

 هاست. گشایش

گین ست. هم اکنون در مناطق مختلف دنیا نفت سننفت سنگین نیز از جمله دیگر منابع نفت غیر متعارف ا

کی شود. ونزوئال یبرداری از این منابع، اقتصادی میدالر باالتر بماند بهره 50فت از وجود دارد که هرگاه قیمت ن

ت، قرار های اخیر در قیمت نفین و فوق سنگین دارد و با افزایشاز کشورهایی است که منابع زیادی نفت سنگ

های نفتی است که شنتر از همه، ذخایر ین خود را دو برابر کند. اما مهمتولید نفت سنگ 2015 است تا سال

از کل ذخایر نفت  هاذخایر آنترین منابع آن در کانادا و ونزوئال است و برآورد شده است که مجموع اصلی

  میلیارد بشکه نفت قابل استخراج(  300)با حدود  های قیری کاناداماسه. میانه بیشتر استخاور متعارف

ت دنیا است )هم اکنون کل تولید نفشده نفت در دنیا، پس از ذخایر عربستان سعودی ترین ذخایر اثباتبزرگ

جومی زایش یافته است، هاف شدیداًمیلیارد بشکه است(. در یکی دو سال اخیر که قیمت نفت  30سالیانه حدود 

یز ها در قطب شمال، آالسکا و سیبری نانادا درگرفته است. عالوه بر اینسوی شنزارهای نفتی ک ها بهاز سرمایه

کنونی  حد های نفت درگمان اگر قیمتیمی از  نفت وجود داشته باشد. بیاحتمال داده شده است که ذخایر عظ

هان ، اقتصادی خواهد و جنفت و گاز(دالر ـ باقی بماند، سرمایه در تمام ذخایر فسیلی نامتعارف ) 100ـ باالتر از 

سازی عظیمی در حوزه انرژیهای فسیلی روبه رو خواهد شد. در این صورت اگر در آینده به هر دلیلی با ظرفیت

های نو( تقاضا برای انرژیهای فسیلی و بویژه نفت کاهش یابد، وجود ند فراگیر شدن تولید و مصرف سوخت)مان
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 شود عرضه منابع سوخت فسیلی بیش از تقاضا شودارف در کنار نفت، باعث میی نامتعمنابع جدید عرضه انرژ

 رو خواهیم بود. این صورت با سقوط قیمت نفت روبه و در

 بینی روند معمول رشد تولید یمت نفت در یکی دو سال اخیر، پیشتا پیش از تحوالت شدید ق

حداکثر چهار برابر   2030تا  2005ها از سال داد که تولید این سوختف نشان میهای فسیلی نامتعارسوخت

ناچیز  2030ها ناچیز بوده است، افزایش چهار برابری آنها نیز تا چون مقدار اولیه تولید این سوخت شد. امامی

بینی انجام شده  )پیش از جهش قیمت نفت( در مورد روند افزایش کل تولید سوخت پیش (1-9)است. نمودار 

 دهد. نشان می  2030سیلی نامتعارف، تا های فنات گازی(  را همراه با سهم سوختمیعا فسیلی مایع )نفت و

 

 (:۱-۹نمودار )

 

خ داده ها رگذاری در این سوختی قیمت نفت و شتابی که در سرمایهبا افزایش شدید کنون اکنون اما  

شود )یعنی  ـ دو برابر  2015 ـ تا پیش از هسال آیندطی چند تنها ها تولید این سوخت شودبینی میاست، پیش

ح کنونی باقی های نفت در سطدو برابر شود(. و البته اگر قیمتبینی شده، سوم زمان پیشتولید در نزدیک به یک

عرضه انرژیهای  باشیم. البته در حوزهها داشته جهش بیشتری را در تولید این سوختبماند یا باالتر بود، باید انتظار 

فتی گذاری در منابع ندیبهشت امسال اعالم شد که سرمایهدر ار مثالًفسیلی تحوالت دیگری نیز در راه است. 

شود. یعنی می محسوبگذاری در تاریخ آفریقا یش یافته است که بزرگترین سرمایهمیلیارد دالر افزا 50آفریقا به 

رود نفت وجود داشته باشد در حرکت است. به سوی هر نقطه ای که احتمال می رعتها به ساکنون سرمایه

 واندتاین فناوری می ،گرفته است. به سرعت مورد توجه قرار« ذب کربنج»همچنین اکنون فناوری موسوم به 

 EIA,International Energy Outlook2008 منبع:
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ست ـ اشدن هوای زمین شناخته شده های فسیلی را ـ که عامل اصلی گرمتولید شده از سوخت کربن یگازها

نگی در سبرق زغالاکنون بر پایه این فناوری، نسل چهارم نیروگاههای ند و آنها به زمین تزریق کند. همجدا ک

-ی حاصل از سوخت زغالتولیدکربن زهای گادر این نیروگاهها تمام آلودگی و  آمریکا  به وجود آمده است.

تولید م هگاز تولیدی این نیروگاهها به مخازن نفتی، با تزریق شود. تزریق می (مخازن نفتی)عمدتاً زمین  به سنگ

وز در هن گرچه این فناوری رود.بازیافت مخازن نفتی باال می ضریب شود و هممی انجام آلودگیبرق بدون 

 یصنعت یکشورها یوزیران انرژ (2008اما در خرداد ماه امسال )ژوئن  استو بسیار پرهزینه  یمراحل اولیه تکامل

 پایانی کنفرانس وزیران انرژی که در ترکمش یادر اعالمیهی،ت، همراه با چین، هند و کره جنوبعضو گروه هش

 جذب کربن بیست پروژه را به اجرا بگذارند. توسعه فناوری یبراژاپن برگزار شد تعهد کردندکه 

را به  گردد و تمرکز خودهای فسیلی بازغرب تمایل ندارد دوباره به سوخت در هر صورت شکی نیست که

ی غرب تواند دوره انتقالمان کشف و تولید ازذخایر نفت غیرمتعارف میگهای نو برده است اما بیسوی سوخت

یمت قداشتن ا که ممکن است برای باال نگههای پاک را با نوعی امنیت انرژی همراه کند. چرسوختبه سوی 

ا ایران بایجاد یک جنگ واقعی  مثالً شدید کند )ای، بحران خلیج فارس را بسیار تنفت الزم باشد غرب در مرحله

د حاشیه توانبرداری از منابع نفت نامتعارف میشدن تنگ هرمز(. در این صورت بهرهو تشدید آن تا  حد بسته

 نوعی امنیت انرژی برای دوره انتقالی غرب ایجاد کند. 

د و  ه و موجودنشدمنابع شناختهارد این است که این آوری به منابع نفت غیر متعارف دمزیتی که روی

و باساختار فناوری موجود جهان نیز  منطبق هستند )برای  تولید آنها ازقبل وجود داشته استفناوری استخراج و 

ازه کافی باال رود ه اندکاربردی کردن آنها نیاز به ابداع یا تغییر فناوری موجود نیست(  فقط نیاز است تا قیمت ب

نیت شوند و  نوعی اماین منابع به سرعت وارد بازار میین منابع اقتصادی شود. بنابراین، گذاری در او سرمایه

کنند یعنی اگر به هر علتی انرژیهای نو نتوانستند به ن گذار از نفت برای غرب ایجاد میعرضه انرژی را در دورا

ک بحران ید اقتصاد غرب وارد سرعت جایگزین نفت شوند و یا پیش از آن که انرژیهای نو جای خود را باز کنن

 توانند در کاهش فشار بحران موثر باشند و نوعی امنیت انرژی ایجاد کنند.انرژی شد، این منابع می

 زدقت کنیم، که اگر با افزایش کنونی قیمت نفت از یک سو عرضه منابع فسیلی نامتعارف افزایش یابد و ا

بود مای به بعد کتقاضای آنها( کاهش یابد، از نقطهرشد  ها )یا حتی نرخسوی دیگر مصرف جهانی این انرژی

کاهش  جا کهکاهش قیمت نفت باشیم. اما از آن رود، در این صورت باید منتظرعرضه نفت در بازار از بین می

نونی های کگذاریده شدن سرمایههای نو و نیز زیانگذاری جدید در سوختت به معنی توقف سرمایهقیمت نف

-ت نفت کاهش یابد و بهترین و راحترود غرب نگذارد قیمها خواهد بود، انتظار میدر این سوختانجام شده 

فزایش شدید اضای نفت و اترین ابزار نیز افزیش تنش در خلیج فارس است. اگر چنین شود )یعنی کاهش رشد تق
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نکنیم  ی غرب باشیم )فراموشهای نامتعارف رخ دهد(، باید در آینده منتظر تشدید مناقشه اتمی از سوعرضه نفت

قاضا را پر کند ی عرضه و تتواند شکاف کنونعرضه تنها یک میلیون بشکه نفت میکه کاهش تقاضا یا افزایش 

ها را نزولی کند(. به گمان من حتی اگر الزم باشد غرب برای جلوگیری از سقوط قیمت نفت، مناقشه با و قیمت

که غرب در مناقشه اتمی با ایران چه خواهد کرد بستگی دارد براین اینک جنگ تبدیل خواهد. بناایران را به ی

ت فبه وضعیت بازار نفت. و اگر ایران ـ یا سایر کشورهای اسالمی ـ بخواهند هر اقدامی برای کاهش قیمت ن

فرصت تمهید  ابزرگ( باشد تجانبه و البته قابل تداوم )نظریه فشار مانند و همهآسا و شوکبکنند، باید اقدامی برق

 اندیشی از غرب ستانده شود.و چاره

 

 . تحوالت انرژی اتمی۹-۲
بسیاری  رغم امیدهایشود و علیانرژی انسان محسوب می مینی گرچه منبع بالقوه عظیمی برای تأانرژی اتمی یک

ه است. حتی فتمین انرژی جهان نیاه بود، هنوز جایگاه در خوری در تأکه در نیمه دوم قرن بیستم به آن بسته شد

سال استفاده کاربردی از این  60گیری انرژی اتمی، پس از کاروان کشور پیشتاز در کشف و بهآمریکا به عن

ای را هسته شتر حجم تولید برق از انرژیکتور اتمی فعال و بیعنوان کشوری که بیشترین تعداد رأ فناوری، و به

رژی مصرفی درصد از کل انواع ان 8برق خود را )معادل  درصد از کل تولید 4/19در جهان دارد، اکنون تنها 

ای ز برق تولیدی از طریق انرژی هستهدرصد ا 16کند. در کل جهان نیز تنها ای تأمین میآمریکا( از انرژی هسته

برق زان تولید رسد این میای بسته شده بود، به نظر میامیدهای زیادی که به انرژی هسته شود. با توجه بهد میتولی

درصد  77ای در  جهان از آن  فرانسه  است که ست. باالترین سهم تولید برق هستهتر از انتظار اای بسیار کمهسته

 کند.مین میای تأبرق خود را از انرژی هسته

م ای در دو دهه آخر قرن بیستر به  عدم توسعه نیروگاههای هستهدر فصل ششم اشاره شد که چند عامل منج

( و نیروگاه چرنوبیل )شوروی 1979حادثه اتمی بزرگ در نیروگاه جزیره تری مایل )آمریکا،  شد. نخست دو

از  آمریکا و اروپا پسخطر بودن این نیروگاهها زایل کرد )د که اعتماد عمومی را نسبت به بی( بو1986سابق، 

، توقف ساخت ز گسترش یافتنیاز نقاط اروپا  اکتیو آن تا برخیبت بار چرنوبیل که تشعشعات رادیوحادثه مصی

(. دوم افزایش هزینه ساخت این نیروگاهها همراه با کاهش قیمت نفت ای را تصویب کردندنیروگاههای هسته

رفتن گاهها را از بین برد. و  سوم قدرتدر اواسط دهه هشتاد میالدی بود که توجیه اقتصادی ساخت این نیروگ

این  کننده بودنتبدیل شدن انگاره خطرناک و آلوده یروگاهها و احزاب سبز و مخالفت آنها با توسعه این ن

مداران را برای توسعه این نیروگاهها بست و احزاب از دست سیاست نیروگاهها به یک باور عمومی، که عمالً
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ری توسعه این فناوترس رأی منفی مردم، سیاست توسعه این نیروگاهها را کنار نهادند. در عین حال علت عدم 

رهای درحال های مادی و فنی کشودن این فناوری بود که با تواناییبوشورهای غیرغربی نیز گرانی و پیچیدهدر ک

-حفاظت ه سایر کشورها و نظارتها وها در ممانعت از توسعه این فناوری به هماهنگ نبود. البته سیاست غربیتوسع

 های شدید از این فناوری را نیز باید بر مجموعه عوامل باال افزود. 

دهد. ای را در سه دهه گذشته در جهان نشان مید ظرفیت سازی در نیروگاههای هستهرون (2-9) نمودار

های جدیدی تولید انرژی اتمی( های )ظرفیت،  سال به سال پروژه2005شود تا سال گونه که مالحظه میهمان

ای اتمی جدیدی که در هر سال هودی مجموع ظرفیت تولید برق پروژهی آغاز شده است )محور عمکمتر

دهد(. بنابراین تا پیش از افزایش شدید قیمت نفت در دو سال اخیر، هنوز روند شده است را نشان می زدهکلنگ

 تاریخی کاهش توجه به نیروگاههای اتمی ادامه داشته است. 

تولید برق  2020ا اوایل دهه دهد که حداقل تها همه نشان میبینییمت نفت پیشتا پییش از افزایش ق

هم  2006که حتی هنوز در سال  دهدنشان می (3-9)ای در جهان افزایش چندانی نخواهد یافت. نمودار هسته

ینی باین نمودار که روند گذشته و پیش ای وجود نداشته است.برای افزایش شدید تولید برق هستهاندازی چشم

سطح  2020سال  بینی این بوده است که تادهد که پیشنشان می 2030ای را تا سال آینده مقدار تولید برق هسته

باقی خواهد ماند و از آن پس بسته به وضعیت قیمت نفت و  2000ای جهان در همان سطح سال تولید برق هسته

منحنی وسط، روند به بعد،  2020از سال ( 3-9)نمودار در روند آن تغییر خواهد کرد )نرخ رشد اقتصاد جهانی، 

ادی ای در حالت پایین بودن قیمت نفت و نرخ رشد اقتصنحنی پایین، روند تولید برق هستهدهد، ممبنا را نشان می

هد(. درشد جهان نشان می ت نفت و نرخای را در حالت باالبودن قیممنحنی باال، روند تولید برق هستهجهان و 

 2004بینی این بوده است که برق تولید از انرژی اتمی از سال تا پیش از تحوالت قیمت نفت، پیشخیلی خالصه، 

 .1به طور متوسط سالیانه تنها یک درصد رشد خواهد داشت 2030تا سال 
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 (۱۹۸0-۲005)کل ظرفیت شروع به ساخت نیروگاههای اتمی جهان : (۲-۹نمودار )

 
 

 

 :  تولید برق از انرژی هسته ای )میلیارد کیلو وات ساعت((۳-۹نمودار )

 
Source: Annual Energy Outlook 2007 

 

 ین که با افزایش قیمت نفت، به ا اما خیلی ساده، در سه سال اخیر همه چیز عوض شده است. نخست

ت دالر باشد، ساخ 45آور شد. چرا که اگر قیمت نفت باالتر از ی سودگذاری در نیروگاههای اتمباره سرمایهیک

یابد. تنها دو سال پس از حمله آمریکا به عراق ـ یعنی وقتی که مناقشه اتمی با نیروگاه اتمی توجیه اقتصادی می

تر گز  به پاییندالر رسید و دیگر هر 45جدی شده بود ـ متوسط ماهیانه قیمت نفت به باالی  ایران به اندازه کافی

دالر  45به باالی  2005های نفت در مارس بود و قیمت  2003مله آمریکا به عراق در مارس از آن باز نگشت )ح

زاب سبز که احآورده است رسید(. به طور خالصه افزایش قیمت نفت آنچنان فشاری بر اقتصادهای غربی وارد 

 رشد باال  + قیمت باال پیش بینی گذشته

 رشد مرجع

 ینپای+ قیمت   پایینرشد 
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اند که دهد بسیج کنند. اکنون همه قانع شسیس نیروگاههای اتمی جدیتوانند افکار عمومی را بر علیه تأدیگر نمی

 راهکار فوری  ـ هم برای مقابله با آلودگی جوی و هم برای مقابله با افزایش قیمت نفت

 یری همکاریهای چندجانبه در گبویژه با شکلکه اکنون ـ ش نیروگاههای اتمی است.  ضمن اینـ گستر 

یست سال شود. در این بنداردهای بسیار باالتری ساخته میاندازی نیروگاهها ـ نسل جدید این نیروگاهها با استاراه

نیز تجربه جهانی در ساخت و مدیریت نیروگاههای اتمی، سه برابر شده است ) هنگام انفجار چرنوبیل، تجربه 

و هیچ حادثه جدیدی نیز در این «( سال ـ رآکتور»هزار  5/12بود و اکنون « سال ـ رآکتور»هزار  4جهانی حدود 

شده است پیامدهای زیست محیطی و انسانی حادثه چرنوبیل، بسیار  بیست سال رخ نداده است. اکنون نیز معلوم

ا بکمتر از مقداری بوده است در آغاز برآورد شده است. بنابراین همه این عوامل زمینه را آماده کرده  بودند تا 

ن اقبال به سوی ایشدن ساخت نیروگاههای اتمی، جهان با موج جدیدی از پذیرافزایش قیمت نفت و توجیه

 رود. که اکنون  سخن از رنسانس اتمی میای رو شود به گونهیروگاهها روبهن

که قیمت نفت به اندازه کافی باال رفت، موجی از گرایش به انرژی اتمی همه جهان را بنابراین همین

یمت دالر رسیده بود )متوسط ق 45، که تازه قیمت نفت به باالتر از 2005فراگرفت. در همان اوایل، در آوریل 

 برای جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی تمایل خود را دالر بود(  49، حدود 2005نفت در آوریل 

 در مورداو همچنین در سخنرانی دیگری  .1کتورهای تازه ابراز داشتأضوابط جدید برای ساخت رتصویب به 

-تر در زمینه انرژی، انرژی هستهای مطمئنگفت که برای داشتن آینده ضرورت کاهش وابستگی انرژی آمریکا،

بیست درصد  آمریکا حدود انرژی هسته ای در»او همچنین گفت  .بیشتری در آمریکا داشته باشد ای باید نقش

انرژی   ... ای شود.لخانهانتشار گازهای گ موجب آلودگی هوا و یا کهاینکند بدون برق کشور را تامین می

ک ریکا برای ما یترین منابع تولید انرژی در جهان است و وجودش در آمترین و پاکای یکی از مطمئنهسته

مین أت ایبرق مورد نیازش را از انرژی هستهچهارم فرانسه سه آوری این که با یاد بوش «.رودیضرورت به شمار م

بوش تنها دو ماه بعد )ژوئن  .3را الگویی مناسب در زمینه تولید برق از انرژی اتمی دانستاین کشور  ،۲کندمی

گفت قصد . بوش «گیرد ای را دوباره از سرهای هستهآمریکا قصد دارد ساختن نیروگاه»/ اعالم کرد  (2005

را  مانده بوددر کنگره متوقف  به کنگره داده بود و همچنان چهار سال پیشای که  "انرژی جامع الیحه" دارد

                                                 
 .1384تیر  10، شانا )شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی(خبرگزاری   .1
نیروگاه فعال،  104هزار مگاوات برق اتمی تولید کرده است و آمریکا با  63نیروگاه هسته ای فعال  59فرانسه با  2008در سال   .2

 4/19 کایآمر ی،از نظر اندازه نسب کند اما یم یدتول یاز فرانسه برق اتم یشاز نظر اندازه مطلق ب یکاآمرهزار مگاوات.  100حدود 

 .کنند یم ینتام یاتم یروگاهن یقدرصد برق خود را  از طر  7 7درصد و فرانسه 
 .2005آوریل  26خبرگزاری فرانسه،   .3
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تا یک ماه بعد تصویب و برای امضا به رئیس شده را که الیحه یادکنگره خواسته است  از فعال کند و گفت

 28این الیحه در  و نهایتاً . سناتورها نیز ابراز کردند که درخواست رئیس جمهور را عملی کنند1جمهور بدهند

هار ای تنها چ. یعنی الیحهدر کنگره و فردای آن روز در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید 2005جوالی 

 ود.شنده بود اکنون به راحتی تصویب میپیش با مخالفت دموکراتهای هوادار محیط زیست متوقف ما سال

اری برای عملیات حف ای آمریکا ، افزایشحیای صنعت انرژی هستهاهای این الیحه را نمایندگان موافق مزیت

های برای استفاده بیشتر سوختتر پاک سنگ به سوختیین کشور ، تبدیل زغالخام اباالبردن سطح تولید نفت

 شمردند.بر خانگی و ترویج مصرف  اتانول

 با هیچ مخالفت جدی اجتماعی  ای، اوید بوش در مورد توسعه انرژی هستهپس از اعالم سیاست جد

گذاری برای ساخت نیروگاههای رد دالر سرمایهمیلیا 60ز کنگره آمریکا به دولت اجازه نی و سرانجام رو نشد.روبه

تمی جدید را داد. اخیرا نیز بوش در آخرین سفر اروپایی دوران زمامداری اش در کنفرانس خبری اش با ا

ه با من به برق هسته یی به شدت معتقدم. فکر می کنم بهترین راه مقابل»برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا گفت: 

 2.«انرژی است کمتر به منابع خارجی تغییر آب و هوا گسترش برق هسته یی است؛ این بهترین راه برای وابستگی

، درست چند  2005نین گرایشی یک باره در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز پیدا شد. در نوامبر چ

دالر رسید و دیگر به پایین بازنگشت و بنابراین افق مطمئنی برای   50ماه پس از آن که قیمت نفت به باالتر از 

یس، در یک انگل وقت نخست وزیر  بلرتونیجیه اقتصادی( ایجاد شده بود، ساخت نیروگاههای اتمی )از نظر تو

در واقع  . به میان آوردای احیای پارک انرژی هسته سخن از ،انگلستانای در سیاست انرژی درجه 180چرخش 

خود را با ساخت  نظرموافق انگلستان درصد مردم 55بود که در آن یک نظرسنجی  پیامد  نتایج بلر این تصمیم 

 انگیز اما در جهتهای دشوار و بحثتصمیم»جدید اعالم کردند. بلر گفت آماده اتخاذ  اینیروگاههای هسته

  "ااسترالی –مجمع رهبری انگلستان "در سخنانی در (  بلر 2006چند ماه بعد )مارس  .3«منافع بلندمدت کشور است

ی و اکه موضوع انرژی هستهاضای سوخت( باعث شده است شدن زمین و افزایش تقمسائل )گرم این»گفت: 

 .4«دآشکارا در دستور کار قرار گیر منابع تجدیدپذیر انرژی
ای مجددا که در مسکو برگزار شد انرژی هستهدر مورد انرژی  8در اجالس گروه   2006در همان مارس 

رییس جمهوری  ک ،و ژاک شیرا وزیر انگلیس نخست( 2006مورد توجه قرار گرفت. و سه ماه بعد )ژوئن 

                                                 
 .2005ژوئن  22 شال تایمز،انفاین  .1
 .15382، خبر کد  25/3/87 ،امروز تیسا   .2
 .1384دی ماه  6، و انرژی( شانا )شبکه اطالع رسانی نفتخبرگزاری   .3
 .2006مارس  27خبرگزاری فرانسه،   .4
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ای از نامه زمینه احداث نسل تازهاین توافق. ای به امضا رساندندتبادل دانش هسته ای در زمینهفرانسه ، توافقنامه

گزارش بازبینی دولت انگلستان   2006آورد. و نهایتا در جوالی ای را در انگلستان فراهم مینیروگاههای هسته

گزارش  هنگام تقدیم اینصنایع انگلستان  تجارت ورا به پارلمان ارائه کرد. وزیر  کشور های انرژی اینسیاست

در تحقق بزرگی  تواند نقشای جدید میهای هستهه رسیده است که نیروگاهدولت به این نتیج»به پارلمان گفت: 

کم همه کشورهای اروپایی را در گرفت. پس این موج کم«. دهای انرژی داشته باشاهداف ما در زمینه سیاست

کشور اروپایی ساخت نیروگاه  فنالند به عنوان نخستین( 1991سال توقف ساخت نیروگاه اتمی در اروپا )از  15از 

ای های هستهنیروگاه برق مصرفی خود را از درصد 77فرانسه که  .را شروع کرد (2005)اواخر  ای جدیدهسته

، 2000ال در سـ که . در آلمان نیروگاههای نسل جدید تدوین کرده استای برای ساخت امهنیز برن کندید میتول

دولت محافظه کار ـ  متوقف شود 2020طرحی تصویب شد که فعالیت هفده رآکتور اتمی این کشور تا سال 

خاطرنشان کرده که احساسات منفی  وزیر صنایع ایتالیا اخیراً .شدای هسته هایجدید خواستار ادامه کار  نیروگاه

بومی  شود. و جوامعیتالیا هم به زودی دست به کار میـ یعنی ا به نیروی اتمی کاهش یافته است همگانی نسبت

ند که در مناطق اکردند اکنون پذیرفتهن مخالفت میفنالند و سوئد که تاکنون با ساخت نیروگاه اتمی در مناطقشا

ده ساخت نیروگاه اتمی متوقف ش 1991از به طور خالصه در اروپای غربی که  ه شود.های اتمی ساختآنها سایت

از  جدیدینیروگاههای اتمی بود.  و این گونه غرب دوره سیس نسل تازه بود اکنون همه جا بحث ضرورت تأ

  ۱.ای را آغاز کردگسترش  فناوری برق هسته

اندازی نیروگاه اتمی شده اکنون همه جهان وارد مسابقه راه اما این تب تازه به اروپا و آمریکا محدود نشد.

هند  2کند.ای اش را دوبرابر میسال دیگر تولید برق هسته 5تا  هند اعالم کرد  که 2006در دسامبر   است.

ظرفیت  2020خواهد تا سال روگاه اتمی جدید بسازد. و چین مینی 30تا  20بین  2020خواهد تا همچنین می

ای را برداشت. ترکیه ممنوعیت ساخت نیروگاه هستهپارلمان  2007 برابر کند. در نوابر 5اش را رق اتمیب تولید

-دالر با ثبات ماند و سرمایه 67ا ت 45به بعد بود ـ یعنی وقتی که برای دو سال قیمت نفت بین  2007و آغاز سال 

م کگذاری را روشن یافتند ـ که کمافق سرمایهآید و پایین تر نمی 45از  قیمتگذاران مطمئن شدند که دیگر 

 رسید.جدیدی برای ساخت نیروگاه اتمی میهمه جا و هر روز خبری از کشوری یا طرح 

گیری موج جدید یا رنسانس اتمی چه بود؟ خیلی ساده، جهان سالها بود که به ندرت اما حاصل این شکل

راکتور  439ی، اکنون تعداد نیروگاههای اتمی اش به گذارسال سرمایه 60ساخت و پس از ی مینیروگاه اتم

                                                 
 تمام اطالعات این بند از خبرگزاری شانا )تاریخ های مختلف( برگرفته شده است.  .1
 .9/10/1385 ، اخبار تلویزیون ایران   .2
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سال  60یت است و این حاصل راکتور اتمی در حال فعال 439رسیده است. یعنی اکنون  در سراسر جهان جمعاً 

سال بگیریم، نیروگاههایی  5گذاری کشورهای مختلف جهان است )اگر متوسط ساخت نیروگاه اتمی را سرمایه

خت آنها در دوره قبل از افزایش قیمت نفت انجام شده است(. اما در چند سال اخیر که که اکنون فعالند، سا

ریزی جدید توسط کشورهای مختلف برنامه رآکتور اتمی 348تحوالت بازار نفت پدید آمده است  ساخت 

هاد راکتور پیشن 219ریزی شده، و رآکتور طراحی و برنامه 93ساخت،  راکتور در حال 36شده است )شامل 

 سال طی کرده است را اکنون  60 درصد مسیری که جهان در طی  80شده(. این یعنی 

تا  2007سال( طی کند. فقط ظرف  یک سال و نیم گذشته )از ژانویه  10تا  5خواهد در دوره کوتاهی )بین می

یشنهاد اید منتظر پنیروگاه اتمی جدید را در برنامه ساخت قرار گرفته است. و البته هنوز ب 98(، 2008آگوست 

 رد. گیت باالتر برود، این روند سرعت میطرحهای جدید نیروگاه  اتمی باشیم. و البته هر چه قیمت نف

تا کنون نشان   2007از ژانویه های مختلف عداد رآکتورهای جهان را در وضعیتتغییرات ت (1-9)جدول 

سال گذشته  5فعال کنونی در دوره ای فراتر از دهد. طبیعی است که  برنامه ریزی و ساخت رآکتورهای می

واند شاخص تاین تغییر تعداد این رآکتورها می)یعنی پیش از  تغییرات شدید قیمت نفت( انجام شده است. بنابر

ه دهد که در گذشته چند رآکتور طراحی و بنیروگاه اتمی باشد. یعنی نشان میخوبی از روند گذشته توجه به 

ماه چهار  20شود در طول شده است. همان گونه که مشاهده میاست و اکنون وارد مدار  ساخت رسیده همرحل

ون رآکتورهای درحال ساخت ماه تنها یک رآکتور. ارقام ست 5رآکتور جدید وارد فعالیت شده است یعنی هر 

 5/2نی هر رآکتور به رآکتورهای در حال ساخت افزوده شده است، یع 8ماه گذشته،  20دهد که طی نشان می

رآکتور جدید  29دهد که در این دوره  ساخت تون رآکتورهای طراحی شده نشان میماه یک رآکتور. ارقام س

 ن رآکتورهای پیشنهاد شده نشان روز یک رآکتور. و ارقام ستو 20طراحی شده است، یعنی هر 

ز یک رو 10، یعنی هر راکتور جدید پیشنهاد شده است 61نیم ساله، ساخت دهدکه در این دوره یک ومی

شدن است. و البته هنوز همه جهان در مسابقه ساخت رآکتور ها به سرعت در حال کوتاهبینیم که دورهرآکتور. می

ود در راجماع دست نیافته اند. انتظار میوارد نشده است. بسیاری از کشورها هنوز به لحاظ سیاسی و اجتماعی به 

اخت ساتمی همچنان تشدید شود. با وضعیت موجود، رآکتورهای در حال آینده روند پیشنهاد ساخت رآکتور 

 حی شده به سرعت به مرحله ساخت رسند و رآکتورهای طرابه سرعت به مرحله فعالیت می

کتوری که ساخت أر  348شوند. اگر فرض کنیم مجموعه این ها به سرعت طراحی میآیند و پیشنهاد شدهمی

شده و پیشنهاد شده( طی یک دوره  ریزی و اعالم شده است ) شامل درحال ساخت، برنامه 2008آنها تا آگوست 
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روز یک نیروگاه اتمی )با ظرفیت  5شوند که از چند سال آینده هر بینی میاله ساخته و وارد مدار شوند، پیشس 5

  .1مگاوات برق( به تعداد نیروگاههای اتمی فعال جهان افزوده شود 1000متوسط 

 

 تا کنون ۲00۷تعداد و وضعیت رآکتورهای تولید برق اتمی جهان از آغاز سال :  (۱-۹جدول )
 پیشنهاد شده طراحی شده در حال ساخت فعال 

 ۱5۸ ۶۴ ۲۸ ۴۳5 ۲00۷   ژانویه

 ۲۱۴ ۷۴ ۳۲ ۴۳۸ ۲00۷   جوالی

 ۲۲۲ ۹۳ ۳۴ ۴۳۹ ۲00۸   ژانویه

 ۲۱۹ ۹۳ ۳۶ ۴۳۹ ۲00۸  آگوست

 

ایسه با تعداد روند تاریخی شروع به ساخت نیروگاههای جدید را در هر سال در مق (4-9)نمودار 

 نشان   2008شده( تا میانه سال ریزی شده )شامل درحال ساخت، طراحی شده و پیشنهاد نیروگاههای برنامه

گر ادهد )ارقام محور عمودی ظرفیت تولیدی مجموع نیروگاهها بر حسب مگاوات است(. آشکار است که می

موجی از عرضه جدید برق اتمی قرار باشد این روند در سالهای بعد نیز تداوم یابد، در سالهای آینده جهان با 

اعالم کرد با روند کنونی،  2007در نوامبر  ایمدیر کل انجمن جهانی انرژی هسته جان ریچرو خواهد بود. روبه

اهد داشت که در میانه قرن به دو تا سه هزار رآکتور هزار رآکتور اتمی خوسال آینده بیش از  یک 25جهان در 

 2خواهد رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (ear.org/info/inf104.htmlnucl-http://www.world)برای اطالع بیشتر از این پیش بینی بنگرید به این صفحه:   .1

 .2007نوامبر  BBC ،12خبرگزاری   .2
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 های نو. تحوالت در سوخت۹-۳
اده فتواند برای زیست خود بر روی کره زمین از آنها استمی منابع انرژی در دسترس که اکنون بشر عمالً  اصوالً

سیلی که فو گاز طبیعی( و انرژیهای غیرگیرند: انرژیهای فسیلی )زغال سنگ، نفت کند در دو دسته کلی قرار می

نده انرژیهایی هستند که یا فاقد ضایعات آلوده کن پاکانرژیهای شوند. به عنوان انرژیهای پاک شناخته میمعموال 

شود( و یا هر دو یدوباره در طبیعت جذب و تجدید م ند )هم خود انرژی و هم ضایعات آنپذیرتجدید اند، یا

ی کره در چرخه زیستی طبیع هایی دارند:ور کلی انرژیهایی پاک چنین ویژگیویژگی را دارند. بنابراین به ط

ز ر و بیشتر اشوند یعنی مصرف بیشتناپذیر محسوب میشوند؛ از منابع پایانم تولید میزمین به طور طبیعی و مداو

یعت ه در طبندارند یا اگر دارند دوبار کنندهآلوده سماندها و ضایعاتشود؛  پآنها موجب کاهش ذخایر آنها نمی

آنها  ون خطر ضایعاتو یا در همان مرحله طراحی برای تولید، فناوری الزم برای کنترل و دفع بد شوندجذب می

ا در هشود؛  همچنین  منابع آنآلودگی نمیمصرف انبوه آنها منجر به انباشت و بنابراین  شودنیز طراحی می

ر طورکلی انرژیهایی نظیهزمین پراکنده است و در انحصار ملت خاصی نیست. بر این اساس، بجای کره همه

محصوالت یا ضایعات  ای ازطیف گستردهای مدرن )شامل انرژی حاصل از ای، انرژی زیست تودهانرژی هسته

ضایعات فرایندهای تولید و مصرف، و ضایعات شهری و صنعتی که قابلیت تولید انرژی به  کشاورزی و جنگلی،

(، انرژی برقآبی، و سایر انرژیهای نو )بادی، خورشیدی، را دارند ، مثل اتانول،یا مایع ، مثل متان،شکل گاز

( انرژی چهارم و ... هیدروژن، پیل سوختی، امواج، زمین گرمایی، برقابی کوچک، نیروگاههای زغال سنگی نسل

 شوند.می پاک محسوب
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در حال ساخت

طراحی شده

شروع به ساخت ظرفیت های برق اتمی جدید در کل جهانپیشنهاد شده

 (:۴-۹نمودار ) مگاوات
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 شود، انرژیهای پاک دارای میهای علمی استفاده در متن بندیهایی که معموالًاما از نظر تقسیم

و  1ژی اتمی(شوند: تجدیدناپذیر )انرتولید مجدد در طبیعت، دو دسته میبندیهای زیر هستند. از نظر قابلیت دسته

ز دو دسته فاده بشر از آنها نیای سنتی و انرژیهای نو(. از نظر سابقه استزیست تودهتجدیدپذیر )شامل برقابی، 

شوند: انرژیهای متعارف یا سنتی )برقابی بزرگ، اتمی، و زیست توده سنتی مثل کاربرد سوخت چوب در می

-ای مدرن )انواع سوختهکنند: زیست توددو دسته می روستاها( و انرژیهای نو. اما خود انرژیهای نو را نیز معموالً

تانول آید، مثل او کشاورزی به دست میهای زیستی جامد، مایع و گاز که از فراوری مواد یا محصوالت زیستی 

اج، ی، امومتان و ...( و سایر انرژیهای نو )باد، پیل سوختی، هیدروژن، خورشیدی، زمین گرمای مایع، متانول،

-9بندی انواع انرژیهای در دسترس بشر در نمودار )تقسیمسنگی نسل چهارم و ...(. برقابی کوچک، برق زغال

ژیهای ران»تحوالتی را که در دوره پس از افزایش قیمت نفت در  انواع  در این بخش، تنها( آمده است. اکنون 5

 کنیم.رخ داده است، مرور می« نو

 (: تقسیم بندی انواع انرژیهای در دسترس بشر5-۹نمودار )

                                                 
بیعی ط. توجه کنیم که معیار پاک بودن انرژیها این است که یا ضایعات آلوده کننده نداشته باشد )مثل برقابی( یا ضایعاتش به سرعت و  به طور 1

 شده و قابل مدیریت باشد. نسل تازه نیروگاههای انرژی اتمی، و نسلدر چرخه طبیعت جذب شود )مثل زیست توده سنتی(، یا ضایعات آن کنترل 

 چهارم نیروگاههای زغال سنگی دارای این ویژگی آخر است و به همین علت جزء منابع انرژی پاک محسوب می شوند.

  امواج

 

 پاکانرژی های      انرژی های فسیلی     

 تجدید ناپذیر      تجدید پذیر زغال سنگ گاز طبیعی نفت

 سنتیانرژی های         نوانرژی های  انرژی اتمی

زیست توده  برق آبی

 سنتی

 زیست توده مدرن      

 
سایر انرژی های   

 سوخت های زیستی نو

زمین 

 گرمایی

باطری های  باد

 سوختی

خورشید

 ی
 هیدروژن

 منابع انرژی در دسترس بشر  
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عه، گذاری در تحقیق و توساما در طول دو دهه گذشته سرمایه وجه به انرژیها نو البته سابقه طوالنی داردت

ده، شست. در واقع با توجه به تجربه طیکرده ا نوآوری و تولید این انرژیها روندی بسیار آرام و ضعیف را طی

تا پیش از حمله به عراق و تشدید مناقشه اتمی ایران یعنی تا پیش از  تحوالت سالهای اخیر بازار نفت، نرخ رشد 

درصد در سال بود. با توجه به این که  6/1فسیلی پیش بینی شده بود، حدود ایه ای که برای رشد انرژیهای غیرپ

وع انرژیها در کل مصرف جهانی اندک بود این نرخ رشد حتی نمی توانست افزایش تقاضای انرژی حجم این ن

ود توانستند فقط افزایش تقاضای انرژی جبران کنند الزم بهای غیرفسیلی میرا جبران کند )برای این که انرژی

درصد، رشد  5سالیانه با نرخ  2030تا  2005شد یعنی در فاصله بیش از سه برابر نرخ رشد پایه مینرخ رشدشان 

ژی (مربوط به سهم انواع انرژی در مصرف انر2005های اولیه )پیش از بینیپیش (6-9)نمودار   کردند(.می

که  سهم انرژیهای  ها این بودبینیپیش 2005وشن است تا پیش از سال دهد. رنشان می 2030جهانی را تا سال 

فزایش تولید این انرژیها اما همچنان بسیار ناچیز است )با وجود ا  2030ال ذیر و هم اتمی( تا سنو )هم تجدید 

  ماند( و انرژیهای فسیلی همچنان سهم مسلط را دارند. ینی شده بود که سهم آنها ثابت میبپیش

خی اند کاربرد برده بسیاری ثبت شده است که کوشیدهخورمیالدی تالشهای شکست 90ی در دهه حت

ر حد ه است بازاری شود، و درا فراگیر کنند اما به علت آن که هزینه باالیی داشته است نتوانستنو انرژیهای 

ه های مرسدس بنز و هوندا سالها بود کمثالً شرکتهای آزمایشگاهی باقی مانده است یا متوقف شده است. نمونه

ا زار، خط تولید عمومی آنهقدان باهای هیدروژن ـ سوز خود ساخته و آزمایش کرده بودند اما به علت فاتومبیل

های تویوتا و جنرال موتورز آمریکا در اواسط دهه نود میالدی به فکر تولید اندازی نکرده بودند. شرکترا راه

ا برق شهری که بخود خودروی هیبریدی آزمایشی نمونه اتومبیل هیبریدی افتادند. حتی جنرال موتورز توانست 

واند برای آن تسید، جنرال موتورز دریافت که نمیکه این اتومبیل به مرز تکمیل رهمینبسازد، اما  قابل شارژ بود

شده بفروشد، بنابراین تکمیل آن را متوقف کرد. و مجبور است آن را زیر قیمت تمامبازاری دست و پا کند 

ه ا ده سال سابقد تا اکنون بانآن زمان کار خود را ادامه نداده خورند که چراز امروز غبطه میمقامات جنرال موتور

های هیبریدی، بازار  جهانی این خوردو  را  تسخیر کنند. حتی جنرال موتورز که بعدا بر روی در تولید اتومبیل

را متوقف  EV1کار بر روی خودروهای الکتریکی کار بر روی  2004خودروهای الکتریکی کار کرد، در سال 

و با افزایش قیمت نفت،  2006اما از سال  تقاضایی وجود ندارد.چرا که دریافت برای چنین محصولی کرد 

اه ها بزرگترین خودروساز دنیا بوده است ـ در نمایشگنرال موتورز ـ شرکتی که برای دههوضعیت تغییر کرد. ج

های فاده از باتریکه با موتور الکتریکی و با است ،1شورولت ولت یبا ارائه خودرو( 2007خودرو دیترویت )ژانویه 

                                                 
1. Chevrolet Volt 
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شود.  کند، تصمیم گرفت وارد تولید انبوه این خودرورا به پریز برق وصل کرد( کار می توان آنلیتیومی )که می

او  ارد.د یاقتصاد یهسبز، توج یساخت خودروها اکنون دیگر که گفتجنرال موتورز  ییسواگونر، ر ریک

 زیستی یهاها از جمله سوختاستفاده از انواع سوخت برایتمام خودروها  ینده،که در آهمچنین اظهار داشت 

تر، شرکت تویوتا ـ که اکنون جنرال موتورز را به عنوان خودرو از همه مهم .1خواهند بود یرپذها انعطافیو باتر

ساز اول جهان پشت سر گذاشته است ـ در آمریکا،  تمام انواع خودروهای خود را به سیستم هیدروژنی تغییر 

 ستداده ا

 
 

۲0۳0( در مورد ترکیب مصرف انواع انرژی در ۲005پیش بینی )پیش از : (۶-۹نمودار )

 

 EIA,International Energy Outlook2008  :منبع
 

ای که گونه ر شد بهتیش قیمت نفت صدای پای تغییر بلندگام با افزابه بعد، گام به 2005از سال  در واقع

ود ها را به خه در حال شتاب گرفتن است همه چشمکه در دامنه کواکنون همچون یک گلوله کوچک برفی 

ا که همچون شود و زودگیرد و بزرگتر میفت باالتر رود این گلوله شتاب میجلب کرده است. هر چه قله قیمت ن

  بهمنی عظیم طومار انرژیهای فسیلی را در هم پیچد.

                                                 
 .2007ژانویه  BBC ،8خبرگزاری   .1
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ژیهای رهای جدید درباره انهای تازه یا پیشرفتدرباره سیاستهد هجوم اخبار تازه از این تاریخ به بعد، ما شا

آمار  زباندادن است را از در حوزه انرژیهای نو در حال رخ  که تحوالت بزرگی کهنو هستیم. اکنون پیش از آن

سادگی  به و از کنار آنهاشنویم طور روزمره آنها را میافکنیم بر خبرهایی که همه ما به بشنویم، نخست نگاهی می

زرگی حوادث بکنیم و آنگاه خواهیم دید که همین خبرهای کوچک چگونه در باطن، حکایت از وقوع عبور می

 کنند ـ و البته حکایت از خسارتهایی که ما میراث داران انرژیهای فسیلی خواهیم دید.برای تاریخ بشریت می

دالر   40به )وقتی که قیمت نفت تازه  2005برخی از تحوالت سیاستی یا نوآوریهای فناوری را از آغاز سال 

( بوش در کنگره آمریکا درباره راهبرد انرژی اتمی 2005کنیم. در همان آغاز )در ژانویه رسیده بود(  مرور می

ین، از جمله اتانول های جایگزژیهای خود را در مورد انرگذاری.... ضرورت دارد که ما سرمایه »آمریکا گفت 

افزایش  سنگ،ذاری بر روی فناوری برای کاربرد پاک زغال گای خورشیدی، بادی و نیز سرمایههگیاهی، انرژی

ها، ما را یاری خواهد را گسترش دهیم. توسعه این فناوریای جدید و مطمئن های هستهدهیم و ساخت نیروگاه

درصد  75ه میزان بیش از کرد تا به هدف بزرگتری دست پیدا کنیم و آن، کاهش واردات نفت ما از خاورمیانه ب

در کنگره آغاز با کار برنامه نوآوری رقابتی  2006. بوش همچنین در سخنرانی  ساالنه 1«است 2025تا سال 

را اعالم کرد. هدف این برنامه  افزایش سرمایه گذاری دولتی فدرال در تحقیق و توسعه،  2(ACIامریکایی )

میلیارد دالر را برای افزایش  50تقویت تحصیالت و تشویق کارآفرینی است. در طول اجرای این برنامه قرار است 

 وسعه پرداخت شود. بخشهای مالیاتی برای تحقیق و تمیلیارد دالر را به صورت مشوق 86بودجه تحقیقات و 

تی، های زیسشامل انرژی خورشیدی، سوخت گذاری بر روی انرژیهای پاکبزرگی از این بودجه برای سرمایه

 های الکتروشیمیایی هزینه خواهد شد.، برقابی و هیدروژنی فناوری مبدلانرژی باد

که درست چند هفته پس از آن ،2005بر دادن بود. در نوامیز تحوالتی از این دست در حال رخدر اروپا ن

سال( را  15ای خود )و نخستین نیروگاه در اروپای غربی پس از آغاز ساخت نیروگاههای جدید هسته فنالند

صرف انرژی کل م 2015اعالم کرد، دولت فنالند در بیانیه ای اعالم کرد که قصد دارد در عین حالی که تا سال 

درصد افزایش دهد. همچنین  25ژی از منابع تجدید شونده را نیز دهد، مصرف انردرصد کاهش می 5خود را 

کشورهای اروپایی . در سایر 3درصد افزایش دهد 40مصرف انرژی سبز را  2020اعالم کرد قصد دارد تا سال 

وزیر توسعه پایدار سوئد اعالم سوئد قصد دارد تا سال  2006در فوریه نیز شاهد حرکاتی از این دست بودیم. 

                                                 
 . www.mees.com)) : 2006ژانویه  Economic SurveyMiddle East  ، 13  (MEES) نشریهبه نقل از  . 1

2.  The American Competitiveness Initiative. 
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های نو را جایگزین آن کند. پس از سوئد، ایسلند وابستگی به نفت آزاد شود و سوخت ه طور کامل ازب 2020

 نیز دستیابی به چنین هدفی را در برنامه خود قرار داد.

، منابع تجدیدپذیر انرژیبخشیدن به کاربرد برای سرعتکمیسیون اروپا  2005یک ماه بعد، در دسامبر 

در طرح مصوب  یابد.افزایش می 1ای«زیست توده»مصرف انرژی از منابع اساس آن تصویب کرد که برطرحی را 

شدند. میبه بعد اجرا  2006از سال باید  شده است که بیشتر آنها در نظر گرفتهاقدام   20کمیسیون اروپا، بیش از 

های وختی را در سحداقلی از سوخت زیستدر اتحادیه اروپا باید نقل بخش حمل وکنندگان سوخت مینأت مثالً

این  صوبماقدامات با اجرای که  ه بودبرآورد کرد متعارف عرضه شده به بازار ترکیب کنند . کمیسیون اروپا

. میزان  .افزایش خواهد داد «معادل نفت»میلیون تن  150به حدود  2010طرح استفاده از سوخت زیستی تا سال 

 .دمیلیون تن معادل نفت بو 69،  2003ل ها در اتحادیه اروپا در سامصرف این قبیل سوخت

های جدید انرژی توسط ویب سیاستای را برای تصنیز کمیسیون اروپا تالشهای تازه 2007از مارس  

 درصد 20کم ، دست2020که تا سال بود بینی کرده کمیسیون اروپا پیشاتحادیه اروپا آغاز کرد. در این طرح 

 د.ونقل تأمین شوبرای حمل زیستیهای ی و یا سوختداروپا باید از منابع جدید مانند نیروگاههای با انرژی

درست دو سال پیش از آن، کمیسیون اروپا در مجاب کردن اتحادیه اروپا برای پذیرش طرحهای خود در مورد 

فت المت نفت مجالی برای مخکرده بود. افزایش قیخورده بود، اما اکنون وضع تغییر  انرژیهای جدید شکست

د. وها و اقدامات به کشورهای غربی و اروپایی محدود نبگذاشت. البته این حرکتاعضای اتحادیه اروپا باقی نمی

ایتالیا و هند  2006فوریه  در مثالً یابنده آسیای جنوبی نیز اقدامات مشابهی را سامان دادند. بیشتر کشورهای توسعه

ند. این پذیرتجدیدای در زمینه تبادل فناوری استفاده از انرژیهای تنظیم توافقنامه اعالم کردند که در حال

                                                 
به (  Biomassمنظور می کنند. منظور از زیست توده )« توده ای -زیست»معموال طیف گسترده ای از انرژیهای نو را تحت عنوان انرژیهای  .1

وخت سطور کلی مجموعه گسترده ای از مواد بیولوژیکی زنده یا به تازگی مرده ای است که می تواند مستقیماً یا از طریق تولید صنعتی به عنوان 

رای ه ببرای مواد گیاهی ای است ک« زیست توده»به کار رود و یا در تولید صنعتی برای تولید محصوالت دیگر استفاده شود. اما عموما کابرد 

تولید برق یا تولید سوخت زیستی کشت می شود. زیست توده همچنین شامل گیاهان یا فضوالت حیوانی می شود که برای تولید انواع چوبهای 

تفاده ت اسخمصنوعی )فیبر( یا مواد شیمیایی و یا تولید گرما به کار می رود. زیست توده زباله ها و ضایعات قابل بازیافتی که می توان به عنوان سو

د. زیست وکرد را نیز شامل می شود. اما شامل مواد ارگانیکی که بوسیله فرایند های زمین شناختی تغییر یافته اند، مانند زغال سنگ یا نفت، نمی ش

( Biofuel) توده را می توان از تعداد بی شماری انواع گیاهان و دانه های روغنی و درختان و فضوالت حیوانی به دست آورد. اما سوخت زیستی

به طور مشخص در بر گیرنده هر نوع سوخت مایع، جامد یا گازی است که از مواد زیستی تازه مرده تولید شود )در مقابل سوخت های فسیلی که 

لوژیک واز مواد زیستی که میلیونها سال پیش مرده اند، تولید می شود(. در واقع سوخت زیستی شامل هر نوع سوختی است که از منابع کربنی بی

  از جمله سوخت های زیستی هستند. به دست آید. اتانول مایع، متانول، بیودیزل و سوختهای گازی همچون هیدروژن و متان



 5۷5 غول بیدار می شود: نگاهی به تحوالتی که در راه است                                                                    

 

 

کوچک برق طرحهای ، زیستی، انرژی امواج و ، بادیهمکاری در طرحهای مربوط به منابع انرژی خورشیدی

  آبی خواهد بود.

وی گرگونی عمیق در الگگونه که در فصل ششم اشاره شد ـ برای تحقق موفقیت آمیز داما البته ـ همان 

گذاری کنند بلکه  الزم است همه بازیگران ـ از ها سیاستی جهانی، تنها کافی نیست که دولتمصرف انرژ

ـ در سراسر عالم در این طرح تحول، مشارکت کنند. و گفتیم گذار و تولیدکننده و مصرفو سرمایهمحقق  کننده 

.  با کند، سازوکار بازار استا به صورت داوطلبانه ساماندهی میرکه تنها بستر یا نهادی که همه این همکاریها 

گان و انبوهی از محققان، تولیدکنند افزایش قیمت نفت به طور طبیعی این همکاری داوطلبانه شکل گرفت.

انرژیهای  گرفتن روند تولیدشدند و هر کدام به نحوی به شتاب کنندگان در سراسر دنیا نیز وارد همکاریمصرف

یاری رساندند. انبوهی از تحقیقات هم در مورد انرژیهای نو که در گذشته بر روی آنها کار شده بود وهم در  نو

بود  2008ترین نمونه کشف منابع جدید انرژی در همین مارس ید انرژی آغاز شد. جدیدمورد کشف منابع جد

های زیستی آن توده طیاند که ردهالم کردند فناوری ای را کشف کدر آمریکا اع 1که محققان شرکت سوالزیم

یمت سوختهای قتولید انبوه و نه چندان گرانتواند به د  و میشوز جلبک به سوختهای موثر تبدیل میبا استفاده ا

 ت،آمیز بوده اسن فناوری در خودروی دیزلی موفقیتهای اولیه ایبا توجه به این که آزمایش .زیستی منجر شود

 .  2میلیون دالری دریافت کرده است 2کمک مالی  یک ملی استاندارد و فناوری آمریکا یانستیتواین شرکت از 

ای هـ البته به علت افزایش قیمت سوختهای نو وختکنندگان هم با هجوم به سوی مصرف سمصرف

ـ  بازار این سوخت ی، سپورتا هایبازار اتومبیلاند. اکنون در آمریکا ها را داغ کردهفسیلی و نه از روی خیرخواهی 

های خودرو سازی تصمیم اد شده است تا جایی که برخی شرکتکسشدت ه ب یبزرگ، و شکار خوردروهای

ن آمریکا گران، کسادی اخیر در بازار مسکاند. حتی برخی از تحلیلید این گونه خودروها گرفتهبه توقف خط تول

ـ از متوسط  هایشانهای آمریکایی ـ همانند اتومبیلاند. متوسط مساحت خانهناشی از افزایش قیمت نفت دانسته را

ر انداخته است به این فک های اروپایی بسیار باالتر است. افزایش قیمت سوخت بسیاری را در آمریکامساحت خانه

باشد و  تره البته به محل کارشان نیز نزدیکتری ـ کهای کوچکهای بزرگ خود را بفروشند و  خانهتا خانه

تویوتا موتور دومین شرکت   2005ین اتومبیلشان را نیز کاهش دهد ـ خریداری کنند. در نوامبر  مصرف بنز

از   2005ش در سال، تا نوامبر فروش خودروهای دوگانه سوز اعالم کردکننده بزرگ خودرو در جهان، تولید

به  یک میلیون خودرو در فروش این خودروها را  2010فراتر رفته است و قصد دارد تا هزار دستگاه   500مرز 

                                                 
1.  Solazyme 
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سال برساند. این شرکت همچنین اعالم کرد که در پی افزایش قیمت نفت، فروش خودروهای دوگانه سوزش 

خود وز گانه ساعالم کرد که تولید خودروهای دو شرکتدر آمریکا دو برابر شده است. تنها یک ماه بعد همین  

 ست .اچین آغاز کرده خودرو سازی  بزرگ هایزر شرکتگذاری مشترک با یکی از ببا سرمایه و در چین را

 م کرد طرحی تدوینتب ساخت خودروهای دوگانه سوز به سرع به همه جای جهان رسوخ کرد. کره جنوبی اعال

)یعنی کمتر از یک سال و نیم  2010آغاز سال های هیوندا و کیاموتورز  در کرده است که براساس آن شرکت

از این پس بود که شاهد سیلی از اخبار مربوط  هزار خودروی دوگانه سوز تولید کنند. 300ساالنه حدود دیگر( 

 ایم. ه سوز در جهان بودهگسترش تولید و مصرف خودروهای دوگان

، در 2005ای از تحوالت رو به روییم. در نوامبر در مورد تالشهای تولیدکنندگان، با طیف بسیار گسترده

عالم کرد ا، اتحادیه کشت صنعتی نی شکر است نخستین تولید کننده اتانول در سطح جهان اکنونکه هم برزیل،

ای محلی هافزون نفت سبز در بازادالر برای پاسخگویی به نیاز روز سال آینده، ده میلیارد چنددر کوشد تاکه می

جاد شکر صنعتی و ای کشت میلیونها هکتار نیگذاری در این سرمایهگذاری کند. و نیزصادرات آن، سرمایه

 16 ول از افزایش تولید اتانشود. برزیل اعالم کرد هدف از این کار میواحدهای جدید تولید الکل به کار گرفته 

سازندگان ر اقدامات تولید کنندگان اتانول، در کنا است. 2013ملیارد لیتر در سال   32  تا  30لیارد لیتر به یم

خودروسازی برزیل  صنایع زمان  آورند. در همانانبوه اتانول را فراهم می تولید خودرو نیز زمینه مصرف این

ود تا پایان رهمچنین اعالم شد که انتظار می اتانول با نفت خام هستند.کامل اعالم کردند که در صدد جایگزینی 

رود ینتظار مبا روند کنونی ا درصد خودروهای جدید به سیستم سوخت اتانول مجهز شوند. 90حدود  2006سال 

. درست در همان زمان )نوامبر 1شودصادر  میلیارد لیتر( 7برزیل )معادل یک چهارم تولید اتانول  2013سال  تا

ز های کنونی عرضه بنزین را به مرکجایگاهتصمیم دارد  در آمریکا اعالم کرد که« فورد موتور»شرکت (  2005

 15درصد اتانول و  85از ترکیب نوی است که  سوخت «85ئی )» تبدیل کند «85ئی »عرضه سوخت جایگزین 

هزار  250تولید  در نظر دارد تا  2006سال  برایاعالم کرد که فورد همچنین شود(. شرکت تهیه میدرصد بنزین 

گفت : فورد  ایرعامل شرکت فورد موتور در بیانیهریس و مدی «بیل فورد» تولید کند.سوخت اتانول ی با خودرو

های ابتکاری برای کاهش نگرانی مشتریانش از افزایش بهای بنزین و وابستگی شدید و بیش حلراهبرای یافتن 

ل اتانول یک منبع انرژی ابتکاری است که مستقیما از داخ»او افزود  کند.ش میاز حد آمریکا به نفت وارداتی تال

رانسه اعالم شعبه فرانسوی آن در ف رد وقناعت نکشرکت فورد البته به بازارهای آمریکا «. آیددست میه آمریکا ب

عرضه خودروهای اتانولی را در فرانسه آغاز خواهد کرد. در همان زمان شرکت  2006کرد که از آغاز سال 
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اعالم کرد آماده است تا با تولید اتانول در فرانسه، نیاز این خودروهای   1بریتیش پترولیوم )بی پی(نفتی انگلیسی 

   .2جدید را تامین کند

ان تولید کنندگنمایندگان کشاورزان ، میزبان  وزیر صنایع فرانسه،( 2005درست در همان ماه )نوامبر 

ولید در مورد طرح افزایش تبود تا کنندگان و سازندگان خودرو گان نفت و واردکنندسوخت زیستی، تولید

ارد تولید قصد د اعالم کرده بود دولت فرانسه در همان زمانگو کنند. وبحث و گفت در فرانسهسوخت زیستی 

  یک هفته پیش از آن  نیز وزارت صنایع فرانسه گزارشهفت برابر کند.  2010سوخت زیستی را تا سال 

که تولید  ودببینی شده این گزارش پیش را منتشر کرده بود. در «سازی راههای حمایت از سوخت زیستیبهینه»

 دالر برسد ، مقرون به صرفه خواهد بود 90تا  75ه بشکه ای سوخت زیستی فقط در صورتی که قیمت نفت ب

دالر  50مت نفت پیرامون دالر بود و چند ماهی بود که قی 51متوسط قیمت نفت  2005)توجه کنیم که در نوامبر 

اری در گذنفت تا جایی باال رود که سرمایه که قیمت-گذاران پیش از آنکرد ولی دولت و سرمایهنوسان می

ند اند(. کشورهای دیگر نیز البته کوشیدریزی خود را آغاز کرده بودهای زیستی اقتصادی شود، برنامههسوخت

رع به مزا را شالیزارها بخشی از نخست وزیر تایوان طرح تبدیل 2005در اواخر سال  مثالًاز این قافله عقب نمانند. 

ی است ، های فسیلی وارداته سوختتالش برای کاهش وابستگی ب که هدف آنکشت گیاهان سوخت زیستی، 

  اعالم کرد.

 نامه ای بود که در مارسه تولید اتانول انجام شد، موافقتیکی از آخرین اقدامات مهمی که در مورد توسع

در حضور روسای جمهور آمریکا و برزیل )در سائوپولو( امضا شد. در واقع توجه به تولید اتانول در  2007

سازمان خاروبار جهانی اعالم کرد بخش اعظم افزایش  2007رش یافت که در ژوئن سالهای اخیر به حدی گست

( 2008قیمت مواد غذایی ناشی از کشت نیشکر برای تولید اتانول بوده است. بانک جهانی نیز در آوریل امسال )

 گذشتهسه سال  یط ییمواد غذا یمتق یدرصد 83 یشافزاعامل اصلی  یاهیگ یهاسوخت اعالم کرد که توسعه

 که در فوریه « یکآتالنت یرجینو» یماییشرکت هواپ 747 ینگبوئیمای پرواز هواپ یناولشاید بتوان  .3بوده است

زی ین برای اعالم پیروبا سوخت گیاهی پرواز کرد را  به عنوان یک اقدام نمادآمستردام -لندن یردر مس  2008

 آورد.های فسیلی به حساب های گیاهی بر سوختنهایی سوخت

                                                 
1.  British Petroleum (BP) 

 1385آبان  15، شانا )شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی(خبرگزاری   .2

 .1387فروردین  27نفت تایمز،   .3
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یار زودتر اتانول بسهای نو نیز تحوالتی شبیه به این در حال رخ دادن است )البته تحوالت در سایر سوخت

در نمایشگاه خودروی  2005در اکتبر  مرسدس بنز آلمانها آغاز شد(. شرکت خودرود سازی از سایر سوخت

ری استفاده از پیل سوختی یا باتبه نمایش گذاشت که می تواند با  را یک خودروی پژوهشیی ژاپن کیووت

کیلومتر  100لیتر گازوییل در هر  9/2 مصرف مصرف سوخت این خودرو معادل. 1حرکت کند "یون ـلیتیوم "

در این نمایشگاه مرسدس بنز اعالم کرد قصد دارد این  پیماید.کیلومتر را می 400بار سوختگیری است و با یک 

از  یجدید . در همین نمایشگاه شرکت هوندا مدل2تولید تجاری برساند به 2015تا  2012خودرو را در سالهای 

ی گاز اکسیژن و هیدروژن تولید مقدار زیادها . این باطریهای سوخت را ارائه کردخودروهای مجهز به باتری

باز در همین نمایشگاه شرکت مایل را بپیماید.  350شده تا تواند با هیدروژن و اکسیژن تولیدخودرو میکنند و می

( روسای 2005. تنها یک ماه بعد )نوامبر دوگانه سوز خود را عرضه کردخودروی باری کوچک تویوتا هم یک 

جنرال موتورز آمریکا و تویوتای ژاپن در توکیو دیدار کردند تا یک همکاری دوجانبه بر روی خودروهای پیل 

کره جنوبی از ساخت نوع جدید و  "سامسونگ"شرکت ماه  سوختی را ساماندهی کنند. در درست در همین

که از تمامی  .است "وات ساعت هر لیتر" 200 آن "چگالی انرژی"که خبر داد  "پیل سوختی"کارآمدتری از 

شرکت تویوتای ژاپن اعالم کرد یک  2008همچنین در می  های سوختی موجود در بازار بیشتر است.انواع پیل

هوای کند و تا کیلومتر  راه  را طی می 830روژن ی ساخته است که با یک باک هیدخودروی جدید هیدروژن

 کند.درجه زیر صفر نیز کار می 30

ان بوده است در جری که فعالیت در زمینه تولید و تجاری سازی پیل سوختی از سالها قبلالبته توجه داریم  

نفت رو به صعود  هایاوری تنها زمانی محقق شد که قیمتجاست که تولید و استقبال فراگیر از این فناما نکته این

های خودروسازی در این راه گام نهاده بودند اما هنوز امکان تولید فروش گذاشت و گرنه سالها بود که شرکت

جدید  بار با فروش انبوه محصوالتها یکدانیم که کافی است این شرکترای آنها فراهم نیامده بود. و میانبوه ب

هبود، سعه برای بهای عظیمی در مسیر تحقیق و توه دست آورند، آنگاه است که بودجهسودهای کالنی ب خود،

ا و برای هداماتی در فرایند رقابت بین شرکتشود و وقتی چنین اقارتقا و ارزانترکردن این فناوریها صرف می

های تشویق ها وکمکها، این جدای از پروژهشود. ه یکباره موجی از تحول زاییده میتسخیر بازارها تکثیر شود، ب

                                                 

 یسوخت یاه باطری های سوختی )پیل سوختی( تفاوتهایی با هم دارند اما فرایند کلی آنها شبیه به هم است. به طور کلی در باتری  .1

 د می شود.، نیز تولیآب و حرارتدیگر،  یدو محصول جانبشود. در این فرایند،  یبرق استفاده م یدتول یبرا یژنو اکس یدروژناز ه

، و ساختمانها را فراهم کنند یازحرارت و برق مورد نکنند،  ینرا تامکوچک قابل حمل  یتوانند برق دستگاه ها این باطری ها می

 کنند. ینتام کنونی درونسوز یاز موتورها یشترب برابردو تا سه  یرا با بازده یهسوخت وسائل نقل

 .2005اکتبر  20خبرگزاری فرانسه،  . 2
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 2006ر اکتبر د  مثالًشود. کردن این فناوریها انجام میقیقات بنیادی و نیز برای کاربردیدولتی است که به تح

فن  نهیو توسعه در زم یقتحق یهابودجه پروژه ین و کمک بهتامبرای متحده اعالم کرد  یاالتا یروینوزارت 

در نظر گرفته شده است. البته این بودجه در  دالر یلیونم 100 سوخت هیدروژن )پیل سوختی(های باتری یآور

شود. هدف این طرح این است که می آمریکا پرداختجمهور  ییسر (HFI) یدروژنیطرح سوخت هراستای 

یکا به طور طبیعی مردم آمر 2020 سالتا  ای کهجامعه آمریکا فراگیر کند به گونهدر را  یسوخت یهایباترکابرد 

 نسبت به سایر منابع سوخت، ترجیح دهند.ها را یباتر خودشان استفاده از این

و، های ناین کشورها، در میان انواع سوخت شاید این پرسش برای خواننده پدید آمده باشدکه چرا در 

های زیستی با سوخت سوز کهرش تولید و فروش خودورهای دوگانهگسترش تولید اتانول و نیز گستاین همه بر 

خت جا این همه بر این دو نوع سوشود. و نیز چرا ما اینکنند، تأکید مینول( یا پیل سوختی یا برق کار می)اتا

شود. اگر این درصد نفت جهان در حمل ونقل مصرف می 50اکنون موش نکنیم که هممتمرکز شدیم؟ فرا

 جهان بتواند دردهه آینده حتی  ادامه یابد و های دوگانه سوزگسترش سریع تولید و مصرف اتومبیل

 15نقل را کاهش دهد، به منزل کاهش تقاضای نفت به اندازه  ووم مصرف کنونی نفت در حوزه حمل سیک

میلیون بشکه در روز خواهد بود. امروز کارشناسان معتقدندکه بازار نفت تنها با یک میلیون بشکه کسری در روز 

ت که گردد. طبیعی اسیمت نفت به سطح طبیعی خود باز میک میلیون جبران شود قمواجه است و اگر این ی

ند. کبه قیمت نفت در جهت کاهش وارد میمیلیونی تقاضای نفت در بخش حمل و نقل ضربه بزرگی  15کاهش 

 104به  2020درصدی در سال، تا  5/1نشان دادیم که تقاضای نفت با فرض رشد افراطی   3همچنین در فصل 

سه با امروز(. میلیون بشکه در روز )در مقای 20رسد. این یعنی افزایش تقاضایی  حدود میلیون بشکه در روز می

ود را سوم از تقاضای کنونی خسوز، یککردن خودروهای دوگانهیننقل بتواند با جایگزاگر فقط بخش حمل و

میلیون بشکه در روز خواهد  5تنها در حد  2020میلیون بشکه در روز( آنگاه افزایش تقاضای نفت در  15بکاهد )

رسد(. در این صورت عرضه میلیون بشکه در روز می  89به حدود    104بود )یعنی کل تقاضای نفت به جای 

میلیون بشکه در روز )با فرض بدبینانه( تا  94به اوج خود نزدیک شده است و به تولیدی بین  2020نفت که در 

از رانی تواند تقاضا را جبران کند و نگینانه( خواهد رسید، به راحتی می)با فرض خوشبمیلیون بشکه در روز  103

 شود.وقوعی یک بحران نفتی منتفی می
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 2005کردن روندی کم و بیش شبیه آنچه ذکر شد هستند. در اکتبر ز در حال طیهای نو نیاما سایر سوخت

دیگر از جمله . پس از افتتاح این طرح، چندین کشور 1جهان در سوئد بر روی ریل رفت« بیوگازی»نخستین قطار 

شرکت  در استرالیا  2006های مشابه در کشورشان ابراز عالقه کردند. در اوایل سال برای اجرای پروژههند نیز 

د. در زیر در استرالیا آغاز کنزمین گرمایی را  فعالیت در اولین ایستگاه انرژی شد تاآماده می "ژئو دینامیکس"

درجه  300آنها به  هایی وجود دارد که حرارتدور افتاده ای در استرالیا، صخرههای های سرخ در بخششن

، ولید کندها برق تجاری تبتواند از این صخرهرسد. برآورد شده است که در صورتی که استرالیا سانتی گراد می

نگ سنفت و ذغالانرژی حاصل از کل ذخایر  توان از این منبع گرما تولید کرد ازای که میبالقوهانرژی  مقدار

ترین منابع انرژی در آینده جهان خواهد بود و در سالهای اخیر انرژی باد نیز یکی از مهم بیشترخواهد بود. استرالیا

( تولید انرژی از 2007) نیز یکی از بیشترین نرخهای رشد را تجربه کرده است. تنها طی یک سال در آمریکا

ن ای بزرگ به سرعت در نواحی بیروهای بادی با پروانهافزایش داشته است. اکنون توربین درصد 45نیروی باد 

ی بادی را بررسی شهرها و مناطق بادخیز در حال پدیداری است. در ادامه این فصل روند آماری توسعه انرژ

رچه سابقه های بادی گاز توربینکنیم. بشر در استفاده یک نوآوری در این زمینه توجه می جا بهکنیم اما اینمی

ود. شها یک اقدام انقالبی محسوب میدی برای تولید برق، به داخل خانههای باای دارد اما آوردن توربیندیرینه

وانه ساخته است که بدون پرهای بادی جدیدی کت آمریکایی اعالم کرد که توربینیک شر 2008در اوایل سال 

ین از توربمین کند. این ه معمولی )سه کیلووات ساعت( را تأد نیاز یک خاندرصتواند صدکند و میکار می

  2اند، الهام گرفته شده است.کردههای باستان برای خردکردن گندم استفاده میآسیابهای بادی که مصری

انرژی خورشیدی نیز گونه دیگری از انرژی نو است که نه تنها به سرعت در حال فراگیر شدن است بلکه 

دش را داشته باشد. این ن قابلیت را دارد که هر فرد و هر خانه و هر اتومبیل و هر کارخانه، مولد شخصی خوای

 «کیوسرا» شرکت ژاپنی 2005ای است که سایر منابع انرژی، کمتر از آن برخوردارند. در نوامبر مزیت ویژه

ین اهای خورشیدی که مقدار صفحهافتتاح کرد.  در اروپارا خورشیدی های هکارخانه تولید صفحنخستین 

برق را دارد. اکنون بیشتر  مگاوات 24ظرفیت تولید کرد تولید میفعالیت خود نخست سال  همان کارخانه در

ولید انرژیهای تگذاری در تحقیق و توسعه و کنار فعالیت اصلی خود به سرمایه جهان درهای بزرگ نفتی شرکت

                                                 
مدفوع موجودات زنده بدست می آید. در واقع مواد خرد  یزو ن یاهیگ یعاتضا یهاست  که  از تجز یستیسوخت ز یبیوگاز، نوع  .1

 یم یعرمواد تس ینا یهکنندها، تجر یهجزت یشوند و با افزودن برخ یمخلوط م یشده گیاهی و مدفوع حیوانات همراه با آب در مخزن

 شود، گازی به دست می آید که می توان آن را ذخیره و به عنوان سوخت استفاده کرد. جزیهشود. هنگامی که این مواد زائد ت
 .2008ژوئن   VOA ،23ی خبر تیسا  .2
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 )سرچ معادل( یک شرکت وابسته به بریتیش پترولیوم  1«سوالربی پی »اند. نو نیز روی آورده

رشیدی وشرکت بزرگ انرژی خ کند و اکنون سومینر زمینه انرژی خورشیدی فعالیت می)بی پی( است که د

 2005آوری رسید. در دسامبر به سود 2005سال فعالیت، در سال  30شود. این شرکت پس از جهان محسوب می

گذاری مشترک در چین زده است و قصد دارد بازار بزرگ این کت دست به یک سرمایهشد که این شراعالم 

 کشور را در زمینه انرژی خورشیدی به دست گیرد. نخستین نیروگاه خورشیدی این شرکت با ظرفیت تولید برق

زمان چین رسد. در همان مگاوات می 100تولید آن به  2010 شود و تا سالمگاوات در شیان چین ساخته می 25

برابر(  500هزار درصد ) 50 میالدی  2020از خورشید را تا سال  انرژیمیزان تولید اعالم کرده بود که قصد دارد 

باز در اواخر سال  هزارمگاوات برساند. 10 به  2020را تا سال  2005سال  یمگاوات 20افزایش دهد یعنی ظرفیت 

ورشیدی،  یک های تولید برق از انرژی خاعالم کرد برای ساخت سیستم 2(.K.F.W)، یک بانک آلمانی 2005

برای ساخت مولدهای انرژی خورشیدی  2005همچنین اعالم کرد در سال  دهد. این بانکمیلیارد یورو وام می

النه نزدیک مگاوات برق تولید کرد که مصرف سا 130توان داده است که با این مولدها میهزار وام  16حدود 

کنندگان برق خورشیدی در سراسر . موفقیت این بانک موجب شد تولیدمین کرده استهزار خانه را تأ 24ه ب

استرالیا اعالم کرد به ساخت یکی از بزرگترین نیروگاههای برق  2006آلمان پراکنده شوند. و در اکتبر 

 خورشیدی کمک خواهدکرد.

ند کوشها میآید که همه شرکتدر می« مد»ک غرب دارد به صورت ی در« ابتکارات سبز»کم اکنون کم

 زند چرا که همین ه به گسترش انرژیهای پاک دامن میبه نوعی در آن مشارکت کنند. و این مد البت

انجامد و کافی است که یکی از این ابدعات به یک جهش به انبوهی از ابداعات میگذاریهای کوچک سرمایه

 یپروژه چندین میلیون دالر یک اعالم کردشرکت اینترنتی گوگل  2007مبر انقالبی در انرژی بینجامد. در نوا

و کارشناسان انرژی را استخدام خواهد کرد تا در مورد  که بر اساس آن گروهی از مهندسان را آغاز کرده است

ت این سفناوریهای انرژی خورشیدی، زمین گرمایی و نیروی باد به تحقیق بپردازند. گوگل اعالم کرد امیدوار ا

 ای که برق تولیدی آن برابر نیاز شهرنجر به تولید برق از انرژی تجدیدشدنی شود به گونهطرح بتواند م

 سانفرانسیسکو باشد.

نون در پذیر و پاک، اکهای تجدیدیابی به سوختشهای بشری برای دستترین تالاما شاید یکی از عظیم

ای فرایندی است که عکس انرژی هسته گداختدر جریان است.  3ایهسته یا گداخت زمینه انرژی همجوشی

                                                 
1.  BP Solar 

2. KfW Bankengruppe 

3.  nuclear fusion 



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            5۸۲ 

 

 

که در  ای همان فرایندی استکند. گداخت هستهعمل می ای است ـمرسوم ـ که مبتنی بر شکافت هسته ایهسته

د سوخت ولیمنابع در دسترس بشر برای تشود. ر نتیجه آن انرژی عظیمی تولید میشود و دشید انجام میخور

ولید ت گونه نیروگاههادر طبیعت وجود دارد. همچنین این بدون محدودیت ای تقریباًگداخت هسته نیروگاههای

آمریکا، چین، روسیه، ژاپن، شش قدرت بزرگ جهان ) 2006گاز گلخانه ای و پسماند اتمی نیز ندارد. در نوامبر 

 ساخت آزمایشی رآکتور تحقیقاتی ( همراه با اتحادیه اروپا قراردادی را امضا کردند که طرحو هند یکره جنوب

 لمللیبین ا رآکتور آزمایشی»ای در جنوب فرانسه اجرا شود. ساخت این رآکتور که با عنوان هسته گداخت

سال به طول  35نه اجرای طرح ـ شود، شش میلیارد دالر هزینه دارد. درحالی کل هزیساخته می 1«ایگداز هسته

دالر برآورد شده است که نیمی از آن را اتحادیه اروپا تقبل کرده است. شاید این میلیارد  12انجامد ـ بیش از می

کشور نیز در آن مشارکت دارند  36بزرگترین و گرانترین پروژه تحقیقاتی تاریخ بشر باشد که نزدیک به 

قیقات وی تحشده(. صرف چنین هزینه بزرگی بر رحادیه اروپا و شش کشور صنعتی یاد)کشورهای عضو ات

 را از شر انرژیای که شده است، خود غرب تصمیم گرفته است با هر هزینهدهد که همجوشی اتمی، نشان می

با امضای قراداد ساخت این پروژه در کاخ الیزه فرانسه، عصر   2006نوامبر  21به گمان من در فسیلی آزاد کند. 

 نفت به پایان خود رسید.

پذیر را از نظر آماری مرور کنیم. ر حوزه انرژیهای نو و تجدیداده داکنون نوبت آن است که تحوالت رخ د

 اما پیش از آن، نوشته زیر را بخوانید:

سیلی رشد تقاضای جهانی برای انرژیهای ف اکنون بیایید دست به یک فرض افراطی بزنیم. فرض کنیم اصوالً»

تقاضای کنونی باقی بماند. بنابراین در سطح همین  2030متوقف شود و تقاضای جهانی برای این انرژیها تا سال 

رض کنیم اده شود. باز فافزایش طبیعی تقاضای جهانی برای انرژی باید از طریق انرژیهای غیرفسیلی پاسخ د

ن کنند و هم به اواقعی( که منابع انرژی غیرفسیلی هم بتوانند به طور کامل این افزایش تقاضا را جبر)فرضی غیر

تا  2005ل ای جانشینی این منابع به جای منابع فسیلی وجود داشته باشد. آنگاه از سکامل برالحاظ فنی قابلیت 

تا بتوانند  بینی شده فعلی رشد کنندبرابر رشد پیش 1/3درصد یعنی  5ه فسیلی باید سالیانمنابع انرژی غیر 2030

 6/1یانه یرفسیلی، سالافزایش تقاضای جهانی را پاسخ گویند )فعال نرخ رشد مرجع برای عرضه منابع انرژی غ

( 2005درصد کنونی ) 80پذیر باشد،آنگاه سهم انرژیهای فسیلی از حدود درصد است(. اگر چنین تحولی امکان

خواهد رسید.  بنابراین چیزی تغییر نکرده است. سلطه جهانی انرژیهای فسیلی در سبد  2030درصد در سال  55به 

بات ثدر بازار بی و یک شوک در بازارهای انرژی فسیلی ـ عمدتاًمصرف انرژی جهان همچنان باقی خواهد ماند 

                                                 
1.  International Thermonuclear Experimental Reactor )ITER) 
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نفت ـ کافی است تا اقتصاد جهانی را به بحران فرو برد. پس با روندهای موجود )روندهای دهه نخست قرن 

 «ای برای رهایی وابستگی غرب به انرژیهای فسیلی وجود ندارد.ویکم( هنوز چشم انداز روشن و جدیبیست

ست. ا آید که این نوشته را کی و کجا خوانده اید؟  این بند، بخشی از فصل سوم همین کتاب یادتان می

ی که اجا، در این فصل، در مورد تحوالت انرژیهای نو خواندیم، گویی این بند نوشتهاکنون با توجه آنچه تا این

ر بوده تتن این کتاب نیز سریعحتی از نوش خواهم بگویم تحول دنیای واقعهای دور است. میمربوط به گذشته

ایم. سرعت رشد واقعی در دانش و فناوری از سرعت شده« دانش پایه»وییم وارد دنیای گجاست که میاست. این

تر از تصور انرسد. واقعیت شتابدست تخیل نیز به دامن واقعیت نمیتحول ذهنی بشر پیشی گرفته است. گویی 

 آید خوب توجه کنید.، به شواهد آماری که در ادامه مینداریدما در حال تغییر است. اگر قبول 

، نگاهی بیفکنیم. جدول 2005بار دیگر به سهم انرژیهای پاک در منابع انرژی جهان، تا سال بگذارید تا یک

پاک  دهد. تا آن زمان کل انرژیهاینشان می 2005ایه جهان را تا سال سهم انرژیهای پاک در سبد انرژی پ (9-2)

درصد بوده است و در این  9/3اند که سهم انرژیهای نو در آن تنها کردهدرصد انرژیهای جهان را تأمین می 20

 میان سهم سایر انرژیهای نو تنها نیم درصد بوده است.

 

 (درصد) جهان انرژی انرژی پاک در سبد پایهسهم منابع : (۲-۹جدول )

 تجدید ناپذیر
 تجدید پذیر

 های نوانرژی های سنتیانرژی

 ونهای رژینسایر ا زیست توده مدرن زیست توده سنتی برق آبی انرژی هسته ای

7/6 1/2 3/7 4/3 5/0  

 BP,2006  منبع:       

 

 انواع سهم  ترکیب که است بوده این بینیپیش (2005) زمان همان در دهدکهمی نشان (7-9)نمودار  اما

 همه تولید زمان آن تا گرچه یعنی داشت. نخواهد چندانی تغییر ، 2030 سال تا جهان انرژی پایه سبد در انرژی

 سایر بینی،یشپ این در کند.نمی چندانی تغییر پاک انرژیهای مسه اما است یافته افزایش مطلق طور به انرژی انواع

 تا انرژیها این سهم مه و حجم هم اما درصد( 5/6) اند داشته را سالیانه متوسط رشد باالترین گرچه نو انرژیهای

 رسدمی 2030 سال در درصد 8/1 به 2005 سال در درصد نیم از آنها سهم یعنی است، ناچیز همچنان  2030 سال

 است(. تیسن ایتوده زیست هایسوخت به مربوط نیز ایهتود زیست انرژی سهم از بزرگی بخش که شود )توجه



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            5۸۴ 

 

 

 80 حد در نانهمچ طبیعی( گاز و نفت سنگ، )زغال فسیلی یهایانرژ سهم که است بوده این بینیپیش مقابل، در

 کند.می تغییر طبیعی گاز نفع به سیلی،ف منابع میان سهم این توزیع گرچه بماند، باقی درصد

 
 

( که قیمت نفت به طور مداوم رشد داشته است چه 2008-2005خواهیم ببینیم در چهار اخیر )اکنون می

  40دوباره به مرز  2004به بعد( در سپتامبر  1981سال )از فوریه  24رخ داده است. توجه شود که قیمت نفت پس 

ای نداشتند. چرا که لهانی مسأبازیگران بازار به لحاظ رودالر بود،  40دالر نزدیک شد. تا زمانی که قیمت زیر 

ها دوباره به پایین بازگشته بود. در واقع دالر را تجربه کرده بود و قیمت 40بازار تا مرز قیمت  1981بار در یک

قیمت تغییری نکرده است. و این آستانه انتظاری است که « آستانه انتظاری»دالر است  40تا زمانی که قیمت زیر 

ات، معلق شدند. اما بعد قیمت باال رفت و انتظار 2004دهد. اما از سپتامبر می قیمتی را شکلانتظارات بلندمدت 

کند یق به تدریج شروع به باال رفتن مها افزایش مداوم بلندمدتی را تجربه کرد، این آستانه معلهمین که قیمت

ای گذشته، هر از قیمتآینده باالتمدت نفت در های بلندیگران اقتصادی انتظار دارند قیمتیعنی از آن پس باز

 2004که در تصمیمات بازیگران اقتصادی رخ داده است باید از سپتامبر « تحول شتابناکی»تثبیت شود. پس هر 

ن در شود، تا عملی شود و نتایج آماتی که در حوزه اقتصاد گرفته میبه بعد باشد. اما یادمان باشد که تصمی

کشد. پس ارقامی که در باال در مورد سهم انواع انرژی طول می ود، چند سالآمارهای واقعی اقتصاد منعکس ش

آمده است، مربوط به قبل از تحقق تصمیمات جدید بازیگران اقتصادی است. به دیگر سخن، ارقام  2005در سال 

های ینیبصاد جهان برداشته شده است و پیشباال، تصویری  است که دقیقا در دوره پیش از آغاز تحول، از اقت

 (7/0اتمی) (2گاز )

 (5/6سایر انرژی های نو)

 (8/1) زغال سنگ

 (3/1نفت )

 (2برق آبی)
 (3/1زیست توده )

 20۳0سهم، حجم و نرخ رشد انرژیهای پایه جهان تا سال :(7-9)نمودار 

 (2005براساس پیش بینی )

 پیش بینی گذشته
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ی که اه است. اکنون ببینیم در این دورهآن نیز بر اساس همان تصویر ـ یعنی با فرض تداوم روند گذشته بود

 نفت شکست و همچنان باال و باالتر رفت، در حوزه انرژیهای نو چه رخ داده است. قیمتآستانه 

ع کردن  انرژیهای نو شروربردینوآورانه در فناوری برای کاهای ذارید از تحقیق و توسعه و فعالیتبگ

له، خطر حشدن برسد که فردی یا بنگاهی در یک مرتواند به مرحله تجاریهر فناوری نو وقتی می کنیم. معموالً

ه برای کگذرای کند و گرنه حتی اگر دانش فنی آن فناوری هم موجود باشد، تا زمانی کند و بر روی آن سرمایه

ممکن  حالرسد. در عینشدن نمیاوری به مرحله تولید و تجارینشود، آن فن گذایکاربردی کردن آن، سرمایه

خورد قبال نشود و شکست بگذاری انجام شود و فناوری ای به مرحله تولید برسد اما از آن استاست این سرمایه

 های پذیرند، سرمایهذاریهایی که خطر این مرحله را میگگذار زیان کند. به سرمایهو سرمایه

 گویند. می 1پذیرمخاطره

گذاری ی خصوصی در سهام است. این سرمایهگذارنوعی از سرمایه  پذیرهای مخاطرهدر واقع سرمایه

های رشد واحدهایی گیرد. شرکتهای نامتعارف رشد انجام میشرکت گذاری در سهامبه صورت سرمایه عموماً

ار رشد گذاری در آنها بر اساس انتظمایهمتوسط است و سر هستند که  پتانسیل رشد در آنها بسیار باالتر از حد

 ها معموالًونی حاصل از سهام آنها. این شرکتشود و نه بر اساس درآمد کنرزش سهام آنها در آینده انجام میا

ود که رکنند. در واقع امید مییبشان شود فعالیت خود را آغاز میبا این هدف که در آینده سود هنگفتی نص

گذاری، به کشف، نوآوری یا اختراعی دست توانست در پایان یک دوره سرمایه ده پس از آن که شرکتدرآین

نصیب  رشاریشده مالک شود، سود سق مالکیت معنوی یا حق اختراع ثبتیابد و آن را به صورت پتنت یا ح

زرگ( بهای ها و شرکتبیمه، هاگذارن نهادی )مثل بانکگذاری عموماً از طریق سرمایهشرکت شود. این سرمایه

ود و سپس شگذاری تجمیع میهای سرمایهها در شرکتگونه سرمایهشود. اینیا افراد بسیار ثروتمند تأمین می

ونه گیابد. وقتی در یک حوزه، اینص مینوآورنه ـ اما پر خطر ـ در فناوری اختصا برای تأمین مالی  یک پروژه

انند دان آینده را از آن این فعالیت میگذارز این است که سرمایهای اابد، هم نشانهافزایش ی شدیداًگذاریها سرمایه

-حوزه. بنابراین روند سرمایهشود برای نوآوری و جهش در فناوری در این ها عاملی میو هم خود این سرمایه

 های بعدی در یک فناوری باشد. تواند شاخصی از جهشپذیر میاطرهگذاریهای مخ

 فرایند گسترش یک فناوری نو روشن شود  در پذیرهای مخاطرهسرمایهکه موقعیت و نقش نبرای آ

 کرد:تقسیم  شدن کاربرد یک فناوری نو را به صورت زیرپیدایش تا عمومیمراحل توان می

 ی( معل قوانینهای علمی بنیادین )کشف پژوهش .1

                                                 
1. Venture capital 
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 علمی در یک فناوری خاص( قوانینپژوهش اولیه روی فناوری )نحوه عمل  .2

 توسعه فناوری )ساختن و کاربردی کردن یک فناوری( .3

 وه(ای وتولید انبی برای ورود به خط تولید کارخانهتجاری کردن فناوری )آماده کردن یک فناور .4

ازاریابی سیس انبوه بنگاهها و بش تولید و مصرف فناوری از طریق تأگسترش یک فناوری )گستر .5

 گسترده( 

 

 

 

   

 

 

 
 

ر در این مورد کمتر حاضهای دولتی است و بخش خصوصی تکی به بودجهمین مالی مرحله اول معموال متأ

مین د. تأشوتوسط بخش دولتی تأمین یا حمایت می معموالً مین مالی مرحله دوم نیز أگذاری است. تبه سرمایه

به  مشود. از مرحله چهارپذیر انجام میهای مخاطرهبوسیله سرمایه مالی بخشی از دوم و تمام مرحله سوم معموالً

م های عمومی )مثل انتشار عمومی سهام( انجاتواند به اتکای سرمایهبعد است تولید و گسترش یک فناوری می

توان با انتشار عمومی سهام انجام داد. چرا که خریداران عمومی سهام تأمین مالی مرحله سوم را نمی . معموالًشود

یرند. گکنند تصمیم به خرید سهام میبنگاه کسب می معموال بر اساس اطالعاتی که از درآمد و سود گذشته یک

 ن عمومی سهام ریسک د، خریداراای وجود ندارتی در مورد یک فناوری هنوز سابقهوق

ترین حلقه تکمیل یک زنجیره کامل نوآوری در فناوری هستند. پذیر مهمهای مخاطرهکنند. بنابراین سرمایهنمی

مین أ)ت شود، و بخش آخرها به آن توجه میدولتی( پیشاپیش توسط دولت مین مالیبخش اول )تأ چرا که معموالً

اس، اس ز طریق انتشار سهام عمومی در بورسها در دسترس است. بر اینمالی از طریق سهام عمومی( نیز همواره ا

ان شتواند پتانسیل آینده گسترش یک صنعت یا فناوری را نهای مخاطره پذیر میروند افزایش کنونی سرمایه

 ثیر یک واحدپذیر، بسیار بیش از ارزش و تأگذاری یک واحد سرمایه مخاطرهدهد.  در واقع ارزش و تأثیر

 هپذیر در یک فناوری نو، بستری آمادگذاری مخاطرهست. چرا که با هر یک واحد سرمایهایه معمولی اسرم

. بر دهای معمولی را به سوی خود جذب کنآینده انبوهی از سرمایهکند تا  در شودکه آن فناوری را قادر میمی

پژوهش 

های علمی 

 بنیادین

 پژوهش

    اولیه روی
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ینده ت تکثیر و گسترش یک فناوری در آتواند تصویری از سرعپذیر میهای مخاطرهاین پایه، روند رشد سرمایه

 را به دست دهد.

پذیر در فناوریهای انرژی پاک در سالهای اخیر چگونه گذاری مخاطرها این توضیح، ببینیم روند سرمایهب 

-ست در آمریکا که محل تجمع سرمایهای امنطقه 1« سیلیکون ولی»بوده است. منطقه )یا کریدور( علم و فناوری 

ریهای سطح ی، فناوفناورولید در زمینه فناوریهای نو )ریزفناوری، زیستو نوآوری تگذاریهای مربوط تحقیقات 

 14پذیر در آمریکا و گذاریهای مخاطرهدرصد از کل سرمایه 30ه نزدیک به باشد. به طور خالصباال و ...( می

ر واقع این منطقه قلب صنایع شود. دنجام میا« سیلیکون ولی»دنیا، در پذیر گذاریهای مخاطرهدرصد سرمایه

واند تای نو و پیشرفته در این منطقه میشود. بنابراین تحوالت فناوریهمحور در آمریکا محسوب  میدانش

 (8-9)نمودار اکنون به  .2شاخصی از تحوالت فناوری در کل آمریکا و حتی کل کشورهای صنعتی غربی باشد

-نشان می  «سیلیکون ولی»ر در زمینه فناوریهای پاک را در پذیگذاری مخاطرهایهبنگرید. این منحنی روند سرم

 دهد. 

 درصد رشد در  266سال ا یکظرف تنه «سیلیکون ولی»شود در می که مشاهده گونههمان

تشدید  2008و  2007این روند در سال  گذاریهای مربوط به توسعه فناوریهای پاک رخ داده است. احتماالً سرمایه

 140تا  2008که در دالر بود. در حالی 60وز کمتر از هن 2006شده است چرا که متوسط قیمت نفت در سال 

دالر  106و  71، 61، 51، به ترتیب، 2008تا   2005های . در واقع متوسط قیمت نفت در سالدالر نیز باال رفت

گذاری در فناوریهای پاک در سال درصدی سرمایه 266با توجه به رشد است. ( بوده 2008ماه اول  5)برای 

هیم انتظار سالهای بعد تعمیم د، اگر همین نرخ رشد را با توجه به متوسط نرخ رشد سالیانه قیمت نفت، برای 2006

رتیب  به ت« یسیلیکون ول»پذیر در فناوریهای پاک در هگذاری مخاطرنیز سرمایه 2008و  2007د در سال رومی

                                                 
1. Silicon Valley 

در آمریکا که به طور طبیعی و تدریجی به مرکزی برای تجمع  ی شمالیکالیفرنیا نام کلی منطقه ای است درسیلیکون والی  .2

شرکت با فناوری برتر بزرگ با  500 اکنون بیش از تبدیل شده است.کارآفرینان، شرکت ها پیشرو، و سرمایه های مخاطره پذیر 

سه دانشگاه بسیار بزرگ با انبوهی از مراکز علمی و تحقیقاتی و دارای این منطقه حضور دارند.این منطقه  استانداردهای جهانی در

بیش از  .مخاطره پذیر در دنیا است هایبزرگترین جذب کننده سرمایه  هم اکنون این منطقه است. پارک های علمی و تحقیقاتی

 ،خدمات تجاری و مصرفی ،ارتباطات سخت افزار، یچهار حوزه در ی مخاطره پذیر جذب شده در این منطقههاهفتاد درصد سرمایه

دالر  15000ارزش افزوده ای که هر یک نفر نیروی کار در سیلیکون والی ایجاد می کند به طور متوسط  و نیمه رساناها بوده است.

دالر باالتر از  20000بیش از ارزش افزوده سرانه نیروی کار کل امریکا است. همچنین درآمدسرانه در سیلیکون والی بطور متوسط 

 درآمد سرانه کل امریکا است. 
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یلیکون س»ی یک فناوری نو در درصد رشد داشته باشد. این یعنی انقالب در فناوری پاک. چون وقت 669و  222

یا با  گذاری توسط شرکت اصلیتواند ـ با سرمایهله تولید انبوه رسید، به سرعت میتجاری شد و به مرح «ولی

 ش یابد. برداری به سایرین ـ  در همه جهان گسترپیفروش حق ک

 
های انرژی نور سیلیکون والی در فناوریپذیهای مخاطرهگذاریسرعت رشد سرمایه(: ۸-۹نمودار )

 
Source: Index of Silicon Valley, 2007 

 

بوده است.  آغاز شده است در کل جهان چگونه« سیلیکون ولی»در  2006اکنون ببینیم روندی که در سال 

گذاریهای مخاطره پذیر در کل جهان نیز در دوره پس از افزایش قیمت نفت با جهش در واقع وضعیت سرمایه

-مخاطرهگذاریها پذیر  )شامل سرمایهگذاریهای مخاطرهروند افزایش سرمایه( 9-9)رو به رو بوده است. نمودار 

در   2007تا  2001را در دوره  1مین مالی توسعه انرژیهای نو(های تأذیر و افزایش سهام خصوصی در شرکتپ

به بعد )که  2004دهد. آشکار است که از سال و سایر کشورها( نشان می OECDجهان )به تفکیک کشورهای 

 گذاریهای دالر رسید( سرمایه 40باالتر از  قیمت نفت برای نخستین بار در تاریخ به

ر گذاری مخاطره پذیست. نرخهای رشد سرمایهیش یافته اای جهشی افزاپذیر در انرژیهای نو به گونهمخاطره
                                                 

یهای رژالزم به ذکر است که افزایش کارایی مصرف انرژی و افزایش تولید انرژیهای نو همواره یک معنی دارد: کاهش سهم ان  .1

فسیلی و آلوده کننده در کل سبد انرژی جهان. بنابراین معموال سرمایه گذاریهای که برای کارایی انرژی )یعنی کاهش مصرف انرژی 

به ازای مقدار ثابتی از تولید( انجام می شود نیز به عنوان سرمایه گذاریهای که به پایداری محیط زیست بشر کمک می کنند در کنار 

 در انرژی نو می آیند. در این جا نیز این گونه سرمایه گذاریها با سرمایه گذاری در انرژیهای نو جمع شده است. سرمایه گذاری
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گذاری بوده است. البته نرخ رشد سرمایه درصد 42و  45، 156، 108به ترتیب  2007تا  2004برای سالهای 

درصد( از آن انرژی  432بیشترین رشد ) 2007پذیر در انواع انرژی نو متفاوت بوده است. اما در سال مخاطره

ریکا گذاری در جهان از آن آمنیز باالترین سهم این نوع سرمایهای ز نظر توزیع منطقهای بوده است. ادهزیست تو

 بوده است.

 

 (۲00۱- ۲00۷سرمایه گذاری مخاطره پذیر جدید در انرژیهای نو  ) : (۹-۹نمودار )

 
Source: SEFI, New Energy Finance 

 

 

 (10-9)واکنش عموم مردم )سهامداران( به افزایش قیمت نفت چه بوده است. نمودار  همچنین ببینیم

در زمینه انرژیهای نو را نشان های فعال مردم )در سطح جهان( در سهام شرکتگذاری عامه افزایش سرمایه

 2004اما از سال اند. ها نداشتهگونه شرکتهیچ اقبالی به این 2003ن تا سال دهد. آشکار است که سهامدارامی

که قیمت نفت   2005دالر را شکستند، اندکی نگاهشان تغییر کرده است و از سال  40های نفت آستانه که قیمت

تر اند و این هجوم سال به سال بیشرید سهام انرژیهای نو  هجوم بردهدالر را تجربه کرد به یکباره به سوی خ 50

ی مطمئن نشوند اقدام به خرید کارند و تا به سودآوری سهامظهمحاف شده است. یعنی عامه مردم که معموالً

 اند.د به سودآوری این حوزه مطمئن شدهبه بع 2005کنند نیز از سال نمی
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(۲00۱- ۲00۷سرمایه گذاری عمومی جدید در سهام  انرژیهای نو  ): (۱0-۹نمودار )

 
Source: SEFI, New Energy Finance      

 

رژیهای اری در انگذدر انرژیهای نو )یعنی کل سرمایه گذاریدر  روند مجموع انواع سرمایهنیم ببی و سرانجام

نگاهها مین مالی داخلی بهام خصوصی، انتشار سهام عمومی، تأگذاریهای مخاطره پذیره، انتشار سنو، شامل سرمایه

ا در آنها هطریق ادغام سایر شرکتیهای نو از از طریق سود یا استقراض، افزایش سرمایه شرکتهای فعال در انرژ

گذاری جدید در چهار سال اخیر وضعیت کل سرمایه (11-9)و ...( در سالهای اخیر چه رخ داده است. نمودار 

ای هستند. در کنندهسال اخیر همگی نرخهای خیرهدهد. نرخهای رشد سه مراه با نرخ رشد هر سال نشان میرا ه

 درصد 60گذاری شده است که های مربوط به انرژیهای نو سرمایهد دالر در پروژهمیلیار 4/148بر  بالغ 2007سال 

آغاز شد، تنها جهش در انرژیهای نو  2004دهد. در واقع از وقتی که از سال نسبت به سال قبل افزایش نشان می

میلیارد  2/50بیشترین مبلغ ) 2007گذاری در آن بخش، چهار برابر شده است. در سال ظرف سه سال سرمایه

 100ظرفیت نصب شده انرژی بادی در دنیا  2008گذاری در انرژی باد بوده است. تا مارس دالر( از آن سرمایه

هزار مگاوات آن در همین چهار  92برابر ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر( که حدود   100هزار مگاوات بوده است )

گذاری در سرمایه درصد( از آن 254ترین نرخ رشد )( ساخته شده است. همچنین بیش2007تا  2004سال اخیر )

ند و گذاری به ترتیب در اروپا، آمریکا، چین، های نیز بیشترین سرمایهانرژی خورشیدی بوده است. از نظر منطقه

در تولید انرژی در جهان  2007برزیل انجام شده است. در یک کالم از مجموع افزایش ظرفیتی که در سال 

درصد آن مربوط به افزایش ظرفیت تولید انرژیهای نو بوده است. یعنی در حالی که تا پیش  23 ایجاد شده است،
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 23بیش از  2007شده است، در سال هان از طریق انرژهای نو تامین میدرصد انرژی ج 9/3تنها  2005از سال 

 درصد ظرفیت تولیدی جدید ایجاد شده در جهان، از آن انرژیهای نو بوده است.

 
 

 (۲00۴-۲00۷ ) های نوسرمایه گذاری جدید در انرژی (:۱۱-۹دار )نمو

 
Source: New Energy Finance 

 

 

گذاری در انرژیهای نو به طور فصلی و منظم به بعد، این اقبال به سرمایه 2004نکته جالب این که از سال 

فصلی  به بعد به طور 2004را از سال گذاری در انرژیهای نو روند افزایش سرمایه (12-9)نمودار  رشد یافته است.

 دهد.نشان می
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 (:  روند فصلی افزایش سرمایه گذاری در انرژیهای نو۱۲-۹نمودار )

 
Source: New Energy Finance 

 

که سخن را چکیده کنم بگذارید با مثالی نشان دهم که چگونه وقتی نرخ رشد یک متغیر بسیار پیش از آن

درصد  10بار با نرخ رشد   5را فقط  10یابد. فرض کنیم عدد صورت جهشی افزایش میآن متغیر به باالست، 

  16رشد دهیم(، عدد حاصل حدود  درصد 10افزایش دهیم )یعنی در هر بار رشد، عدد حاصل را دوباره 

نرخ رشد  بار بابار اما این 5را دوباره  10عدد (. اکنون فرض کنیم 10(×1+1/0)5=16شود )به بیان ریاضی: می

است. یعنی اگر هر عددی    320کنیم(. حاصل آن عدد ی در هر بار آن را دو برابر درصد افزایش دهیم )یعن 100

)به بیان ریاضی: برابر عدد اول خواهد بود.  32ل، درصدی پیدا کند، عدد حاص 100بار رشد   5

درصد(، اما عدد  100درصد به  10ز (. اکنون دقت کنیم، ما نرخ رشد را ده برابر کردیم )ا10(×1+1)5=320

درصدی است  100که حاصل رشد  320درصدی بود به عدد  10که حاصل رشد  16برابر شد )عدد  20حاصل، 

ند. کتغییر کرد(. بنابراین نرخ رشد را با هر سرعتی افزایش دهیم،  نتیجه حاصل با سرعتی دو برابر آن رشد می

به نرخهایی باالی  2004درصد در سالهای پیش از  6/1ژیهای نو از نرخ پایه گوییم نرخ رشد انربنابراین وقتی می

برابر شده است( به این معنی است که  30درصد در سالهای پس از آن رسیده است )یعنی نرخ رشد بیش از  50

ر آنچه قبال اببر  60کم سال دیگر دست 5د انرژیهای نو تا سال دوام بیاورد، مقدار رشد تولی 5اگر این نرخ رشد 

 بینی شده بود خواهد شد. اکنون بگذارید تا سخن را چکیده کنم:( پیش2004)پیش از 
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 6/1پذیر )کل انرژیهای پاک به جز انرژی اتمی( قرار بود با نرخ رشد پایه اگر انرژیهای تجدید .1

ول سال ط 120ده بود رشد کنند، بینی شبرای آنها پیش 2004دوره پیش از  درصد در سال که در

( تا تولید آنها به سطح مقدار مصرف مورد نیاز نفت و زغال سنگ جهان در 2127کشید )تا سال می

 انرژی مورد نیاز با انرژیها نو تأمین درصد  13تنها  2030برسد. در واقع در سال  2030سال 

نشین توانستند جا، انرژیهای نو هیچگاه نمی2004از شد. به دیگر سخن، با نرخهای رشد پیش می

 .(13-9نمودار  کامل نفت و گاز شوند )منحنی الف در

پذیر، انرژی اتمی نیز با نرخ پایه یک درصد های تجدیددرصدی انرژی 6/1پایه  اگر عالوه بر رشد .2

ید تا کشسال طول می 100کرد، بینی شده بود رشد میبرای رشد آن پیش  2004یش از سال که تا پ

 سنگ جهان در سالت و زغالر و اتمی( بتوانند در حد مصرف نفپذیمجموع انرژیهای پاک )تجدید

 (.13-9نمودار  تولید داشته باشند  )منحنی ب در 2030

 
 ۲00۴(: روند رشد انرژیهای نو بر اساس نرخهای پیش بینی شده قبل از ۱۳-۹نمودار )

 (BTU)کوادریلیون 

 
 

 

افزایش عرضه انرژیهای نو در هر سال حاصل سرمایه گذاریهای چند سال پیش از آن است. اگر  .3

 2006را برابر متوسط رشد عرضه این انرژیها در سالهای  )بدون انرژی اتمی( رشد عرضه انرژیهای نو

در نظر بگیریم )حدود ده درصد، که حاصل سرمایه گذاریهای نه چندان زیاد در سالهای  2007و 
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طول خواهد کشید تا تولید انرژیها نو معادل مصرف بشر  2054است(، آنگاه تا سال  2005تا  2003

 .(14-9د )منحنی الف در نمودار شو  2030از نفت و زغال سنگ در سال 

-درصدی سرمایه 17کنیم متوسط رشد  اگر باز افزایش عرضه انرژی اتمی را نادیده بگیریم و فرض .4

درصدی در عرضه این  10موجب رشد  2005تا  2001گذاری در انرژیهای نو در فاصله سالهای 

-درصدی سرمایه 65توسط ر نرخ رشد مشده است، و اکنون اث 2007تا  2005انرژیها در سالهای 

یم، به رد کنگذاری در این انرژیها را بر تولید آن در سالهای آینده )با فرض رابطه خطی ساده( برآو

( 2022سال طول خواهد کشید )یعنی تا  15رسیم. در این صورت حدود درصدی می 37نرخ رشد 

( 2022سنگ در همان سال ) غالتا تولید انرژیهای نو بتواند کل مصرف مورد نیاز بشر از نفت و ز

 . (14-9نمودار  مین کند )منحنی ب دررا تأ

و باز بدون در نظر گرفتن رشد انرژی اتمی، اگر فرض کنیم سرمایه گذاری در انرژیهای نو با همان  .5

درصدی( و فرض کنیم  65به بعد پیدا کرده است ادامه یابد )متوسط رشد  2006شتابی که از سال 

از سه سال بعد منجر به افزایش عرضه این انرژیها با همان نرخ شوند، آنگاه تنها  این سرمایه گذاریها

( که انرژیهای نو بتوانند کل نیاز بشر به انرژی نفت و زغال سنگ 2017سال طول خواهد کشید )تا  9

 (.14-9 نمودار را برآورده کنند )منحنی پ در

 
 ایش تولید انرژیهای پاک(: سناریوهای پیش بینی روند جدید افز۱۴-۹نمودار )
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اگر افزایش سالیانه ظرفیت تولید انرژی اتمی )نه نرخ رشد کل عرضه انرژی اتمی( در آینده را نیز  .6

 28بگیریم )معادل  2008تا  2007با نرخی معادل افزایش رآکتورهای در حال ساخت در فاصله 

درصدی برای راکتورهای طراحی شده  45درمقایسه با نرخ افزایش درصد که کمترین نرخ است،  

درصدی برای رآکتورهای پیشنهادی( و افزایش تولید انرژیهای نو را نیز معادل ده درصد  39و  

)که هنوز اثر سرمایه گذاریهای جدید در انرژیهای نو ظاهر نشده است(  در  2007و  2006سالهای 

توانند نیاز جهان به لید انرژی اتمی و انرژیهای نو میمجموع تو 2030نظر بگیریم، آنگاه در سال 

 انرژی حاصل از نفت و زغال سنگ را تامین کنند. 

 گذاری درها در سرمایهکنیم همه این جهشفرض بسیار احتیاط آمیز:  فرض می و در پایان یک .7

درصدی  10تعدیل شوند و دست آخر فقط منجر به یک نرخ رشد سالیانه  های پاک، نهایتاً یانرژ

( تنها 2005پذیر(  شود. آنگاه )از سال مبدأ جموع انرژیهای پاک )اتمی و تجدیددر تولید جهانی م

( تا تولید مجموع انرژیهای پاک بتواند معادل کل مصرف 2020سال وقت الزم است )تا سال  15

  انرژی تولید کند. این یعنی پایان عصر نفت.  2020سال  نفت و زغال سنگ جهان در

 

بخشی  2008های باال را کنار بگذاریم و فقط گزینه آخر )هفتم( را در نظر بگیریم، تا پایان سال اگر همه گزینه

ید ااز آن تحول ـ و البته با شدت بیشتر، یعنی با نرخی سه برابر آنچه ما فرض کرده ایم ـ رخ داده است. یعنی ب

گفت جهان تا کنون دست کم یک سوم راهی را که باید برود تا کامال از انرژی فسیلی آزاد شود، در همین 

ت هنوز به گذاریهایی که انجام شده اسم که هنوز همه تولید حاصل سرمایهچهار سال اخیر رفته است )توجه کنی

یس بخش مطالعات انرژی اوپک، در محمد حامل، رئجهت نیست که  سال گذشته، بازار نرسیده است(. بی

  و به طور کلی فناوریگفت: تحوالت در وین « نفت و آمار ساالنه اوپک دورنمای جهانی» کنفرانس

عوامل و  ... در واقع .استکاهش تقاضا برای نفت در جهت کننده کشورهای مصرف سیاست گیریهدف

ش قیمت از خطراتی هستند که موجب افزای تریابد بسیار اساسینفت کاهش  موجب شوند قیمتخطراتی که 

  1.شوندنفت می

شاید اشاره محمد حامل به انبوه راههای جدیدی است که اکنون غربیان بی سروصدا در آزمایشگاههای 

ای از انرژی دست یابند. در این صورت دور نیست که هستند تا بتوانند به منابع تازه خود در حال آزمایش آنها

امنیت ملی  استراتژی»رو شود. همان گونه خود آمریکاییان در سند عظیم در این زمینه روبهن با چرخشی جها

                                                 
 . 2007سپتامبر  22خبرگزاری رویترز،   .1
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 ها و برآوردهای مربوط به آینده که صرفاً بینیآن دسته از پیش»اند: یادآور شده« کمیوآمریکا در قرن بیست

توان دید. تنها با عینک آینده میآینده را . 1«های امروزی هستند ممکن است موجب گمراهی شوندمبتنی بر روند

ال سروصدا در حال انجام به بار نشیند. در سهایی که  اکنون بیتک آزمایشزودی تک باید منتظر باشیم تا به

  های اسپرت کار ر روی یک باطری تعبیه شده در کفشب MITدر دانشگاه آزمایشگاه لینکلن  2000

معنی . اگر همین یک اختراع به بار نشیند به 2شود راه رفتن شارژ کرده است که از انرژی جنبشی حاصل ازمی

ای برای به کار افتادن  شش میلیارد  ژنراتور کوچک تولید انرژی است )هر انسان یک ژنراتور(. و ظرفیت بالقوه

 و امروزه از تحقق یک ابداعتوجه کنیم که  اکنون کار بر روی صدها پروژه از این دست اقتصادی شده است. 

رد بنها اندکی بیش از یک سال زمان مینوآوری علمی تا رایج شدن آن به صورت یک ابزار یا فناوری نوین ت

افی است این پس کرواج آن در آمریکا بیش از سی سال طول کشید(  تاکه مثالً از کشف الکتریسیته )درحالی

های فسیلی به نتیجه مناسب، کارآمد و ارزان بینجامد آنگاه های انرژیگذاری در جایگزینحجم عظیم سرمایه

 رو خواهیم بود.موجی از جایگزینی روبهدر دوره کوتاهی با 

عات ناقص های ما انسانهای مخطی، در فضایی تجریدی، با اطالبینیدر همه احوال توجه داریم که پیش البته

ود شرو میبهای رونشدهبینیهای پیشعموال با محدودیتکه عالم واقع م شود در حالیو معموالً خطی انجام می

ت وقوع اسغیرخطی است. بنابراین ممکن  محدودیت مواد اولیه یا محدودیت سرمایه( و تحوالتش معموالً مثالً)

گذاری در انرژیهای پاک به همین شدت ادامه یابد. ها، اجازه ندهد که رشد سرمایهبرخی حوادث و محدودیت

ه این این است کما در برابر همین اطالعات ناقص و محدود نیز مسئولیم و باید کاری بکنیم. حداقل و البته 

 را که ممکن است در راه باشد،  ها به ما تصویری کوچک از ظرفیت بالقوه تحولیینیبپیش

 دهد.می

نرژی فسیلی، کنندگان اتولیداورمیانه اسالمی( به عنوان له ما )ایران و  ختوجه کنیم که مسأ اما نکته پایانی:

ن است به ما ای لهجهان را رفع کند، ما چه کنیم. مسأاین نیست که اگر تولید انرژیهای پاک به طور کامل نیاز 

یهای تولید انرژر حال انجام است به ثمر نشیند و گذاریهایی که امروز در انرژیهای پاک دمحض آن که سرمایه

نفت )معادل انرژی یک تا دو میلیون بشکه نفت در روز( برسد، سقوط  نو در حد جبران کسری امروز عرضه

تر انرژیهای نو، این سقوط بیش قیمت نفت آغاز خواهد شد و از آن پس سال به سال با افزایش ظرفیت تولید

                                                 
 .22استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم، ص   .1
 .441ص  همان،  .2
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این شد ـ و البته بیدار می گرچه این غول نهایتاً 2شدن است.ل خفته انرژیهای نو در حال بیدارآری غو 1شود.می

طیر ران گذار تاریخی خهای آینده است ـ اما برای ما ایرانیان که در یک دوبیداری در بلندمدت به سود همه نسل

ی در بیداری این غول خفته ایم، یک سال هم غنیمت است. آیا ما با تصمیمات نابجای خود سهمقرار گرفته

 ایم؟نداشته

 
 

 نانوسنسورها . جهش در سپهر دانایی: از دایناسورها تا ۹-۴
 

 

جوهره نبوغ آمریکا در این است که ما بهتر از بسیاری جوامع »

های رو شدن با عرصهبرای روبه چگونگی بازآفرینی خوددیگر، 

. آنچه در این دانیمکردن نیازهای زمانه را میجدید و برآورده

معنی توسط  نیاز است، اعمال رهبری واقعی و به تمامزمینه مورد

  3«باشد.ه جدید میدولت و کنگر

 

 

 ر د های مختلف سخن گفتیم.زایش قیمت نفت برای غرب در زمینهدرباره نتایج مثبت اف در فصل ششم،

ایط برای کردن شرایش قیمت نفت چگونه به سوی فراهمهای پیشین این فصل نیز نشان دادیم که افزبخش

امد. درباره یک پرسش مهم سخنی به میان نی تا این جا اما شدن پتانسیل خفته انرژیهای نو در حرکت است.بیدار

                                                 
البته قیمت نفت هیچگاه از هزینه تولید برای آخرین واحد تولید، پایین تر نمی آید. اما برای جامعه ای که به درآمدهای باالی   .1

 نفت خود گرفته است و بحرانهای بزرگ اجتماعی و جمعیتی در پیش دارد، سقوط درآمدهای نفت می تواند خطرناک باشد.

ز زمین بخش اعظم این انرژیها )شاید غیر ا مثالًکه ظرفیت تولید این انرژیها بی نهایت است.  چرا می گوییم غول خفته؟ برای این .2

گرمایی و اتمی( حاصل انرژی ای است که از تابش خورشید به زمین می رسد و نهایتا بخش ناچیزی از آن به صورت انواع انرژی 

میلیون تن از  2/4ف می شود . برآورد شده است که در هر ثانیه باد، امواج، خورشیدی، برقابی، زیست توده ای، و توسط بشر مصر

 5هزار برابر وزن زمین است ـ می تواند تا  330جرم خورشید به انرژی تبدیل می شود. با این حال خورشید ـ که وزن آن بیش از 

قدار منتشره از خورشید است و تازه این م میلیارد سال  آینده، انرژی تولید کند. و سهم زمین از این انرژی، نصف یک میلیاردم انرژی

 ده هزار برابر کل انرژی ای است که بشر در طول یک سال مصرف می کند.
 .317استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم، ص   .3
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یز ارد کهولت سیستمی نیکم پا گذاشت که ویم که غرب در حالی به قرن بیست ودر فصل چهارم مدعی شد

دست ف از های مختلگمان غرب برتری خود را در حوزهکه برای این کهولت فکری نشود بی گفتیمشده بود. و 

ل )سه دهه( ه تغییر یک نسکم به اندازکهولت سیستمی درحالت طبیعی دستله حل مسأخواهد داد. و گفتیم که 

خود را از  هایرود که بسیاری از مزیتاین همه زمان صبر کند احتمال می برد و اگر غرب بخواهدزمان می

ریعی نیز برای س بری پیدا کند. و گفتیم که با افزایش قیمت نفت چاره نسبتاً حل میاندست بدهد پس باید راه

ت چگونه است که افزایش قیمت نفماند این اکنون پرسشی که میآید. مسأله کهولت سیستمی غرب به دست می

تحول را  ه، طرح کلی اینای بسیار چکیدرا چاره کند؟ در این جا به گونه له کهولت سیستمی غربتواند مسأمی

 کنیم.  معرفی می

د که شاره شجا اکنیم. در آنمورد کهولت سیستمی زدیم، آغاز میبحث را با مثالی که در فصل چهارم در 

اند و به کهولت سیستمی دچار شده است، برای درمان اش پیر شدهای که اکنون همه نیروی انسانیکارخانه

یگری نفس و دهای جوان و تازهسانی خود با نیروکهولت سیستمی خود دو راه دارد، یکی جایگزینی نیروی ان

بنگاه  اش را باال ببرد. و گفتیم که برای یکونیای که کارایی نیروی انسانی کنتحول در فناوری خود به گونه

اقتصادی این امکان وجود دارد که هر دوی این تحوالت را با استفاده از منابع بیرون از بنگاه )نیروی انسانی جوان 

 مورد یک تمدن چنین تحولی را ادی و فناوریهای جدید بیرون بنگاه( انجام دهد. اما دربیرون بنگاه و منابع م

 توان به کمک منابع بیرون از تمدن انجام داد.نمی

یستم  ی )نیروی جوانی( هر سنیروی زندگ کنیم. اصوالًتر دنبال میـ بحث را اندکی دقیقـ در این جا  اکنون

در  یروی انسانی، کاراییگانه آن را کارایی در ننمایش داد که اضالع سهاحت مثلثی توان به صورت مسرا می

ی ی(. طول هر ضلع بستگی به گستردگی و کارا15-9نمودار دهند )در سازماندهی تشکیل می کاراییفناوری و 

کل  همو گذارد ود، هم بر دیگر اضالع نیز اثر میهای این مثلث که بزرگتر شآن عامل دارد. هر کدام از ضلع

دهد. مثالً تحول در فناوری ممکن است بر کارایی نیروی انسانی و کارایی در مساحت مثلث را افزایش می

 سازماندهی هم اثر بگذارد. یعنی با ورود فناوری جدیدی به بنگاه، هم بازدهی همان نیروی انسانی سابق و هم

ارد. و سازوکارهای بنگاه دبستگی به ساختار یابد. اما میزان این بهبود بازدهی سازماندهی سابق بهبود می

ین است ا ترین حالت برای افزایش نیروی زندگی و قدرت جوانی )یعنی کاهش کهولت( در یک سیستمکارآمد

 ای صرف شود که هر سه ضلع به طور متناسب متحول شوند. بنابراین بنگاهی که به مرحلهکه منابع سیستم به گونه

برای بهبود وضعیت خود بهتر است هر سه ضلع مثلث را با هم تغییر دهد )یعنی کهولت سیستمی رسیده است 

 همراه با تغییر وضعیت نیروی انسانی خود، فناوری و سازماندهی خود را نیز متحول کند(. 
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می به پذیر باشد اما در  عمل برای سیسترای سیستمی در حد یک بنگاه امکانچنین تحوالتی ممکن است ب

 ه اش را عوض کند و نتواند یکباره نیروی انسانین ممکن نیست. یعنی یک تمدن نه میبزرگی یک تمد

تواند فناوریهای جدیدی را از بیرون وارد کند )اگر اش را به سرعت تغییر دهد و نه میاند سازماندهیتومی

جود م عظیم فناوری نو وفناوریهای نوی هم در بیرون تمدن وجود داشته باشد، منابع مادی الزم برای تهیه آن حج

 یابند.تاریخی تحول می  ندارد(.  در واقع اضالع مثلث زندگی در یک تمدن، به طور تدریجی و

گانه، با اتکای به بیرون از تمدن یک از این تحوالت سهر مورد تمدن غرب امکان انجام هیچبه طور خاص د

یروی موجود از تمدن است که امکان اخراج ن )تمدنهای دیگر( وجود ندارد. در مورد نیروی انسانی، روشن

 که تمدنی که از غرب این سازماندهی هم، با توجه بهوجود ندارد. در مورد تحول در فناوری و 

 تواند روی امکانات و کمکدهی مدرن( وجود ندارد پس غرب نمیتر باشد )به لحاظ فناوری و سازمانپیشرفته

ده است اضالع دهد یا به هر ترتیبی که شیا باید به کهولت سیستمی تن در بسایر تمدنها حساب کند. بنابراین غر

گی، گانه مثلث زنددنش متحول کند. از میان اضالع سهمثلث زندگی خود  را به کمک امکان موجود در خود تم

است تحول لقابمدت )کمتر از گذر یک نسل( و به طور فراگیر ارایی در فناوری است که در کوتاهتنها ضلع ک

قابل تحول.  پذیرند و نه به سرعتیگر ـ در حد یک تمدن ـ نه برنامهسنگین.  دو ضلع د های نسبتاًـ و البته با هزینه

نیروی انسانی و سازماندهی )شامل تقسیم کار، تقسیم قدرت، تقسیم منابع و منافع، مناسبات و عادات رفتاری 

 دهد و بر آنهاا شکل مینوع ترتیباتی که رفتار اجزای تمدن رها، و هر ی تمدن، قراردادها، نهادها و سنتاجزا

و متغیر به دیایند. بنابراین تغییر کارایی این د که بسیارکند و تدریجی تحول میکند(، مسائلی هستننظارت می

بتواند  اگر غربشده و سریع در کیفیت و کمیت خود آنها کاری ناممکن است. اما ریزیاتکای تغییر  برنامه

 از طریق تحول در فناوری متحول کند، این تحول در گام اول  اش راقاعده مثلث زندگی

که خود آنها را تغییر دهد(. دهد )بدون آنی و سازماندهی موجود را تغییر میمدت( کارایی نیروی انسانتاه)کو

ت( مدا در گام دوم )در بلندکنند. امان سازماندهی، اکنون بهتر کار مییعنی با فناوری جدید، همان آدمها و هم

یگر دکند. در  واقع تحول در فناوری طی دو مرحله، اضالع ای و سازماندهی را نیز متحول میماهیت نیروی انس

 کند. مثلث زندگی را نیز متحول می

رو ای که در پیشسیستمی رسیده است، تنها راه چارهبه دیگر سخن اکنون که غرب به مرحله کهولت 

اوریهای ی به فنتواند فناوری خود را با اتکاکه تمدن غرب نمیفناوری است. اما با توجه به این در دارد، تحول

 رون بیندیشد.سریع فناوری از د ، الجرم باید راهکاری برای تحول نسبتاًنوی وارداتی از بیرون سیستم، متحول کند
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 (: مثلث نیروی زندگی )سطح انرژی حیات بخش(۱5-۹نمودار )

  
 

ه هر سه تحول همزمان و ب برد و نیازمند آن است کهدرمان کامل کهولت سیستمی زمان میبه دیگر سخن، 

واند تاست. اما در عمل هیچ سیستمی نمی ای پدید آمدهاگر چنین شود در واقع سیستم تازهطور کامل انجام شود. 

 گاههیچ رو هستیم. چرا کهتماعی روبهظام اجوقتی ما با یک ن هر سه تحول را همزمان انجام دهد. مخصوصاً

ار طبیعی ها پس گذکه صبر کنیم تا نسلوض کرد، مگر آنتوان افراد یک نظام اجتماعی یا یک تمدن را عنمی

ند، د چند نسل ـ صبر کعمر، عوض شوند. بنابراین اکنون غرب اگر نخواهد تا گذار طبیعی یک نسل ـ و شای

تواند به تحول در فناوری و تحول در سازماندهی اجتماعی خود د تنها میکهولت سیستمی خو لهبرای حل مسأ

اهواره آمد وقتی اینترنت یا م مثالًسازماندهی اجتماعی نیز تا حدود زیادی تابع فناوری است.  البته امیدوار باشد.

دش شد، گر «ز توزیعبا»های اجتماعی و سیاسی دهی اجتماعی غرب پدیدار شد. قدرتتحول عظیمی در سازمان

ها را به تدار گذشته دولتای سربرآوردند و جامعه مدنی اقهای اجتماعی تازهای شد، قدرتاطالعات، لحظه

ز به و شدید باشد، تحول در سازماندهی را نیدر فناوری به اندازه کافی سریع  کشید. بنابراین اگر تحولچالش 

تنها راهی که دارد این است که تحول در فناوری غرب برای درمان کهولت سیستمی  پسدنبال خواهد داشت. 

م در های عظینیز سریع است ـ به جهش یا انقالباکنون که هم را سرعت ببخشد. یعنی تحوالت کنونی را ـ

 تبدیل کند. فناوری 

هش و وآور در پژای سرسامهم اکنون غرب به گونه ؟بکند واندتی چنین انقالبی، غرب دیگر چه میبرا

 70حدود  2006دفاع آمریکا در سال کند. تنها بودجه تحقیقاتی وزارت گذاری  میتوسعه سرمایه تحقیق و

ی ها و موسسات بخش خصوصهای تحقیقاتی است که شرکتاست. این غیر از انبوه هزینه میلیارد دالر بوده

یار های تحقیقاتی بسهرغم این که این هزینتوان کاری کرد؟ آری علیکنند. آیا بیش از این هم میصرف می
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کند. غرب نیاز به یک انقالب در فناوری دارد. این انقالب ای درمان کهولت سیستمی کفایت نمیباالست اما بر

باید خود انگیخته باشد )یعنی برای تحقق آن نیازی به تزریق منابع مالی و انگیزشی از بیرون نباشد( سریع باشد 

های فناوری رخ دهد(، عمیق باشد ، فراگیر باشد )یعنی در همه عرصهد()یعنی در کمتر از عمر یک نسل رخ ده

)یعنی همه سطوح اجتماعی، جمعیتی و سازمانی را درگیر کند(، کاربردی باشد )یعنی به سرعت به فرایند تولید 

زیگران اکننده باشد )یعنی رفتارهای سایر کشورها و سایر بزندگی روزمره، وارد شود(، سرایت و مصرف، یعنی به

موجب  اشد )یعنیتنش بجهانی را نیز تغییر دهد و آنان را مجبور به پذیرش اقتضائات این تحول کند(، بی

را تقویت  رپی همدیگدرها پی، موجی باشد )یعنی تحولهای حاد سیاسی و اجتماعی نشود(برانگیختن مخالفت

دون سراسر جهان برای انجام آن بسیج شوند، ب های موجود درگر باشد )یعنی همه ظرفیتو تسریع کنند( و بسیج

 ای نیاز باشد(.دهکننه به دستورالعمل یا نیروی هماهنگآن ک

ها را نیز داشته باشد هیچ نیروی آغازگر و پیش برنده منفردی قابل ای چنین تحول عظیمی که این ویژگیبر

ای وجود مللیالارتشی و نه هیچ سازمان بینه هیچ تصور نیست. نه هیچ کشوری، نه هیچ دولتی، نه هیچ قانونی، ن

ن انقالبی یندارد که بتواند یک چنین انقالبی را در فناوری ایجاد کند. تمدنی ـ بلکه جهانی ـ باید همت کند تا چن

« شار بزرگف»حل آن یک چنین انقالبی بسیج کرد؟ تنها راهتوان تمام جهان را برای تحقق رخ دهد. اما چگونه می

  صنایع جهان از طریقی غیرمستقیم است. به همه 

ذاری و گسیاستـ گفتیم، انجام تحوالت سیستمی با  های چهار و ششدر فصلگونه که پیشتر ـ همان

 ت و حتی ممکن است با برخیمحال اس های غربی ـ تقریباًدولتی ـ حتی با مشارکت همه دولت نظارت آمرانه

زم مکانی»تنها از طریق یک و گفتیم که انجام یک جهش تنها و باشد.ها همراه ها و خسارتها و تنشمقاومت

انند که هیچ یک از اعضا و اجزای سیستم نتو« گر و تکاملیکار خودکنترل، خود اصالحپنهان خودانگیخته خود

یر ذپنتوانند آن را متوقف کنند، امکانهم  ناصر یا بازیگران بیرون از سیستمدر آن اخالل کنند وهیچ یک از ع

پس در مورد تحوالت سیستمی شاید نتوان آشکارا به سیستم اعالم کرد که باید تغییراتی در رفتار و ساختار  است.

 خود بدهد، بلکه باید سازوکارهایی را درانداخت که نتیجه طبیعی آن، تحول سیستمی باشد. 

یین است و در کشورش پا مداری دریابد که نرخ مشارکت زناند تا مثالی بزنم. فرض کنیم سیاستبگذاری

برای توان از مردم خواست که واهش نمیبخواهد آن را افزایش دهد. با قانون و موعظه و دستورالعمل و خ

های اقتصادی و اجتماعی را به یکسان میان زنان و مردان ال به زنان حق تقدم بدهند و فرصتاستخدام و اشتغ

نان به سوی هجوم ز ی را سامان دهد تا نتیجه غیر مستقیم آنتقسیم کنند. بلکه راهش این است که تحول دیگر

 حمیلیپس از پایان جنگ تبرای نمونه، باشد.  در بازار کار  فزایش نرخ مشارکت زنانتحصیالت عالی و آنگاه ا

های تعدیل( منجر به دوره بلندی از تورم در جامعه ما شد. های اقتصادی )سیاست، تحوالت و سیاستدر ایران
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 داد. نخستدر پی تورم مداوم دو تحول رخ  طوالنی به معنی کاهش مداوم قدرت اقتصادی خانوارهاست. تورم

ران فرصت خترفتن سن ازدواج به دازدواج در ایران باال رفت. باال تر کرد و بنابراین سناین که ازدواج را سخت

ه بروند و آموزش عالی ببینند. از سوی دیگر ها را برای همراهی مساعد کرد ـ  تا به دانشگاداد ـ و فضای خانواده

در  بودند و بیشترشان با کارکردن دختران و همسرانشانپیش از خود نسل های بیشترشان تابع سنتپدران ـ که 

رده های خانواده ناتوان کبیرون خانه مخالف بودند ـ تحت فشارهای تورمی که آنان را از برآوردن یک تنه نیاز

پذیرفتند که دختران وهمسرانشان به عنوان کمک به درآمد خانواده به کار در بیرون خانه بپردازند. کم بود، کم

نان با کرد و از سوی دیگر زیشین ـ تحت فشار تورم ـ تغییر میپس از یک سو عادات فکری و ارزشی نسل پ

. دندکرت با مردان کسب های عمومی و رقابهای بیشتری برای حضور در عرصهدانشگاهها تواناییهجوم به 

اله اول که در ده سشده در کنکور سراسری دانشگاههای دولتی زنان پذیرفتهکه سهم حاصل این روند این بود 

، از آن پس )یعنی از سالهایی که به تدریج آثار سیاست تعدیل اقتصادی 1درصد ثابت مانده بود 30انقالب حدود 

درصد و  60به  1379درصد، در سال  48به  1375ای که در سال شد(، شروع به افزایش کرد به گونهآشکار 

 درصد افزایش یافت. 64به  1386سرانجام در سال 

 4/12به  1385شود که نرخ مشارکت زنان که تا سال ه آن جا خواهد انجامید که پیش میتداوم این روند ب

-ذشته، اکنون بیشتر این زنان دانشالف گ)و البته بر خ درصد برسد 19تا  17رسیده بود، در ده سال آینده به 

کس  کنون هیچاین به معنی تحول اجتماعی عظیمی در دوره کوتاهی است. و البته ا آموخته عالی خواهند بود(.

شود چون این تحول از اند، مقصر تلقی نمیهای عمومی رسوخ کردهکه زنان به همه عرصهدر ایران به دلیل آن

 مداری، عامدانه و برای فرض کرد که سیاست توانه است. اکنون میرمستقیم تورم بودآثار غی

دادن چنین تحوالتی )یعنی افزایش نرخ مشارکت زنان(، موتور تورم را در ایران روشن کرده است. او اکنون رخ

  به نتایج مورد نظر خود رسیده است بدون آن که در طول تحقق پروژه خود کسی متعرض او شده باشد.

یش افزا»دهد. خیلی ساده، د غرب ـ و بلکه همه جهان ـ رخ مینظیر چنین تحولی اکنون دارد در اقتصا دقیقاً 

حقق مستقیم عمل کند و چنین انقالبی را مغیر« فشار بزرگ»تواند به سان یک در قیمت نفت می« مداوم و کافی

شود و با تحول آن، همه سوب میبازار نفت، بازار مادر مح کند. علت آن نیز این است که در حوزه انرژی،

شوند. و از آن جا که هیچ صنعت یا فعالیتی در جهان وجود ندارد که نیاز به ازارهای دیگر انرژی نیز متحول میب

آن  زیدهکرد. گ« تحمیل»توان لزوم تحول را به همه صنایع جهان ه باشد، با تحول در بازار نفت میانرژی نداشت

                                                 
در سالهای درصد بود،   31 ،، یعنی نخستین کنکور پس از انقالب1362در سال  در کنکور سراسری کهسهم زنان پذیرفته شده   .1

 درصد بود. 30تقریبا  1370در سال بعد نیز همان حدود ماند به صورتی که 
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کوشد تا روند کنونی تحول صنعتی در اقتصاد خود را که شده در بازار نفت مییریتکه غرب با ایجاد تحول مد

قالب ناست، به یک جهش یا انقالب صنعتی تازه تبدیل کند و با ا« محوراقتصاد دانایی»تحقق  روندی به سوی

ار، به و با این ک خود ببرد های زندگی اقتصادی و اجتماعیپایه را به تمامی حوزهدر فناوری، مرز صنایع دانش

ی ارتقا اوری نیروی انسانی، سازماندهی اقتصادی و ساختار صنعتی خود را به گونهای انقالبی و فراگیر، بهرهگونه

تازه منتقل شود و از کهولت سیستمی نجات یابد )مفهوم انتقال به یک دهد که نظام غرب به یک منحنی عمر 

اقتصاد  »الزم است مفهوم  شدن این نکته، نخستکردیم(. برای روشن صل چهارم روشنمنحنی عمر باالتر را در ف

 را اندکی بازکاویم.« محوردانایی

ک عامل ای ییابیم که در هر دورهبنگریم در میهای اقتصادی سه قرن اخیر اگر به نظریات و نیز سیاست

لب اشانزدهم میالدی ـ نظریه غشده است. روزگاری ـ در قرن ولید و کسب ثروت جوامع قلمداد میت خاص منشأ

 یشتری کسب وبکه بتواند طال و نقره  ها( این بود که اقتصادی توانمندتر استاقتصادی )نظریه مرکانتی لیست

د. گذاریهای این دوره بوها و سیاستسازی طال انگیزه اصلی همه فعالیتذخیره کند. در واقع کسب و ذخیره

د، طال و فلزات قیمتی بود. بعدها نظریه اقتصادی فیزیوکراتها نشان داد که توان گفت در این دوره، محور رشمی

های وابسته به آن ـ یعنی بخش کشاورزی ـ است. وقتی آدام در هر اقتصادی، زمین و فعالیتموتور تولید ثروت 

سوی نیروی  ها به( همه تحلیلمیالدی 1776را منتشر کرد ) 1اسمیت ـ پدرعلم اقتصاد ـ کتاب خود )ثروت ملل(

موتور  ها به عنوان منشا رشد اقتصادی وشدن فعالیتبا تقسیم کار و تخصصیکار معطوف شد. نیروی کار همراه 

ی سو ها بهم و اوایل قرن بیستم ـ همه تحلیلتولید و انباشت ثروت شناخته شد. بعدها ـ در اواخر قرن نوزده

رمایه بیشتری سوره، اقتصادهایی رشد بیشتر داشتند که در آنها های اقتصادی این درفت. از دیدگاه نظریه« سرمایه»

اصل های مداوم اقتصادی حآفرینی نیز پیدا شد. گفته شد رشدکم بحث مدیریت و کارشد. کمانباشته می

های و روشهای ناورینوآوریهای کارآفرینانه است. رقابت کارآفرینان خالق با یکدیگر منجر به معرفی کاالها، ف

و اطالعات  «دانش»شود. در اواخر قرن بیستم بود که بحث این منجر به رشد مداوم اقتصاد میشود و تولید میتازه 

شدهای تر بر روی دانش به رگذاری بیشو تجربه نیز نشان داد که سرمایه جدید ثروت مطرح شد. به عنوان منشأ

محور  اوریهای نو و صنایع نومحور شکل گرفت. فنانجامد. از این دوره به بعد مفهوم اقتصاد داناییای میافسانه

ا و شهرکهای علمی به صورت های صنعتی، کریدورهای علم وفناوری و پارکهها قرار گرفتند. خوشهتوجه

یافته ـ رشد کردند )البته در کشورهای در حال توسعه نیز در کشورهای توسعه  جا ـ عمدتاًای در همهگسترده

رده ک، گویی ماکتی از یک آن را اقتباس صوری و فاقد محتوای الزم بود ، اما عمدتاًچنین مراکزی شکل گرفت

                                                 
 «پژوهشی در ماهیت و علل ثروت ملل»عنوان کامل کتاب اسمیت این است:  .1
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( برای کشف و ابداع کاالها و فناوریها و روشهای جدید R&Dباشند(. گرچه تا پیش از آن، تحقیق و توسعه )

های شرفتا این پییق و توسعه بودند امتولید، مورد توجه بود و بسیاری از بنگاههای بزرگ دارای واحدهای تحق

ی، اطی و غیرشبکهفناوری، هم محدود، هم معطوف به تولیدات خاصی توسط بنگاه خاص، هم گسسته، هم خ

د اما معموال شیقات گرچه منجر به رشد فناوری میانتشار فراگیر بودند. بنابراین تحققابلشده و غیرو هم حفاظت

گرفت. بنابراین دوره ما شاهد رشدها و دی قرار میانحصار بنگاههای محدو شد و دراز آنها حفاظت می

 نوآوریهای گسسته هستیم.

و آن  های علمیتسریع، تشدید و تعمیم آن پیشرفت محور مستلزمتصاد داناییاما حرکت به سوی اق

 نوآوریهای فناورانه بود. بستر فنی چنین تحولی را فناوریهای جدید ارتباطات و اطالعات فراهم کرد و انگیزه

گیری بازار جهانی دانش تقویت کرد. دانش به کاالیی بازاری و قابل رکت به سوی آن را نیز آن نیز شکلح

ها و بنگاههای بزرگ نوآوریهای خود را در انحصار ین یعنی دیگر نیازی نیست که شرکتمبادله تبدیل شد. ا

و  خود  «دانش یا اطالعات»توانند خود میحفاظت کنند. بلکه اکنون آنان  خود نگه دارند و در برابر رقبا از آن

را بفروشند. و چنین شد که رقابتی گسترده بر سر نوآوری، تولید و توزیع  دانش در گرفت. از این جا « نوآوری»

وقتی  را بر عهده گرفت. اکنون به عنوان موتور رشد نقش محوری« دانش»که در اقتصادهای صنعتی، به بعد بود 

دالر به  1000تحقیقات غربی، تنها یک ویروس یا میکرب آزمایشگاهی را به قیمت  بینیم فالن مرکزمی

)که در ساخت کامپیوترها یا  1نانو چیپیا یک ، فروشدمی توسعه آزمایشگاهها و دانشگاهها کشورهای در حال

یا  ود. شخته میرود( چند هزار دالر فروگردش در رگهای انسان ـ به کار میروبوتهای مینیاتوری ـ مثالً برای 

رار هر دانه شده فالن گیاه از ق)بایوتکنولوژی( غربی، بذر اصالح که بهمان مرکز زیست فناوری شنویموقتی می

 محور را لمس کنیم. توانیم مفهوم اقتصاد داناییمی فروشد،بذر، چند صد دالر می

مصرف  بر پایه تولید، توزیع و عمدتاًمحور، اقتصادی است که گردش کار آن به طور خالصه، اقتصاد دانایی

ت است. های فعالیتولید ثروت در تمامی عرصهدانش قرار گرفته باشد. یعنی دانش عامل اصلی رشد، اشتغال و 

نها از نوع پذیرد. و البته این دانش تنوعی با اتکا به دانش انجام می های اقتصادی، بهدر واقع فعالیت تمامی بخش

گیرد یو  دانش فرهنگی را نیز در بر م انش فنی نیست، بلکه دانش مدیریتی، دانش اجتماعیدانش آکادمیک یا د

جا را(. از این« رمحودانش»را به کار ببریم نه « محوردانایی»ت برای چنین اقتصادی صفت )و به همین دلیل بهتر اس

یب رض»از واژه « خ رشد اقتصادینر»دادن سرعت توسعه کشورها، در کنار واژه به بعد است که ما برای نشان

                                                 
1.  Nano-Chip 
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نش بستگی ضریب تولید و انتشار داکنیم. چرا که از این پس تداوم و سرعت رشد، به نیز استفاده می« انتشار دانش

 دارد.

نی یک خطی، یعای است نه محور، تولید و انتشار دانش به صورت شبکهچکیده کنم، در اقتصاد دانایی

 های اطالعات و ارتباطاتصنعت الف(، از طریق شبکه مثالًناوری در یک حوزه )دانش یا فابداع یا نوآوری در 

شود کند و به کار گرفته میسرایت می ها و صنایع دیگرسرعت به تمامی حوزه مجازی، بهو به کمک بازارهای 

 ان نیز در صنعتکند. همزموریها در سایر صنایع را ایجاد میو بنابراین به دنبال خود موجی از ابداعات و نوآ

کند. تأثر میرا مصنعت ب(، ابداع دیگری رخ داده است و انتشار آن نیز صنعت الف و دیگر صنایع  مثالًدیگری )

واقع نوعی کند. در ز تحول را در همه صنایع ایجاد میدهد موجی ادست هم میوقتی این ابداعات دست به

 شدن دانش است.شدن و موجیایشود. این همان مفهوم شبکهانقالب پیوسته محقق می

انش به انتشار دپدیده تولید و انش، ای شدن دری ارتباطات و اطالعات و با شبکهدر واقع با توسعه فناو

 زعلم بهکند. یعنی یک تحول در یک عرصه اعمل می« تصاعد هندسی» به صورت   یا 1«ایاثر پروانه»صورت 

مان زها و صنایع همکند. اکنون اگر همه عرصهو آنها متحول می های دیگر منتقلصورت تصاعدی به همه عرصه

 ولهایی در سایر صنایع شود، کدام نیز موجب رشته تحتحول هربا هم تحول درونی پیدا کنند و 

ه رات سریع و انقالبی  در همباره موجب موجی از تغییین انبوه تحوالت کوچک و بخشی، یکافزایی ابرهم

 شود.صنعت و تولید و خدمات میناوری و های فعرصه

هایی شد کند دیگر بازدهی نای روقتی دانش به صورت مستمر و شبکه اما نتیجه این تحوالت چیست؟

عنی خیلی د. یشود در بنگاهها و صنایع برداشته میشود. بنابراین محدودیت رشهای اقتصادی نزولی نمیفعالیت

 ر وجهی نخواهد داشت وکرد، دیگبر توسعه صنایع ایجاد میی نهایی شدن بازدهساده محدودیتی که نزولی

نگاهها محور، فعالیت بی( کنند. در واقع در اقتصاد دانشتوانند بدون محدودیت رشد )کمی و کیفبنگاهها می

آن )یعنی داشتن  و حفظ« مزیت رقابتی»نیست بلکه مشروط به کسب « مزیت نسبی»دیگر تنها مشروط به داشتن 

ند و چون شرط بخشدر بازار موقعیت خود را بهبود میپی درگونه بنگاهها پیی پویا( است. یعنی اینمزیت رقابت

بقا در بازار جهانی این است که  تمام بنگاههای حاضر در آن، مزیت رقابتی پویای خود را حفظ کنند، الجرم 

ید را شاهدیم. کاالهایی که یا از هر روز در هر بازار موجی از نوآوری و بهبود کیفیت و معرفی کاالهای جد

 نوع دانشند و یا عامل تولید و انتشار دانش.

                                                 
ت در آن زند ممکن اس یبال م نیکره زم یسو نیدر ا یپروانه ا یبرگرفته شده است که وقت لیتمث نیاز ا «یاثر پروانه ا»واژه    .1

 .نجامدیب یانفجار ایبزرگ  رییتغ کیبه  یدر پ یامواج پ جادیکوچک ممکن پس از ا رییتغ کی یعنیکره، طوفان به پا شود.  یسو
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ی ده اند. چون دیگر کاالهای تولیدوزن نامیمحور را اقتصادهای بیدانان، اقتصادهای داناییبرخی از اقتصاد

-توسعه اقتصادهایتدریج از گ نیست. وظیفه تولید کاالهای پُروزن بهآنان از جنس فوالد و آهن و سیمان و سن

رچه بیشتر به سوی تولید هروز بهمحور روزمنتقل شده است. اقتصادهای داناییتوسعه افته به اقتصادهای در حالی

ز فناوری و ت ریتر اما ارزشمندتر که دانش در آنها انباشت بیشتری یافته است )مثل محصوالکاالهای کوچک

ربی اقتصادهای غجهش قیمت نفت سرانجام حرکت تدریجی  ناشی از« فشار بزرگ»روند. زیست فناوری( می

 کند.تبدیل می« وزندنیای بی»وزن را به یک جهش به به سوی اقتصاد بی

ت و ش به انباششود. در واقع توسعه دانن است که خودافزاست و مستهلک نمیویژگی مهم دیگر دانش آ

وقتی  همین علتپایه نیز دارند. و به زیادی کاالهای دانشی را تا حدود انجامد. همین ویژگتوسعه بیشتر آن می

یم که دانشی داشته باش کند. اما توجهروز خود را تقویت و تسریع میبهمحور شکل گرفت، روزفرایند رشد دانایی

اشد یا مصرف ب . یعنی که دانشی که یا خودش قابلاست« بخشثمر»گوییم، دانش جا از آن سخن میکه در این

التش، و برای آن کاربردهای مفید، مطلوب و سودآور وجود داشته باشد و بنابراین برای آن بازار و تقاضا محصو

ایی هنهیم اما چنین ویژگیکه ما ظاهراً بر آن نام دانش می وجود داشته باشد. و گرنه چیزهای زیادی وجود دارد

. 1امندنتلقی کرد، دانش غیرثمربخش می« اطالعات»یا « داده»ها را که در بهترین حالت باید نوعی ندارند. این

التر ای از نوع باتواند با آگاهیکردن یک فرایند خاص میطی های نهفته در هر کدام از این طبقات باآگاهی

ترتیب  . و به همینتبدیل کرد« اطالعات»تواند آنها را به می« هاداده»بندی با پردازش و دسته مثالًتبدیل شود. 

وسعه نیز تیل کرد. مشکل مهم کشورهای در حالدادن از فرایندی دیگر به دانش تبدتوان با عبورات را میاطالع

توسعه  در واقعا به سطحی باالتر، به وجود آورند. همین است که بتوانند سازوکار تبدیل هر سطح از آگاهی ر

ها را به اطالعات و از طریق سازوکارهای نهادی، داده منددهدکه جامعه به طور منظم و قاعدهوقتی رخ می

ت یا ها یا اطالعانیافته ممکن است دادهجوامع توسعه اطالعات را به دانش و دانش را به دانایی تبدیل کند. در

  توانند به دانایی تبدیل شوند.ها نمیراوانی تولید شود اما اینحتی دانش ف

ود از شـ نظیر ایران ـ تولید و منتشر میتوسعه که در کشورهای در حال ز اطالعاتیسفانه بخش زیادی امتأ

ر واقع تالش برخی کشورهای . دشودهی به دانایی تبدیل نمییعنی در آگا است« غیرثمربخش»نوع دانش 

ن گونه که برخی از ایمحور، یک تالش صوری است. همانبرای حرکت به سوی اقتصاد دانایی توسعهدرحال

در فرایند توسعه، مظاهر توسعه گرفتند اما فرایند واقعی توسعه در این کشورها شکل نگرفت، به همین کشورها 

                                                 
کرد: داده ها، اطالعات،  میمسامحه به چهار سطح تقس یتوان با اندک یرا م ی )زنجیره آگاهی(انسان یها یآگاه یسطح بند  .1

 (. که هر سطح بر سطوح قبلی متکی است و توسعه نیز به معنی عبور از این سطوح به سطوح باالتر است..حکمت ای) ییدانش، دانا
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-اییال رخ دادن است. ظاهرا تب دانمحور نیز چنین وضعیتی در حورد حرکت به سوی اقتصاد داناییترتیب در م

ای هزی نیست جز صرف هزینهکشورها، چی گرفته است اما محصول آن برای بسیاری ازمحور شدن همه را فرا

 بخش.های غیرثمرسنگین در حوزه  دانش

 ها برای این بود که بگوییم غرب گرچه سالهاست حرکتنکتهاکنون به سخن اصلی خود باز شویم. همه این 

ه رفته است، اما این روند بغاز کرده است و بسیار هم خوب پیشمحور آود را به سوی تحقق اقتصاد داناییخ

اش قابتیراندازه کافی سریع و انقالبی نبوده است تا هم بتواند اثر کهولت سیستمی را از خود بزداید و هم قدرت 

ی اره سوم به این مشکل خود پآمریکاییان در آغاز هزای مانند چین حفظ کند. روندهدر برابر کشورهای پیش را

در حالی که دیگر کشورها تالشهای تحقیقاتی و آموزشی »اند: اهبردی قلمداد کردهرا یک چالش ر اند و آنبرده

ای و پژوهشی ما گرفتار یک بحران جدی هستند. از دیدگاه این اند، نظامهای پایهخود را مضاعف کرده

متحده را  تهای تحقیق و آموزش، طی ربع قرن آینده، امنیت ملی ایاالهای نظامها  و نارساییکمیسیون، کاستی

ی بر»نان همچنین آشکارا گفته اند: . آ1«رو خواهند کردقابل تصور روبهخطری بیشتر از هر جنگ متعارف با 

فزایش عمومی خود  را ا که این کشور همچنان در مقام رهبری جهانی باقی بماند، باید بودجه تحقیق و توسعهاین

های بخش خصوصی در زمینه تحقیق و توسعه در ایاالت گذاریکه برای همگان روشن است، سرمایهدهد. چنان

ت متحده رسد، اما اگر ایاالته است. این تحول مثبت به نظر میمتحده طی سالیان اخیر افزایش قابل توجهی داش

الشعاع دیگر کشورها قرار خواهد گذاری نکند، تحتی در تحقیق و توسعه عمومی سرمایهبه میزان بیشتر

 . 2«گرفت

ر صنایع ای دگذاری گستردهه اندازه کافی پایین بود، سرمایههای نفت بای که قیمتغرب در دورهدر واقع 

را آماده کرده است اما « محورداناییسپهر »های الزم برای یک جهش در به محور کرده است و زیرساختدانش

ها هنوز تا حداکثر ممکن های نهفته در آن زیرساختآن جهش رخ نداده است. یعنی ظرفیتبه عللی، هنوز 

ی در عادی کنون های آماده، حرکتغرب باید این با تکیه بر این زیرساختپس اکنون  شکوفا نشده است.

 سپهر »ل کند و در واقع به روی به سوی تحقق فراگیر اقتصاددانایی محور را به یک انقالب تبدیپیش

های نفت، ، یعنی جهش در قیمت«فشار بزرگ»ک یخواهد این کار را از طریق جهش کند. و می« محوردانایی

های یک جراحی دردناک اما های آن را نیز، به مثابه هزینهقتصادش تحمیل کند. و البته هزینهبه همه اجزای ا

فت ایجاد بودن قیمت نمحور که غرب در دوران پایینهای اقتصادی داناییحیات بخش، پذیرفته است. زیرساخت

                                                 
 .301استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم، ص   .1

 .337همان، ص   .2
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نون های باالی نفت را تحمل کند. اکدهد که از این پس بتواند قیمته اقتصاد غرب اجازه میت اکنون  بکرده اس

( رخ خواهد محورراگیر در جهش به سوی سپهر داناییببینیم با جهش قیمت نفت چگونه این تحول )انقالب ف

 داد. 

ای انرژی همت همه انواع حاملباال بماند، قیهای نفت به اندازه کافی باال برود و البته همچنان قیمتوقتی 

نیز ـ البته به تناسب و با شدت کمتری ـ باال خواهد رفت.  از آن جا که هیچ فعالیت اقتصادی وجود ندارد که در 

فشار  های فعالیت اقتصادیافزایش قیمت انرژی بر تمامی عرصهشود که نشود، نتیجه این میمصرف انرژی  آن

ر این نند ـ و البته دها و بنگاهها باید خود را با وضعیت جدید منطبق کفعالیت صورت همهآورد. در اینوارد می

که آن گیرد. تحول اولشود. در چنین وضعیتی چندین تحول شکل میکس هم مقصر شناخته نمیفرایند هیچ

د ـ توجیه وودن قیمت نفت، تولیدشان غیراقتصادی ببیگزین ـ که تاکنون به علت پایینتولید انرژیهای نو و جا

ه مرحله شود. هر سگونه انرژیها انجام میا برای کشف و تولید و توزیع  اینگذاریهکند و انبوه سرمایهپیدا می

ابداع یا کشف، تولید و توزیع برای انرژیهای نو، نیاز به تحقیقات گسترده و پرهزینه دارد. این تحقیقات هم به 

ـ در سایر  تحقیقات کاربردی شوند و زمینه را برای گسترشمیتر ه خود موجب گسترش تحقیقات بنیادینوب

های نو یآورند. بنابراین انبوهی از تحقیقات که در حوزه شناسایی، معرفی، تولید توزیع انرژها ـ فراهم میحوزه

 کند.تور عظیم برای جهش فناوری عمل میشود به مثابه یک مودر سراسر غرب پدیدار می

موجی از  ند.نشینکنند نیز بیکار نمیه از نفت و مشتقات آن استفاده میموجود ک از سوی دیگر، صنایع

گیرد تا همین صنایع موجود را از نظر مصرف انرژِی )نفت( کاراتر کنند. یعنی با تغییر تالشها و تحقیقات در می

وری مصرف انرژی را در فعالیت خود را کاهش و بهره «رف انرژیشدت مص»روشها و یا بهبود فناوری خود 

د سازی و تغییرات بخشی و موضعی در صنایع موجوخود مستلزم نوآوری، بهینهافزایش دهند. این تالشها به نوبه

 است و این نیز نوعی تحول فناورانه را در پی دارد. 

ند شویتر مهای انرژی نیز به طور نسبی ارزانشود، سایر حاملگذشته، وقتی قیمت نفت گران میاز این

، به طور استرود اما چون شدت افزایش قیمت آنها کمتر از افزایش قیمت نفت )گرچه قیمت مطلق آنها باال می

کوشند الگوی مصرف انرژی خود ها میفعالیتشوند(، در این صورت تمامی صنایع و نسبی ارزان محسوب می

بق کردن پذیر نیست. منطحول به سادگی امکانند. اما این ترا تغییر داده و انرژیهای جدید را جایگزین نفت کن

فنی ساختار هر فناوری یا صنعت، برای این که بتواند با انرژیهای نو کار کند، خود نیازمند تحقیق، ابداع و نوآوری 

ع موجود تحول و پیشرفت در صنایو ایجاد تغییراتی در وضعیت موجود صنعت است. این نیز به نوبه خود موجب 

ن همه صنایع مجبور به ایجاد یک چنین تحولی هستند، به یکباره موجی از تحقیقات، تغییرات و شود، و چومی

 گیرد. یها در کل اقتصادهای غربی شکل مینوآور
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تواند به طور طبیعی سه موج تحول را به صنایع خود تحمیل قیمت نفت می پس تا این جا غرب با افزایش

سیاسی روبه رو شود. یکی تحول در کشف، ابداع، تولید و توزیع  کند بدون آن که با مخالفت اجتماعی یا

نایع وری انرژی در صفناوریهای موجود یعنی بهبود بهرهصنایع و « شدت انرژی بری»انرژیهای نو؛ دوم تحول در 

موجود از طریق اعمال برخی اصالحات و نوآوریها در این صنایع؛ و سوم تحول در صنایع موجود برای سازگاری 

 ا الگوی مصرف جدید انرژی یعنی ایجاد انطباق برای کسب توانایی استفاده از انرژیهای نو.ب

ای از تحوالت در راه است. وقتی  تازه این آغاز کار است و زنجیره شود.جا ختم نمیاما داستان به همین

انرژیهای  یرای ساتمامی صنایع بکوشند الگوی مصرف انرژی خود را تغییر دهند، یعنی به سرعت تقاضا بر

وی مصرف بازگشت نیز هست. یعنی وقتی صنعتی الگود. توجه کنیم که این تغییرات بیرجایگزین نفت باال می

راه  ستفاده کند، و در اینخود از انرژی را تغییر داد و به جای محصوالت نفتی، کوشید تا از انواع تازه انرژی ا

رای انواع ب تواند دوباره به الگوی سابق بازگردد. در این صورت تقاضاذاریهایی نیز انجام داد دیگر نمیگسرمایه

دد قیمت یابد. با افزایش مجنیز ـ برای بار دوم ـ افزایش می این انرژیها قیمترود، و بنابراین انرژیهای نو باال می

شود و جاد میرژیها ایانگذاری در تحقیق و توسعه در این نفت، انگیزه بیشتری برای سرمایه انرژیهای جایگزین

ـ پدیدار میای از انرژیها ـ که ممکن است به کشف انواع تازهای از تحقیقات نسل تازه این زنجیره  د. وشوبینجامد 

ای دههایی آثار انتشار و سرریز گسترکه هریک از این نوآوریها ممکن است به تنشود. در حالیهمچنان تکرار می

 ای از فناوریها شود.نسل تازهته باشد و موجب پدیداری داش

دست هم دهند، بهتوسعه و نوآوری در فناوری دستشود که وقتی این چهار موج تحقیق، و چنین می

ا را هانقالب علم و فناوری، تمامی ساحتکنند که به سان امواجی از از تحوالت فناوری را ایجاد می ایهشبک

که در مثلث نیروی زندگی سیستم غرب، قاعده یا همان ضلع  . این تحول به مثابه آن استسازددگرگون می

سل معنی ندر مقایسه با طول زمان تغییر یک جات و به شدت تغییر یابد )سرعت اینبه سرع« کارایی فناوری»

نیروی  دهد، یعنی کاراییول دو ضلع دیگر را نیز افزایش مییابد(. طبیعی است که چنین تغییری الجرم طمی

م )که میزان تبرد. با این  تحوالت، مساحت مثلث نیروی زندگی سیسکارایی سازمانی را نیز باال میو انسانی 

 شود و معنی فنی و عملی آن این استگیرد(، به شدت بزرگ میبخش سیستم را اندازه میجوانی و انرژی حیات

 قابل توجهی ـ از چنگال کهولتتا زمان  ه است و بنابراین ـ حداقلکه غرب  به منحنی عمر باالتری جهش کرد

  سیستمی رها شده است. 

 ی تاریخی در اقتصاد به صورت هاجهش توان به گونه دیگری نیز بیان کرد. اصوالًنکات باال را می

ودن داده است. پیشرو ببرخی صنایع پیشرو یا محوری رخ میاز طریق « فشار بزرگ»ای و متکی بر یک دوره

 د. سپس آن صنعت،دهاعظم تحقیق و توسعه در آن رخ می است که نخست بخشیک صنعت به این معنی 
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گذاریهای سرمایهکه. و سپس همین1کندخود جلب میپذیر را به سویگذاریهای مخاطرهبخش اعظم سرمایه

ور ای سودآهت در آن صنعت را نشان داند و افقپذیر سودآوری به نتایج مثبتی رسیدند و سودآوری فعالیمخاطره

ب یک حرکت شود و موجران عادی و خریدارن سهام آغاز میگذاباره هجوم سرمایهاندکی آشکار شد، به یک

ذشته .  در دو قرن گداردبه تحرک وا می شود. این حرکت انفجاری، سایر صنایع را نیزانفجاری در آن صنعت می

تحول دوره را مرخ نموده است و اقتصاد آن کدام یک صنعت پیشرو ایم که در هرهای مختلفی بودهما شاهد دوره

( 1769توان از دوره اختراع ماشین بخار ) در سال گونه تحوالت، میگیری روند تاریخی اینکرده است. برای پی

آغاز کرد، و پس از آن، تحوالت  را  با صنایع نساجی، صنایع فوالد، صنعت برق، صنایع خودرو، صنایع مربوط 

  ICTو   ITنیز در اواخر قرن بیستم این صنایع صنایع الکترونیک، و ..... دنبال کرد. نهایتاًبه انرژی هسته ای، 

 .بودندکه نقش صنعت پیشرو را بازی کردند و اقتصاد جهانی را متحول ساختند

 یپگر را در سایر بازارهای انرژی درای دیاخیر بازار نفت که تحوالت زنجیرهرسد با تحوال ت نظر می به 

ق داده وهای تحقیق و توسعه را به سوی انرژیهای نو و جایگزین نفت سداشته است و بخش بزرگی از بودجه

ق وتوسعه و رژیهای نو، هم بیشترین تحقیهای اول قرن بیستم صنایع مرتبط با انرسد دههاست. بنابراین به نظر می

ان تواند به عنوگذاری میم عظیم سرمایهص داده است. این حجگذاری را به خود اختصاهم بیشترین سرمایه

اقتصادی  ها وصنایعی  نظیر نانو و بایو( در همه بخشموتور رشد و نیز عامل جهش فناوری )به کمک صنایع دیگر

 براین افزایشکنیم(. بنابه تفصیل بررسی می 9و را در فصل گذاری در انرژیهای نعمل کند )تحوالت سرمایه

مناسبی در  های نو( بینجامد و جهشطیفی از صنایع پیشرو )صنایع سوختاند به پیدایش توپایدار قیمت نفت می

 اقتصادهای غربی ایجاد کند.

مدن غرب داده است که تتجربه تاریخی نشان  ای که باید بر مباحث باال افزود این است اصوالً نکته

متمرکز و متکی بوده است. با وقوع انقالب بر یکی از منافع انرژی  ای از تحول تاریخی خود عمدتاًدر هر دوره

ی، مانند های طبیعهای زیستی ساده )زیست تودهن بخار تمدن غرب از تکیه بر سوختصنعتی و اختراع ماشی

نعتی وارد ه انقالب صسنگ معطوف کرد. در قرن بیستم کرا به سوی زغالچوب و فضوالت حیوانی( تکیه خود 

( روی آورد. و گاز ای از انرژی )نفتسپس همه جهان به سوی الگوی تازهای شد، تمدن غرب و مرحله تازه

بدون  گام نهد و مگر چنین تحولی« عصر دانایی»اکنون نیز تمدن غرب در تالش است تا به دوره پسا صنعتی یا 

                                                 
توضیح داده شده است. اما به طور خالصه منظور سرمایه گذاریهایی است که  9در مورد سرمایه گذاری مخاطره پذیر در فصل   .1

افراد خاصی یا برخی شرکت ها و نهادها، به امید سودهای فراوان، در برخی حوزه هایی که هنوز آینده آن شفاف نیست، انجام می 

 احتمالی آنها(، آنها را مخاطره پذیر می گویند.دهند. به علت آن که معموال ضریب خطر این سرمایه گذاریها باالست )همچنین سود 
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 لساس تحواتوان براقتصادی تاریخ بشر را میتفکیک مراحل گذار  تحول در الگوی انرژی ممکن است؟ اصوالً

هد مگر دعصر دانایی رخ نمی توان ادعا کرد که اصوالً بندی کرد.  بنابراین میدر الگوهای انرژی هر دوره تقیسم

آورد. به ی رویای از انرژند و به الگوهای تازهکه غرب بتواند از تکیه بر نسل پیشین انرژی )فسیلی( عبور کآن

 وزنانرژیهای حجیم و سنگینتوان به را نیز دارد. مگر میژی ویژه خود دیگر سخن هر الگوی توسعه، الگوی انر

عات و توان دنیای  انفورماتیک را به عصر پاکیزه اطالپای نهاد؟ مگر می« وزناقتصاد بی»فسیلی متکی بود و به 

ر منابع کیه بتوان با تو حجیم فسیلی انجام داد؟ مگر می دانش منتقل کرد و این کار را با تکیه بر انرژیهای آلوده

د چنین گذاری بای منتقل شد؟ بنابراین غرب منطقاً« عصر نانوسنسورها»انرژی عصر دایناسورها )انرژی فسیلی( به 

داد. اما غرب با مدیریت و تسریع تحوالت، این دوره میداد و این تحول نیز قطعاً و به طور طبیعی رخ را انجام می

 کند.می هزینهو کم انتقالی را کوتاه و این عبور را تسریع

رزان انرژیهای نو روشن شود، ا در واقع اگر موتور حرکت به سوی کشف، مهار، تولید و توزیع گسترده و

لمی و ت. یعنی تمامی تالشهای عمحور افزوده شده اسدرت به لوکوموتیو  اقتصاد داناییگویی یک موتور پرق

به  شکاربرد انرژیهای نو  و پاک انجام خواهد شد، خودگذاریهایی که در مورد تولید و شناختی و سرمایهفن

مام جهش ت محور خواهد بود. بنابراین یک هدف مهم دیگر غرب ـوزن و دانشمعنی جهشی به سوی اقتصاد کم

خواهیم  9ـ نیز تسریع خواهد شد )و در فصل « محورسپهر دانایی»یا درواقع ورود به  محورعیار به اقتصاد دانایی

 شدن است(.با قدرتی باورنکردنی در حال روشنین موتور دید که ا

 برای نظریه پایان تاریخ فوکویاما توان آن را آزمون مؤیدیبتواند این تحول را محقق کند، میاگر غرب 

ی غرب به ، اجتماعی و اقتصادنیز انگاشت. در واقع سخن فوکویاما به زبان سیستمی این است که نظام سیاسی

دهد که سیستم در مرحله کهولت مفرط ـ که برای ایی رسیده است که دیگر اجازه نمیتکامل و پویای از درجه

 ای، سیستم با ایجاد یک تحول درونی،شود و پیش از ورود به چنین مرحلهبقای سیستم خطرناک است ـ وارد 

ه رب، پس از رسیدن به نقطاین به معنی این است که نظام غ دهد.خود را به مرحله باالتری جهش می منحنی عمر

e  ا یک جهش به منحنی عمر (، به جای آن که به سوی قوس نزول منحنی عمر خود برود ب16-9) نموداردر

ـ یعنی مادامی که توانایی ارتقای پیدر ای کند.حرکت می fشود و به سوی نقطه جا میبعدی جابه پی ردن صورت 

نظر درونی، به مرحله سقوط یا فروپاشی نزدیک نخواهد شد. و  در سیستم وجود دارد ـ نظام غرب هیچگاه، از

یاسی از نظر اجتماعی یا س  این چیزی نیست جز همان نظریه پایان تاریخ فوکویاما. یعنی غرب دیگر هیچگاه

اند ـ نخواهد داشت.  و از این دادهگذشته دورانهای تاریخی را شکل میهای فراز و فرود شدید ـ که در تجربه

نابراین سازد. بنابراین بی تاریخی را از یکدیگر متمایز میتنها تحول در دانش و فناوری است و که دورانهاپس 

نرسیده باشد، در صورتی که بتواند بحران جاری در بازار انرژی « پایان تاریخ»اگر غرب تاکنون و اقعا به مرحله 
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ـ بویژه هدف جهش در سپهر  هداف مد نظر غربای مدیریت کند که اا آن اندازه تداوم دهد و به گونهرا ت

 محقق و موفق شده است. « تسخیر پایان تاریخ»تواند گفت پروژه محور ـ محقق شود، آنگاه میدانایی

 

این  ندارد، حتی اگر بگوییماکنون نیز بخشی از پروژه غرب محقق شده است که هماین قلم شکی در این

 کرد، آن زمان که جهان هنوز خطی رشد میشده است.  ریزیق، به صورت ناخواسته و غیربرنامهتحق

ی، نمایی اکند و رشدش شبکهاکنون که جهان دیگر خطی رشد نمی خوردند.های خطی شکست میبینیپیش

لی گیرند. بگذارید تا مثاهای ذهنی ما پیشی میتحوالت واقع از تحوالت و پنداره گمانو غیرخطی است، بی

گفت اگر همه دنیا بخواهد مانند ژاپن پیشرفت کند، ها میبینیواخر دهه هفتاد میالدی، برخی پیشبزنم. در ا

ند یان بخواهند مانیابد. و در این صورت اگر هم جهانکاغذ آنها نیز به سرعت افزایش میآنگاه مصرف سرانه 

رازی دهای جهان به کاغذ تبدیل خواهد شد. اما زمانی اید که همه جنگلپمصرف کنند، دیری نمی ها کاغذژاپنی

ای ارتهها و کها و اکنون فلش« دیویدی»ها و بعد از آن « دیسی»ها و سپس نگذشت که نخست فالپی دیسکت

 ا کاغذ ثبت شود را در خود جایتواند بر روی خروارهعاتی که میای هر یک اطالحافظه به بازار آمدند به گونه

 (: جهش سیستمی منحنی عمر نظامهای سیاسی۱۶-۹نمودار )
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مروز که که اای نشده بود. شکی نیست بود در دنیایی که هنوز دانش شبکهخطی دهند. این یک جهش غیرمی

ای غربی هاکنون در آزمایشگاهها و کارخانه ایترند به گونهتر و عمیقای شده است، تحوالت سریعدانش شبکه

 کند.نیز  خطور نمیاست که  به ذهن ما تغییراتی در راه 

 ژده دانشمندان در مورد امکان بینی و مهای آمریکایی در برابر پیشسال پیش، استراتژیست 8تنها 

ا، های، اتانول ونظایر اینای نو نظیر هیدروژن، همجوشی هستهقیمت انرژیهیابی به روشهای تولید ارزاندست

ای هجمود نهادین زیرساختحلی کارا و عملی برای که راهها آن است بینیمشکل این پیش»امیدانه نوشتند: نا

اد رت پذیرد، طراحی و ایجاه صوتی اگر یک نوآوری عمده در آزمایشگدهند. حارائه نمی کنونی سوخت فیسلی

رگونی ه پشتیبانی کرده و دگشدکه از نوآوریهای یاد ـ های تولید و ترابری و بازاریابیهایی در زمینهزیرساخت

پنج ساله را به خود اختصاص بخش زیادی از یک دوره بیست و ـ را در یک مقیاس جهانی باعث شوند ایعمده

کردند که شرایط به این سرعت دگرگون شود. های آمریکایی هم باور نمی. اما شاید استراتژیست1«خواهد داد

 ها را شدنی کرده است.افزایش قیمت نفت همه این ناشدنی اکنون

ل سا 5بیل گیتس، گفت تا  ،سوئیس در داووس در اجالس جهانی اقتصاد (1385 )بهمن 2007ژانویه در   

ای کافی ت فناوری در این حوزه به اندازهاز تحوالاو اطالعات  قاعدتاً  2خندید.های امروز میدیگر به تلویزیون

ت است. به خود گرفسرعتی است که تحوالت در فناوری نشان از سخن هست که بتواند چنین داوری کند. این 

گر روند کنونی ا گیتس گفته است شاخصی از تحول در فناوریهای ارتباطات و اطالعات است اما البته آنچه بیل

ای هباید منتظر باشیم که در همه عرصه رود ادامه یابد،اکنون به پیش می که این گونه در بازارهای نفت حوادث

سال  12)یعنی تنها تا  2020پیش از  که گویمبه طور قاطع می شویم. روی به زودی با تحوالت شگرفی روبهفناور

-ستسیا گونه که به تصوراتخندیم ـ هماندر مورد روند تغییرات فناوری می مان، به تصورات امروز(آینده

باید و چه جای خنده که  مورد درآمدهای نفتی.مان در باوریبه خوش ای، ودر مورد فناوری هسته مدارانمان

دها تن از میلیارشود )که سنگ دچار میای که به سرنوشت زغالشدهارزشبی رفته ونفت ازدست ر، بگریست

 (، و بر خودمان که با دست تهی زمین مدفون است و متقاضی نداردآن اکنون در زیر

که به  نفتی درآمدرسد و برایش نه شغل داریم و نه مسکن و نه جمعیت انبوهی که هر روز می مانیم در برابرمی

 . تر از امروز نشوداو بدهیم تا فقیرتر و درماندهبه )گرچه به نام یارانه( صورت مستمری ماهیانه 

 

                                                 
 .33استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم، ص   .1

   .20/12/1385روزنا، سایت خبری   .2
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 بندی  جمع
قیمت  ی که به علت افزایشاگونهداخته شد. نخست، تحوالت جهشموضوع بسیار اساسی پردو در این فصل به 

ر حال وقوع است و دیگری چگونگی تولید انواع انرژیهای نو دگذاری و توسعه، سرمایهوقیقتحنفت در 

وتاه اجتماعی غرب. ک -ثیرگذاری افزایش قیمت نفت در جهت ایجاد یک جهش سیستمی در نظام اقتصادیتأ

ع بپیوندد. البته وشده در این کتاب به وقبینی انجاممل همین دو تحول کافی است که پیشکه تحقق کاسخن این

مداوم  جی اماکنیم که تحقق کامل این تحول نیاز به زمان و تداوم شرایط موجود )افزایش تدریفراموش نمی

های خود را در حوزه انرژیهای نو و تغییر الگوی ان اکنون که غرب آثار مثبت سیاستگمقیمت نفت( دارد. بی

 پرداخت  تر و برایری روند گذشته مصممگیدر پی ،تولید و مصرف انرژی مشاهده کرده است

می ه اتای نزدیک مسئله مناقشد انتظار داشته باشیم که درآینده. بنابراین نبایخواهد بودتر های آن آمادههزینه

 همان احل شود. اگر در گذشته، کلید زدن این مناقشه برای غرب، تنها یک گزینه بود، اکنون تداوم آن ب ایران

ه شکست منجر ب نه تمامی تحوالتی که آغاز شده است،و گر .شدت گذشته، به یک ضرورت تبدیل شده است

ه در نی کگذاران باید منتظر آن باشیم که سرمایهاکنو های عظیمی از دست خواهد رفت.خواهد شد و سرمایه

اند نیز وارد بازی سیاست شوند و  با فشار بر سیاستمداران غربی، آنان را گذاری کردهحوزه انرژیها نو سرمایه

 بور به تداوم شرایط کنونی کنند.تشویق و مج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فصل دهم: 
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م تا برای برخی مقامات کشور ارسال کنم، با توجه به روند حوادث اخیر اهکه این نوشته را بازخوانی کرداکنون 

دیدم  الزم دالر، 100و دوباره بازگشت آن به حدود  دالر، 140باالتر از به  یک بار رسیدن قیمت نفت و بویژه 

 بیفزایم. تا نکات تازه ای را به مطالب کتاب

بگویم که اکنون که غرب آستانه تحمل اقتصادش را آزمون کرد و این کار را طی چند مرحله  نخست

اهدافش  گیری، در پیدالر را نیز دارد صدهای باالتر از به راحتی تحمل قیمت اقتصادش انجام داد و دریافت که

ی یدن قیمت به چنین رقمتا همین دو سال پیش تصور نفت صد دالری هم دشوار بود و رس تر خواهد شد.مصمم

را نیز  دالر 140ها فراتر از ولی اکنون قیمت ،شدحران بزرگ در اقتصاد غرب تلقی میبه عنوان سرآغاز یک ب

. درست است که اکنون شواهد رکود در اقتصاد غرب آشکار شده است، اما کافی است غرب استتجربه کرده 

اطمینان از توانایی اقتصادش، دوباره برای افزایش قیمت نفت اقدام خواهد بتواند این رکود را مهار کند. آنگاه با 

کرد. حتی اگر رکودی که اکنون آغاز شده است ادامه یابد، حداقل کاری که غرب خواهد کرد این است که 

 تر شود. تجربه اخیر که آمریکا در اوج بحران مالی توانست با قولهد گذاشت قیمت نفت از صد دالر کمنخوا

تصویب طرح نجات مالی و همزمان با آن با تصویب یک قطعنامه  فوری دیگر  بر علیه ایران، روند کاهشی قیمت 

 نفت را که به زیر صد دالر رفته بود متوقف کند، حاکی از این است که این کار برای غرب شدنی است.

زش دالر از طریق کاهش ارب با توجه به این که بخش بزرگی از فشار افزایش قیمت نفت بر اقتصاد غر  

های بسیار باالتر را هم دارد. یعنی با اقتصاد غرب قدرت تحمل قیمت توان گفت که عمالًمی ،شودجبران می
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به علت افزایش  فشاری که اقتصادهای غربی ـ که در ماههای اخیر رخ داد ـ ارزش دالر شدید وجود کاهش

متر از فشاری است که این اقتصادها در هنگام وقوع انقالب هنوز ککند در عمل واقعا تحمل می قیمت نفت،

اسالمی تحمل کردند. یعنی هنوز قیمت واقعی نفت به باالتر از  هنگامی که با انقالب اسالمی ایرن قیمت نفت 

چند برابر شده، نرسیده است. این در حالی است که در این سه دهه، اقتصاد غرب پویایی و قدرت انطباق خود 

 ار افزایش داده است.را بسی

-سرمایه و موجب بازنگری بنگاهها در درون اقتصادهای غربی اکنوناز هم ،درعین حال افزایش قیمت نفت 

ها خواهد و این نیز به پویایی بیشتر این اقتصاد .شده استتخصیص منابع  ی مربوط بههاگیریتصمیمگذران در 

رای نفت متی که اکنون بقی ارزش واقعی کهبه این کنند نگاه نمی در غرب، یعنی بازیگران اقتصادی انجامید.

ت باال و چون قیمت نفمهم است  های تولید سایر منابع انرژیهزینه برای آنان بلکه ،شود چقدر استپرداخت می

 ی. پس بدون آن که رفاه واقعی از کشورهابینندمیآور ذاری در سایر منابع انرژی را سودگرفته است سرمایه

غربی به  سوی کشورهای صادر کننده نفت جابه جا شده باشد، در عمل تحوالت درونی مورد نظر غرب در حال 

 رخ دادن است.

تری را برای نه باالای، آستاآماده باشیم تا با طرح تازهاگر غرب در مهار رکود کنونی موفق شود آنگاه  باید 

 تابکهایی که در این بینیاگر چنین شود آنگاه تمام پیش دالر(. 200تا  150گیری کنند )بین قیمت نفت هدف

 ،. کافی است که فرایند گذارخواهد شد 2020تر از کوتاهآمده است، تسریع خواهد شد و دوره گذار یا انتقال 

بازار  اسی برسیهمگانی شود و تب عبور از نفت در همه صنایع آغاز شود. آنگاه دیگر حتی نیازی به تداوم فشار 

دالر حرکت کند، در این  150ای باالتر از ن نتیجه برسد که به سوی نفت بشکهز نخواهد بود. اگر غرب به اینی

تر کند و آن را سوی یک تحریم تمام عیار و حتی در صورت بحران ایران را جدی یا صورت باید منتظر بود تا

  مهم نفتی جهان بیافریند. هایای در یکی از حوزهسوی یک جنگ ببرد و یا بحران تازهبه لزوم 

کود شدن رها منصرف کند، جدیگیری افزایش بیشتر قیمتا چیزی که ممکن است غرب را از پیتنه

ی که اد و این رکود تعمیق شود، به گونهغرب نتواند رکودی که آغاز شده است را مهار کناقتصادی است. اگر 

 در روش خود  ، بی گمان غربـ برود 1929ان اقتصاد غرب به سوی یک بحران تمام عیار ـ نظیر بحر

نظر خواهد کرد. به همین دلیل است که معتقدم اکنون بهترین زمان ممکن برای ـ حداقل تا پایان بحران ـ تجدید

مثبتی از  هر حرکت ـ به سرعت و آشکارا و فراگیر. و ایران است که بحث مناقشه اتمی را به نقطه انجام برساند

تواند برای غرب انگیزه دهد و میود غرب را نیز تخفیف میمت نفت را کاهش دهد، رکسوی ایران که قی

ای در جهت تشدید بحران اتمی و فشار مجدد بر بازار نفت ایجاد کند. پس ما باید سریع و قاطع عمل دوباره
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کنیم.  و البته گمان نکنیم که رکود غرب به سود ماست. رکود غرب یک شمشیر دو لب است. یعنی رکود غرب 

 رکود ما را نیز در پی خواهد داشت. 

و نشان داد که  کرد ها را ردقطعنامهاکنون که دوره بوش رو به پایان است ـ و پس از این که ایران همه 

 وجهه ایران حفظ فصل مناقشه اتمی رخ دهد اوالًان حرکتی برای حل وگر از سوی ایرناپذیر است ـ اآشتی

ه بوش همراه بودن دور ین حرکت ایران با اثر رو به پایاناثر ا شود، ثانیاًشود و این حرکت شکست تلقی نمیمی

وک ک شتواند به عنوان یمی کنند و نهایتاًو اثر در راستای تقویت هم عمل میاین د شود. در این صورتمی

گو آمده برای گفت وهمچنین اگر ایران از فرصت پیش ها را کاهش دهد.نفی در بازار نفت عمل کند و قیمتم

رده کا را خلع سالح کبا دموکراتهای آمریکا بهره ببرد، هم ضربه دیگری به بازار نفت خواهد بود و هم آمری

یز نایران در سطح مقامات ارشد کشور  باشد در شاید حتی الزمهای آینده را از او خواهد گرفت. است و بهانه

به سوی همراهی با جامعه و ایران  در ایران تغییرات جدی در راه استجهان احساس کند  تاتغییراتی رخ دهد 

 ها بکاهد.متتواند آینده بازار نفت را روشن کند و از فشار بر روی قیرود. این حرکت میجهانی می

افزایش  ،شود بهتر است تا پیش از زمستان انجام شود. اگر زمستان فرا رسد هر حرکتی که بخواهد انجام

بار دیگر و اگر به هر علتی یککند. تر مییک شوک منفی به بازار نفت را سختکردن تقاضای نفت امکان وارد

طقه طبیعی، نقیمت نفت باال برود و بازار نفت آستانه روانی جدیدی را تجربه کند، بازگرداندن مجدد قیمت به م

 دشوارتر خواهد شد.

شده در و نظریه ارائه کتابهای موجود در این مهم نیست که تحلیل اصالًجا یادآوری کنم که همین

ست اند دربرای مدیریت بازار نفت وارد کردهمدت و غرب ایران را در یک بازی بلند که آمریکاخصوص این

ند های جاری و شوکهای بازار نفت و فراینکته این است که تنشغلط است. به تمامی باشد یا نه. فرض کنیم 

 شد یا نباشد ـ و بنابراین دهد ـ خواه طرح غرب باادامه یابد همه آن تحوالت رخ می افزایش قیمت اگر

المی عاقل باید به گیرد. پس یک ایران و یک تمدن اسدر معرض خطر قرار میما های آینده های نسلسرمایه

از سوی غرب در کار نیست، اما تحوالت در  ایبازی اش نیز باشد. فرض کنیم اصالًهای آیندهنسل فکر منافع

 ود ارزش منابع نفتی متعلق به رآنچه از دست می بازار نفت و در بازار سایر انرژیها که واقعی است و نهایتاً

م کنیم که این ضربه عظیظیم و عمل ای تنهایمان را به گونهمروز سیاستهای آینده است. پس ما باید انسل

 های آینده کشور زیان برساند.محتمل، کمتر به منافع ما و نسل

های اتمی غرب با ایران عامدانه و فعلی آمریکا در خلیج فارس و تنش همچنین حتی اگر حضور

المی تمدن اس نشها همین است.درچارچوب نابودکردن مبانی مادی تمدن اسالمی نباشد، اما نتیجه عملی این ت

 بخشی در روندهایضعیت کنونی اگر منابع مادی خود )نفت( را از دست بدهد تا دوران درازی از دایره اثردر و
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سب کآرام هویت مستقل و پویایی قرنهایی بگذرد تا مسلمانان آرام ها و شایدافتد تاآنگاه که دههجهانی جدا می

نظم  رمادی و معنوی جهانی )علم و تکنولوژی( جایگاه مناسبی د هایدستاوردکنند و بتوانند با شرکت در تولید 

له من این نیست که آیا بوش آگاهانه کمر به انهدام مبانی مادی جهان اسالم و خاورمیانه جهانی بیابند. بنابراین مسأ

یاری مانع و ما باید با هوش ،است همینبسته است یا نه، بلکه نتیجه طبیعی فرایندی که اکنون آغاز شده است 

 تحقق آن شویم. 

م که کنیشویم و تالش میای متحد میهای محلی و منطقهما با قدرت»گوید: ای میفوکویاما در مصاحبه

کنیم و خارج تی همه چیز را به حال خود رها میدر آن مناطق ساختارهای مدرن برقرار کنیم ولی بعد از مد

بار هم همین موضوع تکرار شود و هنوز هم بر این باور این  واهمه داشتم که عراق  شویم. قبل از آغاز جنگمی

کا یا غرب نباشد و آمری بور از نفت، طرح اولیه آمریکاو ع« فشار بزرگ»پس حتی اگر فرض کنیم ایده  .1«هستم

ها و همریکا تحت فشار هزینو باالخره آاند، هراه نینداختبه برای خداحافظی با خاورمیانه اسالمی این مناقشه را 

ول چرا که در ط ،شود از  عراق خارج شود، باز نتیجه برای ما یکسان استسیاسی داخلی مجبور می پیامدهای

ه افزایشی که شود کافی باال رفته است. نتیجه این میبه اندازه کنفت های روانی قیمت در بازار آستانه ،این دوره

 اری در انرژیهای جایگزین و نو گذکرده است موجب سرمایهالیان پیدا قیمت نفت در این س

طریق مقدمات خداحافظی غرب با جهان یابد و بدینغرب به انرژی خلیج فارس کاهش می شود و وابستگیمی

توانیم بگوییم غرب برای عبور از نفت طرحی ندارد در حالی که آمریکا به آید. اما چگونه میم  فراهم  میاسال

نه جدید خاورمیانه منظور از خاورمیا کند؟ گرچه ظاهراً را مطرح و از آن دفاع می« ه جدیدخاورمیان»ده صراحت ای

 رواجهای مستبد و برانداختن حکومت اگراما  ،دموکرات است ایخاورمیانه های مستبد وعاری از حکومت

ه نفت( فت )قطع وابستگی غرب برفتن نجز از دستای مدت همراه باشد، نتیجهدموکراسی با تنش و جنگ بلند

 به همراه ندارد.

ت ه منزله شکسهزینه بیابد ـ راهکاری که هم اجرای آن بسالمی باید یک راهکار منطقی و کمجمهوری ا

 به نفع ما معکوس کند. شروع به کار را کامالً  «ضای بازیف»های نظام نباشد و هم کشور یا شکست سیاست

 ، استقبال از سخنان اخیر اوباماپرسیبه دولت، نظر سنجی از مردم، همه جدیدی اعتماد مجلس أمجلس هشتم، ر

ود تواند با استفاده از آنها تغییر مسیر خموثری هستند که جمهوری اسالمی میابزارهای ها یا بهانهو نظایر اینها، 

  را ـ هم برای جهانیان و هم برای مردم خود ـ موجه جلوه دهد.

                                                 
مهر  ونیزیلوتسایت  ن،یروشن زاده ـ برل دیشکست خورده است، برگردان: مج انهیبوش در مورد تحول خاورم نیدکتر :امایفوکو  .1

 .آلمان( )
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ی توهمات ذهنها همه در کار نیست و این ایبازیغلط است و هیچ  کتابهای این لگویی همه تحلی اصالً

این قرن وارد  مشناسان بر این است که تولید نفت در دهه سوبینی اقتصاددانان و زمینپیش است. باالخره نگارنده

نفت ما تمام  اتماند ر نمیدنیا که منتظ ،شود. حتی اگر ما هم نفت داشته باشیم که صادر کنیمدوره افول خود می

نیا . داش خواهد رفتهکار جدیدی برای تأمین انرژی مورد نیاز آیندهراجوی و، بلکه از اکنون به جستشود

اره اکنون به فکر چاندیشد و دنیا از همای میخورد از امروز چارهحساس کند در آینده به مشکل بر میکه اهمین

 اش برای ما سهمگین است.دنیا نتیجه اندیشی امروزافتاده است و چاره

رف انرژی الگوهای مصگوید که با برآمدن هر نسل جدیدی از فناوری، گذشته تجربه گذشته به ما میاز این

ای سنتی هد الگوی مصرف انرژی دنیا از سوختبخار و لوکوموتیو آمکند. دیدیم که وقتی موتورنیز تغییر می

سوز ابداع شد دیگر ذغال سنگ تغییر کرد. بعد که موتورهای درونسنگ به سوی مصرف ذغال )چوب و ... (

سوی کشف و استخراج نفت معطوف شد. امروز به رود آنگاه همه تالشهاتوانست به عنوان سوخت به کارنمی

ها و ریزفناوریگسترش است و بهرو «دانش پایه»روست و صنایع ان با تحول عظیمی در فناوری روبهکه جه

 گمان الگوی انرژی متفاوتی های صنعتی هستند، بیهمه عرصه کم در حال تسخیرها کمفناوریزیست

طلبند. بنابراین شک نکنیم که جهان در نقطه عطف تاریخی ای برای تغییر الگوی انرژی قرار گرفته است. و می

سال  30در  ،ماندر جامعهلگوی کنونی مدیریت سال. آیا با ا 30تا  20مگر ما چقدر فرصت داریم. فرض کنیم 

 توانیم؟د کنیم که گمان کنیم در آینده میگذشته توانسته ایم تحولی ایجا

ها در بسیاری از حوزه 1404ساله تا  20چرا راه دور برویم؟ قرار است بر طبق سند چشم انداز در یک افق 

درصد به سوی اهداف  15یا ما آدرصد از این مدت سپری شده است.  15سال یا قدرت اول منطقه بشویم. سه 

درصد کاهش پیدا کرده است؟  15ایم شکافی که با کشورهای منطقه داشتهایم؟ آیا  انداز رفتهموردنظر سند چشم

است. یکصد سال رسد وجود درآمدهای رایگان حاصل از صادرات نفت خام همه ما را خام کرده میبه نظر

 اور کنیم که همه انقالبها و نی را از هوش برده است. بخام دولتمردان ایرا گس نفتاست که بوی 

گلیس از ، حمایت ان1299اند. کودتای نیز به نوعی مفتون بوی نفت بوده ها و تحوالت این یکصدسالجنبش

شدن نفت، اصالحات ارضی، انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی و اکنون مناقشه اتمی برآمدن رضاشاه، نهضت ملی

رفتن منافع گاین تحوالت عمدتاً یا برای کنترل منابع نفتی و در اختیار اند. یعنیده به نفت بودهمگی متأثر یا آلوه

 و یا برای تقسیم، است، یا به خاطر وجود توهمات قدرت ناشی از درآمدهای باالی نفتی بوده استآن بوده 

یران درازی عامل ماندگی ا روزگارکه این نفت که  افسوس. اما استتر منافع و رفاه حاصل از نفت بوده عادالنه

ضعیتی . ما اکنون در واز تحوالت مستمر و پویا بوده است را اکنون باید به عنوان عامل نجات ایران قلمداد کنیم

بدون نفت دوام نخواهیم آورد )شاید این سخنان بر برخی گران  یکمایم که در نیمه اول قرن بیست وقرار گرفته
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ان مه چندان بزرگ، در اقتصاد و جامعهتلقی شود، اما یادمان باشد که ما برخی بحرانهای نای ا حرفهای گندهآید ی

 ایم به خوبی مدیریت کنیم(.حتی با وجود درآمد نفت، نتوانستهرا 

 رروز در برابوزه انرژی اتمی متضمن منافع بلندمدت ما نیست. ما روزبهصورت روش امروز ما در حدر هر 

 و با « محرمانه»و « تدریجی»ن کار چودهیم اما این های آنها تن میم و به خواستهنشینیآژانس عقب می

ا که از کند. چرها را برآورده میشود، فقط هدف غربیضدغربی و تبلیغات معکوس انجام میهای سیاسی ژست

ست و ران ـ رفع شده اهای آنها ـ از بابت فعالیت اتمی نظامی ایایم و تمام نگرانیسو با آنان همکاری کردهیک

 شده است همچنان به غرب های سیاسی معکوس انجامن کار تدریجی و محرمانه و با ژستاز سوی دیگر چون ای

 86فند در اسدر حالی که گزارش آژانس  مثالًدهد بر علیه ما تبلیغ کند و آتش مناقشه را داغ نگه دارد. اجازه می

  کرد اتمی مناقشه پروندهزای دیگر را وارد بالقوه بحرانوارد شد و یک مسأله  به مسائل موشکی هم

 ای اعالم کردیم. یا درما همچون طرف پیروز جشن هسته ـ کندکه راه را برای تداوم بلندمدت مناقشه باز می ـ

 ای نبوده است و ادامه همان مسأله تازه  87سانتریفیوژ جدید در سال  3000ندازی اکه مسأله راهحالی

و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در جریان آن بوده است،  هایی بوده است که از قبل وجود داشتهالیتفع

ازی سرئیس جمهور، تنها فرصتی برای جو ای توسطوردین امسال و در جریان جشن هستهاعالم تبلیغاتی آن در فر

حران را برای آمریکائیان ساده تداوم با تنه ،آورد. ما با این نحوه برخورد وم مناقشه از سوی غرب را فراهمو تدا

م که بخشی از  مردم ـ یعنی سهدروازه خودی است. یعنی برای این ها همه به منزله پرتاب توپ بهکنیم. اینمی

ای آینده هنه سنگینی به بقیه این نسل و نسلبین کنیم، هزییک نسل ـ را به یک دولت خوش اندکی از جمعیت

 کنیم.تحمیل می

مدت ددر بلن جاری در حوزه انرژی تحوالت داد،ای جاری در خلیج فارس نیز رخ نمیهحتی اگر تنش هالبت 

ما آنچه میمون است. امدت برای کل بشریت، در بلند دادن آنهارخالبته و  ـ دادو ناگزیر رخ می به طور طبیعیو 

 های خویش را و منافعکنیم و فرصتاری خود آن را تسریع کاست که ما نباید با غفلت و ندانمهست این 

 های فردای خویش را ویران کنیم.نسل

 ایران حل وفصل شود و یک ایران همیشه خواهد مسائلش با در این شک نکنیم که آمریکا نمی

ر با ایران بود، ایران د مسائلش لفصخواهان حل و اگر آمریکا واقعاً برای آمریکا نعمتی است.« خوانمخالف»

نشان دادن حسن نیت او است و تمام دوران پس از جنگ تحمیلی اعالم کرده است که شرط مذاکره با امریکا 

ن حسن د آمریکا ایداند. کافی بود سازی اموال بلوکه شده ایران میترین نشانه این حسن نیت را نیز آزااصلی

حرانهای ه صرف مدیریت بهای سنگینی کتر بود یا هزینهمریکا پرهزینهکار برای آداد. آیا ایننیت را نشان می

 ا بهبود مناسبات خود با ایرانکند و معتقد است ایران به نوعی در آنها دخالت دارد. حتی آمریکا بمنطقه می
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ذاریهایی که گسرمایهـ گذاری ایران در افزایش تولید  ظرفیت نفت وگاز باز کند توانست را ه را برای سرمایهمی

 رفت و مشکالت امروز تخفیف ن وسیله عرضه بالقوه نفت باال میایران نیز خیلی به آن نیاز دارد. به ای

روز بود که به علت مشکالت میلیون بشکه در  7رسیدن به سقف تولید  در گذشته برای یافت )برنامه ایرانمی

گذاری شد که تا ده هدف  1385شد. سپس در سال میلیون بشکه فروکاسته  6گذاری تعدیل شد و به سرمایه

گذاری کافی در نفت باعث شده ه برسد. در هر صورت فقدان سرمایهمیلیون بشک 5/5سال بعد تولید ایران به 

 کهها نمی ارزید به اینهمه اینمیلیون بشکه در روز تولید کند(. آیا  4/4است که امروز ایران نتواند بیش از 

سازی روابط نشان دهد؟ آنهم اموالی کند و حسن نیت خود را برای عادی سدود شده ایران را آزادآمریکا اموال م

چیزی از آن باقی نمانده است و  بخش اعظم آن با حکم دادگاه بین المللی الهه بابت مطالبات یا  که عمالً 

اختالف مالی حادی میان دو  ادعاهای خارجیان، از سوی دادگاه به آنها پرداخت شده است. در واقع گویی عمالً

 . 1سازی روابط دو کشور تبدیل شده استاندک اختالف به مانعی بر سر عادیکشور نیست، اما همین 

له صداقت ندارد و اگر آمریکا اموال ایران را هم آزاد معتقد است ایران در اعالم این مسأحتی اگر آمریکا 

معرض  رد توانست هم ایران را بیازماید و همحداقل با این کار میدهد، باز ایران تغییری در سیاستش نمی کند

 ا درمثل ایران رپرداخت تا دولتی ین هزینه اندکی بود که آمریکا میداد. افشار افکار عمومی جهان قرار می

 .سالح کند سیاست جهانی خلع

ما وقتی اآیند سخت پای میز مذاکره میها دانند ایرانیو می تجربه مذاکره با ایران را دارند آمریکاییان که 

سازی روابط را دنبال گاه به طور جدی مسأله عادیانتظار است، پس چرا هیچآمدند هم همکاریشان غیرقابل

ه دنبال کی رفسنجانی آمریکاییان بیش از آننکردند. حتی در قضیه مک فارلین هم طبق مصاحبه آقای هاشم

را  از آن حاصل مازاد درآمد اند تا بتوانندایران بودهفروشی سالح به دنبال گرانازی روابط بوده باشند سعادی

                                                 
بر اساس گزارش سفارت جمهوری اسالمی ایران در الهه، آمریکا پس از آن که اموال برخی اشخاص یا شرکت های خارجی در   .1

و  هاییاراد هیکلایران توسط دادگاههای انقالب توقیف یا مصادره شد و پس از آن که سفارت آمریکا در تهران به تسخیر درآمد، 

وال . این اممسدود کرد کایخارج از آمر ییکایآمر یو نزد بانکها کایدر آمر ی ایرانی رادولت یو شرکتهااموال دولت و سازمانها 

میلیارد وجوه نقدی و برخی دارایی های نظامی و غیر نظامی می شد. اما بالفاصله پس بیانیه الجزایر و آزادی  10شامل حدود 

میلیارد باقی مانده از دارایی های نقدی ایران را آزاد کرد. از آن پس تا کنون نیز میلیارد و پس از شش ماه دو  8گروگانها، آمریکا 

 17فقره دعوی اقامه شده از سوی دولت ها و اتباع دو طرف علیه یکدیگر در دیوان بین المللی الهه بررسی شده است که تنها  3963

است. بنابراین عمال اختالف مالی چندانی میان دو کشور فقره آن هنوز در دست بررسی است و برای بقیه دعاوی حکم صادر شده 

 باقی نمانده است.
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را پای میز مذاکره نشاند اگر  آمریکایی که چین . واقعا1ًبرای کمک به ضدانقالبیون کنترا در نیکاراگوئه بفرستند

دن آمریکا اگر نه، باید در آمریکا بوبکشاند؟ به میز مذاکره  -مدارا یا با فشاربا  –توانست ایران را خواست نمیمی

و در کارایی و توانایی آن نظام شک کرد. اما ظاهر هدف آمریکا از آغاز حفظ و تداوم بحران با ایران بوده است 

 تر شده است(.، جدی)و به نظرم این هدف در دوره پس از جنگ سرد

ن ما امدارکند، اما چرا سیاستیطبیعی است که آمریکا منافع بلندمدت خود را مالحظه م در هر صورت

واره هایشان همخوش باشند که عکسمداران ما دلکنند. تا کی قرار است سیاستمالحظه عمل میگونه بیاین

ا تحذیر غرب ر در ایران، ها و تلویزیونهای دنیاست. اکنون باید گفت آنان کهبخش صفحات اول روزنامهزینت

انند که این دباالرفتن قیمت نفت می شود شاید نمیکه با ایران مدارا کنید وگرنه تنش با ایران موجب می دهند

 مدارانشان با روی گشاده و با است. و افسوس بر مردمی که سیاست همان چیزی است که مطلوب غرب

 رد.را تضمین خواهد کبرند که با هر فرضی منافع غرب ده آنان را به استقبال شرایطی میکرهای گرهدست

اش بهروزی مردم جهان باشد، تشدید جهانی قائل باشد و هدف اصلی برای خودش رسالت اگر دولت ما

ک در ک جهش تکنولوژیدرگیریهای ما با آمریکا بهترین راهکار است.  چرا که تداوم افزایش قیمت نفت، ی

ورد و زمینه را برای انتقال آی به وجود میریزهای دانش و فناورجهان سر برای غرب و کند وغرب ایجاد می

ی به منابع تگیکباره از وابس ه تنها جهان،آورد و از این طریق نهای نو فراهم میانرژی دنیا به سوی سوختالگوی 

شدن ، بلکه موجب پاکیابدآرام بوده است نجات مینا زا وای که همیشه تنشها ومنطقهانرژی تحت تسلط ملت

اریم جهانی د یرسالتما شود. بنابراین اگر های فسیلی هم میجهان از آلودگی ناشی از سوختیست محیط ز

کنیم اما درعمل نوعی همکاری با داریم با غرب مخاصمه می همین روشی که داریم درست است. یعنی ظاهراً

جهان از  ور دادنر عبجهانی داریم باید با د یاگر ما رسالت یعنی غرب است در جهت تضمین منافع همه بشریت.

ها همکاری کنیم  و این همکاری باید به صورت یک بازی دوجانبه با آمریکا برای افزایش نفت با آمریکایی

 تنش در خلیج فارس باشد.

ع ملی ما داند، منافاست و خود را نماینده این ملت میاما اگر دولت ایران برای خود رسالت ملی قائل  

د بحرانهای کمک آن بتوانن های آینده بهنفت و گازمان حداکثر شود تا نسل مدت منابعدراین است که ارزش بلند

ضمین و گاز ما به این صورت ت نفت  مدت منابعمدیریت و مهار کنند. و ارزش بلندکه در پیش است را مختلفی 

                                                 
می با عنوان . مصاحبه آقای هاشـ کنترا معروف شد رانیبه مساله ا کایدر آمر سفر مک فارلین به ایران لو رفت، یوقت لیدل نیبه هم   .2

آمده  (http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=5072در همشهری آنالین )« بازیماز روز اول مطمئن بودم نمی»

 است.
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اش را در قیهو بعد هم بهای بسیار باال بفروشیم، ال بخش اندکی از آنها را با قیمتسشود که فقط برای چند نمی

 «قیمت مناسب»ای عمل کنیم که بتوانیم نفتمان را با خریدار ندارد. بلکه باید به گونهزیر خاک رها کنیم، چرا که 

 و مقدار فروش کل منابع.  قیمتتا آخرین قطره بفروشیم. یعنی برقراری تعادل بین  و

شویم اما پس از آن ـ وقتی به از درآمدهای سرشار نفت سرمست می کنونی ما، ما برای چند سالبا روش 

با  هایی از جمعیت کهمانیم و نسلسرعت انرژیهای نو جایگزین نفت شد ـ دست حسرت خواهیم گزید و ما می

 های متعددی دست به گریبان است.بحران

های مهمی است که واناییای یکی از تگمان انرژی هستهای ما نیست، بیکس منکر حقوق هستههیچ 

مل عای  ی؟ ما داریم همانند زندانقیمتهرملتی باید از آن بهره گیرد. اما سخن این است که چگونه و به چه 

 دانی آگاه و عاقلآورند تا بر علیه خود شهادت دهد و محکومش کنند. زنسر موضع می که او را عمداً کنیممی

به کاری که منجر به مرگش ش آزادی است، اما برای آزادی دست ارغم آن که هدف اصلیکسی است که علی

 زند.شود نمی

ند بدهیم کداوم وضعیت کنونی بر ما تحمیل میپولی ـ که ت که  تصویر ساده ای از زیان ـ صرفاًبرای آن

ر مالی نهای غیدهد و زیامحاسبه فقط زیان مالی را نشان میتوان دست به یک محاسبه سر انگشتی زد )این می

اگر ساختار و الگوی کنونی مصرف انرژی در جهان باقی بماند یعنی جهان همان مسیر بحث دیگری دارد(. 

ا حداقل تا هرا برود، طبق برآوردهای خود غربیطبیعی گذشته ـ مسیر پیش از جنگ عراق و بحران اتمی ایران ـ 

د. بنابراین یابتغییرات کند گذشته تداوم می فقط د وشوای در الگوی انرژی ایجاد نمیتحول اساسی 2050سال 

ما نزدیک به نیم قرن دیگر فرصت داریم که نفت بفروشیم. هم اکنون ذخایر نفت قابل برداشت ایران، بر پایه  

میلیارد بشکه  70میلیارد بشکه )که با تزریق گاز و بهبود ضریب بازیافت تا  50برآوردهای کارشناسان مستقل 

میلیارد بشکه است. اگر ساختار گذشته انرژی تداوم یابد و  120ایش است( و بر پایه برآوردهای دولتی قابل افز

به تدریج باال می رود ها بفروشیم )البته در طول زمان قیمتدال ر  100ما این ذخایر را به طور متوسط بشکه ای 

دالری  100ین متوسط قیمت ود بنابراهای تدریجی و کند قیمت موجب تحول الگوی انرژی نمی شاما افزایش

هزار میلیارد  12تا  5کند(، در این صورت ما بین انرژی ایجاد نمیمدت، قیمتی است که جهشی در الگوی در بلند

مت ل باقی بماند و قیهای کنونی و شوکهای قیمتی نفت برای چند سادرآمد خواهیم داشت. اما اگر تنش دالر

ا ده سال دیگر توانیم تیک  نگاه خوشبینانه ـ حداکثر می االتر باقی بماند، ما ـ باهای کنونی یا بنفت در قیمت

انرژی تغییر  عت الگویشود به سرهای کنونی یا باالتر باعث میبه قیمت کنونی بفروشیم، چون قیمتنفت را 

زین نفت یگای نو جاهست صبر کنیم تا در کل صنایع سوختهای نو جایگزین شود )نیازی نیکند و سوخت
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که در روز یلیون بشکه در بخشی از صنایع این جایگزینی رخ دهد و تقاضای نفت در حد چند مشود بلکه همین

 ها سقوط خواهد کرد(. تر شود، قیمتاز عرضه آن کم

افزایش  برای الزم زمان و نه سرمایهنه  مان ـ که فعالًاین ده سال با ظرفیت کنونی تولیددر این صورت در  

هم که محاسبه  دالر 200میلیارد بشکه نفت صادر کنیم که با قیمت  10توانیم حداکثر حدود داریم ـ می را آن

ت باالتر گذارد قیمشود و بنابراین نمیاز میدانهای پرهزینه نیز آغاز میبرسد تولید نفت  200کنیم )اگر قیمت به 

شود( حداکثر درآمد ما از فروش نفت در این می کم وارد بازارکه عرضه انرژیهای دیگر هم کمبرود ضمن این

 هزار میلیارد دالر خواهد بود.  2ده سال، 

هزار میلیارد دالر  10و  حداکثر  3های آینده ایران ـ حداقل تداوم تنش کنونی، ما ـ یعنی نسل نابراین باب

ما نزدیک به ده برابر کل نفتی زیان هزار میلیارد دالر(،  5/6زیان خواهیم کرد. و اگر متوسط آن را بگیریم )یعنی 

 . جنگ تحمیلی مادی هایخسارت ایم و یا چند برابر کلهشود که  ربع قرن پس از انقالب فروختمی

با جهان  رابطه گسترده اقتصادیها و فقدان ثباتیها و بیتی است که نسل کنونی از تحریماجدای از خسارها این

واند آن را تاما تقاضای داخلی نمی لیدی بسیار باالیی در خود انباشته دارد،تو هایبرد. اقتصاد ما ظرفیتمی

ه دسترسی کاملی شود کانی در حداکثر ظرفیت خود محقق میما زماشتغال و تولید و رشد . بنابراین کند پشتیبانی

ت جهانی رسازمان تجا هایکه بیست سال است پشت دریت کنونی با وضع داشته باشیم.بازارهای خارجی  به 

ـ  ها مه نداشتنندارد. پس ه صاد ما وجودتـ راه حلی برای اق بوده است بیشترش به خاطر مخالفت آمریکاو منتظریم 

ها این یند.می ب ی جاریهاخسارتی است که این نسل از سیاستنیز ها و بیکاریهای نسل کنونی و فقرها و تورم

 ه مستقیماً هایی است کها جدای از هزینهشدن نفت افزود. و این ارزشد بر خسارتهای مستقیم ناشی از بیرا نیز بای

 کنیم.ای صرف میهای هستهدر فعالیت

هد، چرا خود را تغییر د سخن را کوتاه کنم، اگر غرب مصمم است که با افزایش قیمت نفت، الگوی انرژی

های نفتی جهان جای دیگری از حوزه نیم؟ بگذار درهای آن را بپردازیم و در بازی آنان مشارکت کما هزینه

 بحران ایجاد کنند و قیمت نفت را باال ببرند.

 نبار دیگر در بازار نفت و مناقشه اتمی ایراسازی این متن بودم، یکدر آخرین روزهایی که مشغول نهایی

 2008امبر ازآغاز سپتیید کرد. بحران موسسات مالی که شده در این کتاب را تأتحوالتی رخ داد که نظریه ارائه

ز یک رکود در آمریکا جدی شد و سپس دامنه آن به سایر مراکز مهم مالی جهان نیز کشیده شد، چشم اندا

ای از رکود در آمریکا و سایر ، عالئم اولیه2008اوایل تابستان گرچه از بزرگ را در غرب پدیدار کرد. 

. بنابراین ر شدکه عالئم وقوع یک رکود قطعی آشکا کشورهای صنعتی مشاهده شده بود، اما در سپتامبر بود

رو شد و طبیعی است که انتظار کاهش تقاضای انرژی ـ که به د رکودی روبهانداز یک اقتصابازار نفت با چشم
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رگیریهای روسیه و طور عادی با رکود اقتصادی رخ می دهد ـ موجب کاهش قیمت نفت شد. از سوی دیگر د

از مناقشه اتمی ایران به بحران گرجستان معطوف شود و بنابراین مناقشه  هاه غربید تا توجگرجستان موجب ش

به کاهش ین نیز اهای بازیگران بازار نفت نیز کاهش یافت و تمی ایران از تب وتاب بیفتد. به همین علت نگرانیا

م انتظار داشت، طبق تئوری در این زمان بودکه این قل دالر کاهش یافت(. 98)قیمت تا حدود  بیشتر قیمت انجامید

ای مرکزی ههش یابد. البته اعالم سیاست بانکاین کتاب، غرب کاری کند و نگذارد قیمت نفت بیش از این کا

ه سقوط بورسهای سهام را کندکرد و ب کشورهای صنعتی در مورد تزریق منابع مالی به اقتصاد، تا حدودی روند

سها و همچنان هم ارزش سهام بور کرد.ها کفایت نمیاما این حرکتمت نفت نیز کند شد. کاهش قیتبع آن روند 

 شد. باید اقدامات جدی دیگری انجام میبنابراین و هم قمیت نفت روبه کاهش بود. 

میلیارد دالر به اقتصاد  800نخست در بیستم سپتامبر کاخ سفید جزئیات یک طرح اضطراری برای تزریق 

قدرتهای بزرگ برای فشار مجدد بر ایران آغاز شد. نخست در  یهامان رایزنیاعالم کرد. در همان ز آمریکا را

سپتامبر محمد البرادعی، دبیر کل آژانس انرژی اتمی در شورای حکام آژانس، نگرانی از برنامه اتمی ایران  22

اخت توانایی برای س در بیانیه ای اعالم کرد ایران بهبه طور ناگهانی خواند. دو روز بعد اتحادیه اروپا « جدی»را 

کی پیش از آن کشورهای صنعتی که در فاصله نزدیی نزدیک شده است. این درحالی بود اسالحهای هسته

وگوهای خود را با جمهوری اسالمی ایران سازنده و رو به جلو خوانده بودند و اعالم کرده بودند که گفت

سپتامبر،  26و پاسخ خواهند داد. آنگاه ناگهان در سوالهای ایران منطقی است و درباره آنها بحث خواهند کرد 

ر نشستی که خبرگزاریها آن را غیرمنتظره اعالم وزرای خارجه پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، د

نویس قطعنامه جدیدی علیه ایران توافق کردند. و باز این در حالی بود که تنها چند روز پیش کردند، بر سر پیش

امات روسیه ـ به علت تنش با آمریکا در جریان بحران گرجستان ـ اعالم کرده بودند از قطعنامه جدیدی از آن مق

افق قطعنامه جدید بر روی آن تونویسی که به عنوان نخواهند کرد. و عجیب این که پیش بر علیه ایران حمایت

یران کرد و تنها از اایران مطرح نمی جدیدی را بر علیهکه هیچ ادعا یا تحریم بود تنها یک متن ده سطری  شد،

 های پیشین شورای امنیت را اجرا کند. که به سرعت قطعنامه خواستمی

 ین سرعت وتصمیم گرفتند به ا نویس قطعنامه توافق شد؟ راستی چرااستی چرا به این سرعت بر سر پیشر

د )عدم فاصله چند روز از سخنی که گفته بوای با متنی چنین کوتاه صادر کنند؟ راستی چرا روسیه به قطعنامه

ه شدید کید پیشین بر ادمه مذاکرت، چنین بیانیرغم تأاتحادیه علی حمایت از قطعنامه جدید( برگشت؟ راستی چرا

الحنی صادر کرد؟ راستی چرا همه این تحوالت ظرف یک هفته رخ داد؟ به گمان این قلم، همه اینها تالشهایی 

در کنار طرح نجات ملی بوش که نوید بخش توقف رکود اقتصادی و رشد تقاضای نفت هماهنگ بوده است تا 

ترش کند و بازیگران بازار نفت را از احتمال گسز دوباره طرف عرضه نفت را بحرانی است، این اقدامات سیاسی نی



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            ۶۲۶ 

 

 

به خود  یو حتی سیر صعود .نفت متوقف شود قیمت تنش در خلیج فارس نگران کند و بنابراین روند نزولی

 بگیرد. 

زار نفت بزند. ااکنون بهترین فرصت برای ایران است که با یک چرخش اساسی ضربه دیگری به بگمان بی

ده است ش قیمت را پیدا کرانداز رکود اقتصادی، به لحاظ روانی آمادگی کاهاکنون که بازار نفت به علت چشم

د هزار د نفت در حد چند صتغییر تولیاهد بود. وقتی ای که زده شود اثرش چند برابر شرایط عادی خوهر ضربه

تواند قیمت چند دالر تغییر دهد و یا با خبر تغییر سطح ذخایر استراتژیک نفتی امریکا قیمت نفت چند بشکه می

شود، نشانه آن است دالر کم می 15اروپا قیمت نفت تا کند و یا با شروع مذاکرات اتمی ایران و دالر تغییر می

زار نفت هنوز خیلی حساس است و تا این حساسیت از دست نرفته است و انتظارات بازیگران بازار، شکل که با

 نهایی نگرفته است باید اقدام کرد. 

مدت همه کشورهای عضو اوپک، به جز عراق، در حداکثر ظرفیت خود در حال تولید نفت هستند. در میان

سه دهه گذشته، مخازنش هنوز امکان افزایش ظرفیت تولید را اما عراق ـ که به علت عدم برداشت شدید در 

 انداز بازار نفت را بهبود بخشد. اکنون در عراق بحث از اینچشم دارند ـ یک فرصت استثنایی است که می تواند

قابل افزایش است. اگر میلیون بشکه در روز  6ی شود، ظرفیت نفت عراق تا سیسات نفتی بازسازأاست که اگر ت

د برای توانگردد. ایران باید هر کاری که می ای رخ دهد بازار نفت به حالت قبل از  بحران باز مین حادثهچنی

افزایش امنیت عراق انجام دهد ـ حتی اگر مجبور شود برای حفظ امنیت عراق به همکاری با آمریکا روی بیاورد. 

یسات نفتی سهای غربی به بازسازی تأجوم شرکتیز تمام شرایط را برای ههمچنین باید تمام امکانات داخلی و ن

 کند.را آرام می عراق آماده و بسیج کند. نفس شروع چنین حرکتی بازار نفت

سال  ست چندی نو برده شده اگذاری در حوزه انرژیهااکنون به تحقیق و توسعه و سرمایهاگر هجومی که  

ه که در دو گوننی به نفت کاهش خواهد یافت. همانجها کنیم، نیازتر از آنی که گمان میادامه یابد خیلی سریع

سیاسی  ایهمراه با افزایش ریسک ناشی از تنشسه سال گذشته با یک میلیون کسری عرضه نسبت به تقاضا ـ ه

ک ی های جایگزین فراگیر شوند نیز باای نه چندان دور که انرژیایم، در آیندهـ شاهد جهش قیمت نفت بوده

 ها به پیایین سقوط می کنند. عرضه نفت، قیمتمیلیون مازاد 

ه گذاریهایی که در سنفت موفق شود، سرمایهو سرانجام اگر ایران در کاهش سریع و شوک مانند قیمت 

 ای که فرارویخواهند داد و یا بازارهای بالقوهسال اخیر در انرژیهای نو انجام شده است، توجیه خود را از دست 

نه انرژیهای سیس در زمیهای تازه تأمنجر به ورشکستگی بسیاری از شرکتتواند رود. این میآنهاست از بین می

رگیر کند ـ که د دیگریبحران اقتصادی  مد و غرب را بانو شود و بنابراین به توسعه رکود کنونی در غرب بینجا

 البته تبعاتش ممکن است به ما هم برسد.
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خواندم، اندیشیدم و اطالعات  تحوالت جاری در حوزه انرژی ها را گفتم، و سه سال در موردهمه این

ساس اام، سخن عقل من است ـ و البته سخن دلم چیز دیگری است. من برآوری کردم. اکنون آنچه نوشتهجمع

ی بازگشت زندگهای بیوش فرا دادم و بخش زیادی از فرصتای که احساس کردم، به سخن عقلم گوظیفه

سی این سخن عقلم ـ و به امید کمک به بهروزی کشورم ـ اختصاص دادم. اما اکنون که خویش را برای بازنوی

ا تردید هند داد یا نه ببرم در این مورد که مقامات کشورم به سخن عقلشان گوش فرا خواان میاین سطور را به پای

های زمینی ـ لق و از قدرته نگرانی از داوری خها ـ بویژ. از خدا می خواهم که همه نگرانیرو هستمجدی روبه

ندیشگی مرا در آنان بزداید و آنان را در جهت اتخاذ تصمیمات درست رهنمون کند. و البته خطاهای ارا از دل 

 گمان وجود داشته است ـ ببخشاید و به حقیقتم رهنمون سازد. این نوشته ـ که بی
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 های کتابپیوست  

 

 

 
 اشاره

که در آن از  االسالم سید محمد خاتمی ـ نوشتمای مفصل به رئیس جمهور وقت ـ حجتنامه 1383در نوروز 

مشکالت و برخی اشتباهات سیاستی در حوزه نفت سخن گفتم. آقای خاتمی طی دستوری جدی ـ که در انتهای 

أله ت مباحث مطرح شده، مسام ـ به سه نفر از اعضای هیئت دولت دستور دادند که با توجه به اهمیاین نامه آورده

ی ارا در دستگاه زیر نظر خود بررسی و نتیجه را به ایشان منتقل کنند و در صورت لزوم، موضوع در جلسه

یزی رمشترک در حضور ایشان بررسی شود. اما متأسفانه پس از مدتی تنها رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه

هر محرمانه های این پاسخ، مکه بر روی تمام برگهاد )به علت اینکشور پاسخی مکتوب به دستور رئیس جمهور د

جا معذورم و البته من آن پاسخ را مقنع نیافتم(، اما متاسفانه وزارت نفت که درج شده است از آوردن آن در این

صادی تهای کالن اقمخاطب اصلی بوده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی، که قاعدتاً باید سکاندار سیاست

کشور باشد، هیچ پاسخی نداند و هیچ نشستی نیز برگزار نشد. تا جایی که من اطالع دارم، پاسخ رئیس سازمان 

 ؤیت آقای خاتمی بایگانی شد.مدیریت نیز بدون ر

نزدیک به یک سال بعد، در حالی که برای یک دوره کوتاه پژوهشی به هند سفر کرده بودم، به علت 

را در مورد مسائل گاز ایران « نفت نامه دوم»رداد صادرات گاز ایران به هند، همان جا ام در مورد قرانگرانی

نوشتم و برای آقای خاتمی ارسال کردم. چون در ایران نبودم معلومم نشد که آیا نامه به دست ایشان رسیده است 

 یا نه. وقتی هم به ایران بازگشتم دوره ریاست جمهوری ایشان پایان یافته بود.

ته آورم. و البام ـ میکتاب بر شمرده« درآمد»جا ـ به همان دالیلی که در پایان این دو نامه را اکنون و در این

ترین مقصودم این است که آنانی که مخاطب کتاب حاضرند، اندکی دلشان نرم شود و گمان نبرند که کسی مهم
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-واهد سیاستخر حوزه نفت، گاز و انرژی اتمی میهایی ددر خلوت خود نشسته است و با بافتن تئوریها و تحلیل

های کالن کشور را زیر سوال ببرد و یا این اندیشه به خاطرشان در نگذرد که رقیبی دسیسه کرده است تا 

ای هاعتبار کند. هم نوشتن این دو نامه و هم تدوین کتاب کنونی، زمان، انرژی و هزینههای آنان را بیموفقیت

که هیچ انتظار منفعتی نداشته است. اگر صاحب این زیادی از این قلم برده است در حالیروحی و حتی مادی 

شود، به هزینه این ملت بوده است و به گمانم این حداقل کاری آموخته اقتصاد محسوب میقلم، امروز یک دانش

 دادم.ام میشده ـ است، انجاست که باید در مقابل فرصتی که به من داده شده ـ و از دیگری دریغ



 

 

 

 پیوست اول: 

 

 اول به آقای خاتمی« نفت نامه»
 

 

 

 حضرت دوست به نام

 

 

 آقای خاتمی

 

 سالم بر شما

م. بعد گفتم به حضرتتان بفرست ــهمراه با دو نامه کوتاه دیگر  ــای «نامه ـنفت»بیش از یک سال پیش قرار داشتم 

ها ها را کنار نهادم. بعد هم از مرکز پژوهشد این همه داغ به دل دارد بگذار من دیگر در جانش زهر نریزم. نامهسیّ

رفتم. و شاید داستان نفت و دیدن مناسبات اهالی سیاست با اهالی نفت، یکی از آن  ــو از تهران هم  ــ

. 1ناامید کرده بود، و در گریز از تهران و کوی سیاست مصمم امور پذیریهایی بود که مرا از اصالححکایت

 خور باشم.م و تنها با دانشجویانم دمگویم که توفیق آن را داد که دوباره به دانشگاه بازگردخدا را سپاس می

ه ژکیدم کها به خود میداغ مرا تازه کرد و تا مدت ــکه اشاره خواهم کرد  ــاما در سال گذشته، سه خبر 

ان آنگاه که شاهد ــکه در روزهای پایانی سال شنیدم که ممکن است خاتمی در بهار باید کاری کرد. تا این

ه فرایند آن کنشین شود. ترسیدم که مبادا خاتمی برود بیپرده ! ــ فروشی آمدندگری و حسنهرجایی به جلوه

بازگشتی که در دوره او در حوزه نفت و گاز آغاز شده است، اصالح شود. و آیندگان نیز به عذر پرهزینه و بی

                                                 
العی . وقتی اطاستها، عملکرد فرایند بازخورد اطالعات پذیری سیستمهای مهم سالمت، پویایی و اصالحیکی از شاخصآخر  .1

ست به کار دشود که حاکی از عملکرد نادرست یکی از اجزا است، تمام سیستم برای اصالح آن عضو در یک سیستم پویا منتشر می

ها، ها، انگریزد. غیبتترین اطالعات را از بدترین عملکردها منتشر کنید، تازه همه چیز به هم میشود. حاال در ایران شما مهممی

 به فساد دچار شده است و« فرایند بازخورد اطالعات»شود. در واقع در ایران خودِ ها شروع میزنیها و چانهگیریها، موضعفرافکنی

 ای به وقتی که غدد لنفاوی و شبکه اعصاب یک بدن بیمار شود. به زبان خودمان، وای به روزی که بگندد نمک.و
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ا نخواهند آن را نتوانند یاند یا به جاذبه منفعتی یا رایحه غفلتی، ناچاری از تداوم مسیری که گذشتگان آغاز کرده

اصالح کنند. پس روزهای آغازین سال نو را عزلت گرفتم تا بنویسم، هم برای برداشتن باری از دل امروز خودم 

 و هم برای برداشتن باری از دل فردای شما. 

ند، گریزآخر اگر سرمایه انسانی این دیار رو به انحطاط است، به خاتمی چه؟ اگر فرهیختگان از کشور می

 ، به خاتمی چه؟ اگر بیش از شودهای جهانی بر علیه ایران صادر میگاه قطعنامهگاه و بیبه خاتمی چه؟ اگر 

اجتماعی، در طی چهارده سال گذشته در حال سقوط بوده است، به  ةدهد که سرمایبیست شاخص نشان می

مهم  هایمیان نظام تولیدی و نظام حقوقی کشور )به عنوان یکی از شاخص اوریخاتمی چه؟ اگر شکاف فن

دهد ن مینشاهای اقتصادی شاخصای فزاینده در حال گسترش است، به خاتمی چه؟ اگر گونهماندگی( بهعقب

 های پس از جنگ، رو به افزایش بوده است، به خاتمی چه؟  اگرکه نابرابری توزیع درآمد در کشور، در سال

 نفر 2564به  نفر  138از به ازاء هر یک میلیون نفر جمعیت تعداد زندانیان کشور  1381تا  1358های طی سال

همه محصول عملکرد مجموعه یک نظام ها همه و( به خاتمی چه؟ آری اینبرابر 19افزایش یافته است )حدود 

 حفظ سهمیه ونهایی چنفتی ایران به بهانه ذخایراگر  ،است که البته خاتمی کوشید بهبودش بخشد، ولی نشد. اما

های مختلف بیع متقابل واگذار شد و بعدها فهمیدیم پروژهنفت در چارچوب افزایش صادرات  و در اوپک ایران

های آتی بوده است، و یا اگر با برداشت سریع از برخی محاسبه و بر خالف منافع نسلقراردادها شتابزده و بی

دها بشکه یلیارم ،از ذخائر نفتی« تولید صیانتی»و عدم رعایت موازین  تزریق آب به جای گاز های نفتی و یامیدان

ر های کالن به سمت استقراگذاریسرمایهشود و یا اگر با یافت و مدفون میباز نفت در زیر خاک غیرقابل

 ای عظیم نفتی کشور را بهه، در حالی که نیاز میدانرویممی« گاز فروش شدن ایران»های الزم برای زیرساخت

؛ آقای خاتمی است دقیقًا محصول عملکرد دولت و در برخی موارد شخصِ  ها، اینایمتزریق گاز فراموش کرده

 شد. ها تصمیماتی است که بدون مجوز نهایی شخص رئیس جمهور محقق نمیچرا که این

 ، در حوزه نفت، در دوران«خطیر» گونه تصمیماتاید که چرا حجم اینبار از خودتان پرسیدهراستی یک

باال  ثباتی و تنش در حکومتشما یکباره رشد کرده است؟ در حالی که منطقًا باید در دورانی که بیزمامداری 

 یا چه فرایندهایی در کارو اند . چه کسانی در پی آن بودهدادهای خطیر را کاهش گیریرود، تعداد تصمیممی

و در بسیاری از آنها، بدون انتشار اطالعات  ــات خطیر با این حجم و سرعت بوده است که این گونه تصمیم

 کافی نیست که به روندهای موجود ،در دوران شما اتخاذ شود؟ آیا همین یک شاخص ــ کافی برای کارشناسان

 در حوزه نفت به دیده تردید بنگریم؟ 
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از خدا خواستم خودش راهی در پیش پای قلمم بگذارد که بدون آن که کسی را متهم کنم، مقصودم  ،پس

 ی مالکه: ِانّه عُ بیند و خیری برای این ملت در آن است خودش آن را نافذ قرار دهدرا برسانم و اگر صدقی می

 جدیر. هباالجابیشاء قَدیر و 

است. متأسفانه دولت مدرن در ایران زمانی زاده شد که « درندولت مْ »آقای خاتمی!   نفت در ایران همزاد 

نفت هم از خاک بیرون زد و نهال دولت مدرن از خون نفت سیراب شد. در واقع دولت مدرن در ایران از بدو 

شان ها آمدند و توجیه کردند و فروختند و ناکاراییزاده شد. و بعد هم حکومت 1دولت رانتی به صورت تولد،

های مختلف اقتصادی و اجتماعی را تسخیر کردند و جامعه را عقب راندند و رآمد نفت پوشاندند و عرصهرا با د

 «ریزیرنامهسال صفر ب» آستانه و ما هنوز که هنوز است در ــچرا که پول داشتند  ــآموختند که پاسخگو نباشند 

 ــماهیتاً  ــو مشکالتمان کنیم( جرا میریزیم و اها میایم )گر چه ظاهراً پی در پی برنامهجا خوش کرده

 گر چه شکل آنها دگر شده است . ؛هاست که سی سال پیش بود و پنجاه سال پیش بودهمان

نرسد، اگر  ر روز د پس همین جا بگویم که نگران نباشید اگر ظرفیت تولید نفت ما به پنج میلیون بشکه

و اگرهای دیگر. تجربه یک قرن اخیر نشان داده است که ما در اوپک حفظ نشود، اگر گازمان را نخرند  سهم

همیشه در هر بحران نفتی و من  .کندحکومت در ایران هر چه پولدارتر شود به زیان جامعه مدنی پیشروی می

مدت به زیان )گر چه کاهش قیمت نفت در کوتاهم که قیمت نفت پایین بیاید و پایین بماند اهخدا خدا میکرد

کند اتکای خود را به درآمدهای نفتی کم کنیم و این با حفظ منافع بلندمدت ما را را مجبور میماست اما در 

خواهند قیمت نفت در اما غافل از آنکه خریداران بزرگ غربی نخواهند گذاشت و نمیملی ما همسوتر است(. 

گذاری جیه سرمایهاند. آخر تواه داشتهو اوپک را نیز برای همین نگ (و نه البته خیلی باال برود)بلندمدت پایین بماند 

 ــزه و بنابراین کاهش وابستگی غرب به نفت این حو ــدر اکتشاف و استخراج منابع نفتی خارج از خلیج فارس 

 مستلزم باال بودن قیمت نفت تا حد معقولی است.

ی ببندد و سهم ایران نفتقرارداد به تعداد کافی پس نگران قضاوت تاریخ نباشید که بگوید خاتمی نتوانست 

دنیا را در بازارهای گاز  ( LNGگاز طبیعی مایع شده ) گذاری دررا در اوپک حفظ کند یا نتوانست با سرمایه

ت. یادمان تر استر، کارآمدتر و مردمیتر باشد موفقتسخیر کند. حکومت در ایران هر چه در فروش نفت ناتوان

میلیارد بشکه  30حدود  (از آغاز تا پایان دوره دوم شما)ری اسالمی نفت در دوره جمهوتولید باشد که حجم 

های ایران از آغاز کشف نفت تا پایان رژیم پهلوی خواهد بود و این معادل تمام نفتی است که کل حکومت

                                                 
دولت »شود. و این متفاوت است با درآمدهایش از یک منبع طبیعی باشد، دولت رانتی خوانده می %40در اقتصاد، دولتی که حداقل  .1

 به نفع خویشند.« جوییرانت»های فشار است و آنها در صدد ی همسود یا گروههاهای حکومت در دست گروهکه بخش« جورانت
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ر برابچندین به لحاظ ارزش اسمی، درآمدهای نفتی عصر جمهوری اگر چه اند )هتولید کردسال(  71)حدود 

کنم اگر این (. و البته حدود یک سوم از این نفت در دوره شما فروخته شده است. من گمان میشودمی

 .ها تداوم یافته بودندتر از اینهای قبلی و هم جمهوری اسالمی خیلی پاکیزهدرآمدهای نفتی نبود، هم رژیم

 بگذریم. 

کوشد تا تداوم همین وضعیت را یاما اکنون سخن من این است که چرا دولت شما با تمام قوا کوشید و م

 دکنهای آتی فراهم و تضمین کند. آیا این سخن مهندس موسوی در مورد دولت شما هم صدق میبرای دولت

فت های وزارت نها و برنامههای ایران به علت نیازی که به دالرهای نفتی دارند، معموالً در برابر طرحدولت»که: 

اه حتی های غیرواقعی، گگذاریهمین بود. معلوم نیست چرا دستگاه نفت با هدف؟ اما ای کاش داستان «منعطفند

زند که به ندرت کارشناسان مستقل آنها هایی می، دست به توجیه و اجرای سیاست1بی پایهآمارهای استناد به با 

اجرا  بر بودن، پس ازها به علت پرهزینه و سرمایهدانید که برخی از این سیاستدانند. و میپذیر میرا توجیه

که در این  جایی نوشتم ــ هنگام تدوین برنامه دوم توسعه ــ ها پیشسادگی قابل توقف نخواهند بود. و من سالبه

ار توجیه و کنند که بیشتر به کنگاه می «کاالیی تزئینی و لوکس»همچون عالم و نظر کارشناسی  و به علم ،نظام

ینم هنوز بها و با وجود این همه گرفتاری درکشور، مید. حاال پس از سالآیتزیین تصمیمات سیاستمداران می

نه چرا در مواردی که اکثریت کارشناسان مستقل یک حوزه برخی  چرخد و گرهم در بر همان پاشنه می

 روند؟ ، سیاستمداران باز راه خود را میبینندرا آسیبناک میها سیاست

و مصرف نفت در دوره شما به علت تداوم ساختارهایی بوده است که  تولیدجمهور!   وضعیت آقای رئیس

های جدیدی در حوزه اما در این دوره ساختارسازی ست،ادر گذشته نهاده شده و در دوره شما قابل تغییر نبوده

مه ابینند و من معتقدم اگر این روند ادهای آینده میکه پیامدهایش را نسل گیری استدر حال شکلنفت و گاز 

شما  را بنویسد، عملکرد دوره« داستان نفت در عصر جمهوری»دومی پیدا شود و « مصطفی فاتح»یابد، روزی که 

 در حوزه نفت و گاز قابل دفاع نخواهد بود.

فرایندهایی در حوزه نفت در کار است که با هیچ منطقی  ــ برخی اشخاصصرف نظر از  ــبه گمان من 

های سه ها و ناهماهنگیدر سرگردانی ــهای اخیر ملی تطبیق داد و این فرایندها در سالتوان آنها را با منافع نمی

اند. این فرآیندها دارد آرام آرام اند و کار خود کردهبی سر و صدا سرعت گرفته ــو پریشانی احوال همه  هقو

                                                 
هم برخی آمارهای داخلی به مصالح سیاسی و مدیریتی، غیرواقعی اعالم شده است و هم برخی آمارهایی که مؤسساتی نظیر آژانس  . 1

ه اند، یا بنا بای است که یا از کشورهای نفتی گرفتهایهپدهند، اطالعات بی، میDOE المللی انرژی یا دپارتمان انرژی آمریکا، بین

 اند.مصالحی تولید کرده



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            ۶۳۴ 

 

 

 ا حداقل برای پنجاه سالکند که سرنوشت اقتصادی ما رهای جدیدی ایجاد میدر حوزه نفت و گاز، زیرساخت

یر بتواند آن را تغییر دهد. نظ ــ حتی اگر بخواهد ــبدون آن که کسی  ،سازدو به خود وابسته می زدهبعد رقم 

سال است داریم برای آن  30همان تصمیماتی که روزی برای احداث نیروگاه اتمی بوشهر گرفته شد و بیش از 

را داریم و نه توان به ثمر نشاندن آن را. و نمونه بهتر از آن ساختار  کنیم و دیگر نه جرأت توقف آنهزینه می

سال است آلمان همواره شریک اول تجاری ایران  بوده است. در تمامی این دوره  70دانید که صنعت است. می

عت که صنایم. چرا؟ چون در روزگار رضاشاه را از آلمان داشته ــبه ویژه کاالهای صنعتی  ــباالترین واردات 

سال و اجرای  70شد، همة صنایع نوپای ما را به صنایع آلمان گره زدند و حاال پس از گذاری مینوین ایران پایه

مان را به صنایع آلمان کم کنیم. در حوزه اقتصاد و صنعت ما ایم وابستگیبرنامه توسعه هنوز نتوانسته 9حدود 

ی در حوزه برند. اکنون در دوره شما ساختارهایهستند که ما را می کنیم کجا برویم، ساختارهانیستیم که تعیین می

گیری است که نوادگان ما نیز نخواهند توانست آن را تغییر دهند. اما نگرانی آنجاست نفت و گاز در حال شکل

ًا عملکرد خوبی از خود برجای بعضدهند که ی دارند این ساختارها را شکل مییاهکه افرادی و مجموعه

 هاها و ناهماهنگیشود که رقابتای اتخاذ شد و میتر، این تصمیمات خطیر در دورهاند. و از آن مهماشتهنگذ

ن آ شگفتهای ذینفع را باز گذارده است. و گروه در بین قوا، امکان نظارت هماهنگ و جدی را سلب و دست

 و گاز منتشر کرده است. ترین اطالعات را در حوزه نفت که در همین دوره نیز وزارت نفت کم

ام که اشکاالت تاریخی و فرایندهای پرهزینه، با ساختار سیاسی کنونی های پیشینم آموختهگرچه از تجربه

ه شما برای شما بنویسم. آخر حداقل ویژگی ک ــ آخرین تالش در ــ ایران قابل اصالح نیست، باز تصمیم گرفتم

عمل  اید واید، گفتهرگاه چیزی را به عنوان منافع ملی تشخیص دادهن است که هآاید، در این دوره نشان داده

اید و این همان تمایز اصلی اید و در این موارد نگران اخم دوستان، داوری مردم و حرمت خودتان نبودهکرده

 شان شده است.شماست با دیگرانی که سیاست شغل

 

 اما آن سه خبر که مرا در هم پیچاند:

 

گزارشی از « سدهایی که در گل فرو رفتند»با عنوان  13و  11در صفحات  8/5/82روزنامه ایران  خبر اول:

سدهای ساخته شده در دوران سازندگی و مشکالت فنی آنها داده است. این گزارش مربوط به دورانی است که 

روز یک سد مخزنی  45ر ایران در ساختن سدهای بزرگ مقام سوم را داراست و ه»کرد وزیر وقت نیرو اعالم می

ن سابق وزارت نیرو (. گزارش از قول یکی از مسئوال11)همان منبع، صفحه « شودبزرگ در کشور ساخته می

ازی غلبه های سدسکنم که فشارهای سیاسی در بسیاری از نقاط بر توجیه اقتصادی طرحاعتراف می»نویسد می
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همچنین یکی از معاونان «. ایمتکمیل مطالعات، آغاز کردهها را بدون کرده است و ما به ناچار برخی از طرح

اکنون همه سدهای کشور مشکل دارند... افتتاح زودهنگام بسیاری از سدها از »کنونی وزارت نیرو گفته است 

علی باز یکی از مسئولین ف«. سویی و عمر باالی سدهای قدیمی و مهم از سوی دیگر، سبب این مسأله شده است

دسازی ها طرح عظیم ساصالً رویکرد سدسازی در کشور، اشتباه بوده است. ما همزمان ده»گفته است وزارت نیرو 

یز برای ای نایم. هیچ برنامهایم اما هیچ توجهی به نگهداری تأسیسات و سدهای ساخته شده نداشتهرا آغاز کرده

گری و باز در جای دی«. ایمداشتههای آبیاری و زهکشی که در واقع مکمل تأسیسات سد هستند، ناحداث شبکه

های در همان صفحات روزنامه، از قول رضا اردکانیان، معاون وزارت نیرو آمده است که در مورد برنامه

سال تأخیر داریم و همین تأخیر باعث  20تا  16زدایی و تعمیر و نگهداری تأسیسات آبی کشور حدود رسوب

 ناپذیر شود.زدایی امکانعمالً دیگر رسوب ــ مثل سد سفیدرود ــ شده است که اصوالً در مواردی

 

جمهور!   این دو گزارش را که خواندم، یادم آمد آنان که آن کردند که اکنون حاصلش این آقای رئیس

به کار  و گاز شده است، در دوره شما از وزارت نیرو به وزارت نفت آمدند و همان شیوه را در حوزه نفت

ن وقت وزارت نفت اعالم خواهند کرد که به علت عدم تزریق گاز ها بعد مسئوالبه دلم افتاد که سالاند. گرفته

و به علت برداشت غیر صیانتی از ذخایر، و به علت عدم نظارت در انعقاد و اجرای  های نفتیمیدانکافی به 

است. ده شغیرقابل برداشت  نفتی ایرایم یا میلیاردها بشکه از ذخقراردادهای نفتی، میلیاردها دالر زیان کرده

ها که بیدار است و تپد و وجدانممکن است آن وقت البته رسماً از کسی بازخواست نشود، اما دلها که می

در یک نشست مقامات بلندپایه وزارت نفت   81ماه سال رستخیزی که هست. چرا راه دور برویم. در بهمن

های پارس جنوبی از سوی کارشناسان بندیز طرح موضوع بلوکهای مجلس پس اکارشناسی در مرکز پژوهش

 9کیلومتر در  9های های پارس جنوبی اشتباه شده است و ما باید بلوکمرکز، اذعان کردند که در بلوک بندی

 رایم و حاال نیز اگکیلومتر قرارداد بسته 12کیلومتر در  12های بستیم، در حالی که بلوککیلومتر را قرارداد می

. این یعنی در هر بلوک 1حقوقی شویم و خسارت بدهیم بخواهیم قراردادها را به هم بزنیم باید وارد یک دعوای

شگفت درصدی(. اما  78کیلومتر مربع واگذار شده است )و این یعنی یک خطای  144کیلومتر مربع،  81به جای 

 اینجاست که فازهای بعدی نیز با همین ابعاد واگذار شده است.

                                                 
های مجلس شورای اسالمی )جلسه مشترک با معاونین نوار صوتی مذاکرات هشتمین جلسه شورای علمی نفت و گاز مرکز پژوهش .1

 (.8/11/81و کارشناسان وزارت نفت 
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نمایی یاهسحتی اگر به انگیزه  ــشماری از این مسائل بعد از دوره شما ای خاتمی!   مطمئن باشید تعداد بیآق

 بر آفتاب افکنده خواهد شد. ــ شما نیز باشددوره 

 

 82، وزارت نفت اعالم کرد که مصرف داخلی بنزین برای سال 82این بود که در نیمه دوم سال  :خبر دوم

ای به مجلس آورد که مجوز الزم از برآوردی است که انجام شده است و بنابراین الیحه درصد بیش 50حدود 

ایم. درصد خطا کرده 50بینی خود شود که در پیشبرای ورود بنزین را بگیرد. خیلی عجیب است. گفته نمی

ک سال بینی یشدرصد باال رفته است. و هیچ کس از آنان نپرسید شما که پی 50شود که مصرف داخلی گفته می

 بودن تولیدات خودروسازانهای موجود و مشخصبودن تعداد اتومبیلمصرف بنزین داخلی را با وجود مشخص

اید با چه درصد خطا برآورد کرده 50های قبل، با و معین بودن واردات خودرو و نیز داشتن روند مصرف سال

آن  کنید و براساسبینی میرا پیش شدهگاز مایع بازارهای جهانی بیست سال آتی ــمثالً  ــدانش و جرأتی 

 کنید؟میلیارد دالر برای تصویب پیشنهاد می 8را با مبلغ  LNGقراردادهای 

 

شورای اقتصاد که به ریاست شما تشکیل شد را به یاد    18/6/81شما احتماالً جلسه مورخ قای خاتمی! آ

 LNGآورید. موضوع آن جلسه بررسی چهار طرح پیشنهادی وزارت نفت برای عقد قرارداد بیع متقابل در می

 میلیارد دالر بود. من نوار صوتی این جلسه را شنیدم. 8به مبلغ 

میلیون دالر بوده است چندین ها هر یک از این طرح امکانسنجی مطالعات وزارت نفت اعالم کرد که

میلیون دالر(. تمامی تأکید وزارت نفت بر این بود که قطر به  48جمعاً و میلیون دالر  12ظاهراً هر طرح حدود )

ید دارد و ما نبا LNGهای عظیمی از سرعت در حال برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی است و پروژه

های برخی از اعضای جلسه، یکی از کارشناسان مستقل که از سوی سازمان عقب بمانیم. جدای از مخالفت

 دارد )چکیده اظهارات ایشان(: مدیریت به جلسه دعوت شده بوده است اظهار می

اجرای ر دتوان منافع ملی را برداری بهینه از منابع نفت و گاز کشور نمیداشتن الگوی بهرهبدون دردست»

رک بودن توجه به مشت کنون طراحی نشده است. با ها تشخیص داد و چنین الگویی متأسفانه تاگونه طرحاین

های زینهبرداری شود، اما گکه با تمام توان از آن بهره کندمنافع ملی اقتضا میالبته حوزه پارس جنوبی با قطر، 

 ها عبارتند از:گزینه برداری باید به دقت بررسی شوند. اینممکن برای بهره

 های نفتیالف( مصرف داخلی و جایگزین کردن گاز به جای بسیاری از فرآورده

 ب( تزریق گاز به میادین نفتی برای افزایش ضریب بازیافت

 ( LNGج( صادرات گاز از طریق خط لوله یا به صورت مایع شده )
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 « ( برای مصرف داخلی یا صادراتGTLد( تولید فرآورده از گاز )

 

 

  :گیرد کهاین کارشناس نتیجه میآنگاه 

الب اسالمی و های قبل و بعد از انقباتوجه به این که میزان تزریق گاز به میادین نفتی بسیار کمتر از برنامه»

 4تا  2تزریق هر ا بکه بسیار کمتر از نیازی است که توسط کارشناسان مستقل برآورد شده است و باتوجه به این

از  ، بنابراین ارزش افزوده ناشیشودقابل استحصال می ،گاز حدود یک بشکه نفت اضافیمکعبهزار فوت 

که ارزش  دالر( در حالی 24ای دالر خواهد بود )براساس نفت بشکه 12تا  6فوت مکعب گاز  1000تزریق هر 

ضافاً این که با ، تنها نیم دالر در نظر گرفته شده است. م LNGهای فوت مکعب گاز برای طرح 1000هر 

هت جماند. از این گذشته تنها گزینه موجود برای قطر تزریق، اصل گازهای تزریقی در منابع نفتی باقی می

قطر  درصورت لزومبه همین علت و است.   LNG، تولید و صادرات برداری از ذخایر این مخزن مشترکبهره

یمت قبا قطر بر سر ا تسخیر کند. بنابراین رقابت ر LNGتواند با سیاست تهاجمی و کاهش قیمت، بازارهای می

 «.برای ما پرهزینه خواهد بود

 

عالی از وزارت نفت در مورد پاسخ به سؤاالت و ابهاماتی که پس از توضیحات این کارشناس، حضرت

طر در قاید و وزارت نفت عمدتاً بر این نکته تأکید ورزیده است که ما نباید از تهاجم مطرح است سؤال فرموده

 های موجود مطالعهتمام بدیل»اید که بندی فرمودهدر پایان جلسه نیز شما جمع 1 نشینی کنیم.بازار بترسیم و عقب

 «.دهیم گازمان در زیر زمین باقی بماندشود. اگر منافع ملی ما تأمین نشود، ما ترجیح می

ای کاش از وزارت نفت سؤال فرموده بودید که با چه توجیهی قبل از آن که بازار جمهور! آقای رئیس

اند و چرا بدون کردهمیلیون دالر صرف مطالعات چهار پروژه مذکور  48کامالً شناسایی شود،  LNGجهانی 

اند؟ بعد از آن نیز رئیس مرکز را برای تصویب آورده LNGهای های ممکن، طرحبررسی همه بدیل

ای به وزارت نفت آمادگی کامل مرکز را برای همکاری با وزارت نفت در جهت های مجلس طی نامههشپژو

 2 اجرای دستور ریاست جمهوری، اعالم کرد، اما پاسخی دریافت نشد.
                                                 

خن شود. این سازار، طرفی برنده خواهد شد که در صورت باخت هزینه کمتری متحمل میها در بغافل از این که در جنگ قیمت. 1

و احتمالی  ای پرخطرهای قطعی و پر منفعت )مثل تزریق گاز( را رها کنیم و به گزینهوزارت نفت به این مفهوم است که ما گزینه

 روی بیاوریم.

 . 12/9/1381مورخ.  5941/11/82نامه شماره  . 2
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صره ریزی در تبها را از طریق سازمان مدیریت و برنامهآن که سه ماه بعد، وزارت نفت همین پروژهشگفت 

میلیارد دالر درخواست مجوز کرد و حتی با گنجاندن عبارت  بالغ بر دهگنجاند و این بار  1382بودجه سال  12

دست شما و شورای اقتصاد و آیندگان را نیز برای توقف این فرایند بست. خوب «  شودوزارت نفت مکلف می»

 لی توقف آن معموالً ناممکن است.ند کرد وتوان تحقق آن را کُای تصویب شد، میدانید که وقتی پروژهمی

، خبر استعفای مدیر عامل شرکت نروژی استات اویل بود که به علت افشای فساد در عقد و خبر سوم

تهام اندرکار حوزه نفت را نیز در معرض اقراردادهای نفتی با ایران انجام گرفت و  برخی از مسئولین ایرانی دست

دانم تحقیقات دولت و مجلس به کجا رسید. اما الع درستی دارم و نه میداد. من نه از اصل موضوع اطقرار می

کند، باید انتظار موارد فراوانی از این دست را دانم با روشی که وزارت نفت در مورد قراردادها عمل میمی

به  لگویم حتماً وزارت نفت که پیشنهاد ترک تشریفات مناقصه را در مورد قرارداد با استات اویداشت. نمی

ارت گویم با روشی که وزارائه کرده است، مقصر است یا ریگی به کفش داشته است؛ اما می شورای اقتصاد

نفت در دوره شما در مورد اطالعات حوزه نفت در پیش گرفته است، این گونه فسادها طبیعی خواهد بود. مثاًل 

 های باالدستی والعات مختلف فعالیتچندین )ظاهراً هشت عنوان ( بولتن ماهیانه حوزه نفت و گاز که اط

کرد، در دوره جدید انتشار آنها را متوقف کردند. اینها دقیقاً منابع اطالعاتی بودند دستی نفت را منتشر میپایین

ان داد. بعد از آن کارشناسکه به کارشناسان مستقل امکان بررسی و تحلیل تحوالت حوزه نفت و گاز را می

مان های نفت و گاز باشند و در این حوزه هطرف بر فعالیتتوانستند ناظران واقعی و بیمیمستقل ــ که در واقع 

اید به اند ــ برای تهیه آمارهای ابتدایی بنقش را بر دوش بگیرند که مطبوعات در حوزه سیاست بر دوش گرفته

که منتشر  اندهفرمودها لتنعلت توقف انتشار این بو در موردهای مخفیانه متوسل شوند. وزیر محترم نفت روش

را هایی ای از این بولتنها تالش کرد که نسخهکنیم ولی محرمانه است. اما هرچه دفتر انرژی مرکز پژوهشمی

 شود ولی محرمانه است به دست آورد، موفق نشد. که منتشر می

ویلی زان نفت خام تحیا مینفت خام رسمی مصرف داخلی آمار پایه دیگر مثل گونه است اطالعات به همین

ونه اطالعات گمدیریت جدید وزارت نفت انتشار آنها متوقف شده است )این دورهی کشور که در هاپاالیشگاهبه 

العه شود(. این وضعیت نه تنها هرگونه مطاعالم می هاپاالیشگاهشد ولی فعالً فقط ظرفیت منتشر می 1375تا سال 

ا در کشور ر« شدهگمی هانفت خام»کند، بلکه فرضیه وجود قل مختل میرا در این زمینه برای کارشناسان مست

شده را کارشناسان به استناد وجود عدم تعادل در تراز تولید و مصرف های گمکند )موضوع نفت خامتقویت می

ح نیز مطر «شدهگازهای گم»کنند(. همچنانکه امروزه در محافل کارشناسی نفت بحث نفت خام کشور مطرح می

 است.
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کارانه وزارت نفت در مورد قراردادهای بیع متقابل است. وزارت نفت همواره تر از همه روش پنهانو مهم

ایم، مطلع های نفتی از امتیازاتی که به دالیلی در قراردادهای قبلی دادهم شرکتیخواهگفته است که چون نمی

ین امتیازات را بدهیم، اطالعات قراردادها را منتشر شوند تا مجبور نباشیم در قراردادهای جدید نیز به آنها ا

 ها رودربایستی دارند کهآید. نخست این که مگر آقایان با خارجیکنیم. در این جا چند سؤال پدید مینمی

ه شوند. اگر واقعاً این قراردادها به مناقصه گذاشتاند را ندهند آنان ناراحت مینگرانند اگر امتیازاتی که قبالً داده

راً ما در . دوم این که ظاهخواهد شدانتخاب  بهترین پیشنهاد و رقابت است ،ها نیستشود که دیگر این بحثمی

را  هاقرارداد برخی ازایم. اگر اطالعات چرا که همه آنها را مخفی کرده ،دهیمتمامی قراردادها داریم امتیاز می

های زنی طرف مقابل پایین باشد، خوب پس باید قراردادت چانهداشتیم تا در بقیه قراردادها قدرباید پنهان نگه می

امتیازهای  زنی کنیم و دیگرچانه هاایم با خارجینشان بدهیم که چقدر خوب توانسته تاکردیم جدید را منتشر می

برداری در بهرهفتی ن بزرگ هایالمللی انرژی، شرکتقبلی را ندهیم. سوم این که به گفته یکی از اقتصاددانان بین

دارند و همچون یک کارتل غیررسمی عمل  ایهمکاری نانوشتههای نفتی خلیج فارس، با یکدیگر از میدان

با وافق اند و براساس ترا به نوعی بین هم تقسیم کردهعظیم منطقه خلیج فارس های نفتی کنند. آنها حوزهمی

را خبر دارند؛ چ همه آنها از محتوای قراردادهای یکدیگراز این رو شوند و وارد مذاکره با کشورها مییکدیگر 

قابلی هر قرارداد بیع متکه آگاهی ازمفاد گفت که منافع آنها در این همکاری متقابل است. همین اقتصاددان می

کار چندان دشواری نیست و کافی است به نحو مقتضی با برخی محافل نفتی خارج از کشور که ایران بسته است 

های کاری در مورد قراردادهای نفتی، خود را از دیدگاهاگر چنین است، چرا با مخفی بنابراین .داشتارتباط 

 کنیم؟گر کارشناسان مستقل ملی محروم میسازنده و اصالح

از سوی  ایممکن است گفته شود هم کمیسیون انرژی مجلس برای قراردادها نماینده ناظر دارد و هم کمیته

هایی های اداری، نظارتدانید که نظارتارت بر قراردادها مشخص شده است. خوب میجمهور جهت نظرئیس

دهد. نظارت واقعی نظارت شکلی است و مبتنی بر همان اطالعاتی است که وزارت نفت به اعضا ارائه می

 و کارشناسی و فنی است که باید از سوی کارشناسان مستقل ملی و از طریق اشاعه آزاد اطالعات و نقد

جمهور( چقدر وقت و توان فنی های آنها انجام شود. آخر چند معاون وزیر )عضو کمیته نظارتی رئیسبررسی

کند؟ حتی مواردی وجود دارد که برای دقت  بر روی قراردادها دارند و کدام نظام کارشناسی آنان را تغذیه می

بدون  قتصاد قرار گرفته و تصویب شده استها در دستور کار کمیسیون شورای اقتصاد و شورای ابرخی از پروژه

ه استناد این که بنیز جمهور بررسی و تصویب شود. در کمیسیون شورای اقتصاد آن که در کمیته منتخب رئیس

قباًل بین  الزمو مستندات جمهوری بررسی شده است، اطالعات تفصیلی ها در کمیته منتخب ریاستاین پروژه

شده است )مثاًل قراردادهای مصوب در جلسه  ارائهعات مختصری در جلسه اعضا توزیع نشده و فقط اطال



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی            ۶۴0 

 

 

رسانی شفاف و درست در مورد فقدان اطالع شورای اقتصاد(. 21/1/78کمیسیون شورای اقتصاد و  22/12/77

و شفاف  رسانی درستکنم که آیا برای ضرورت اطالعدر حوزه نفت سخن بسیار است و به این نکته بسنده می

کند که مسئوالن وزارت نفت پس از عقد قرارداد های حوزه نفت و گاز همین کفایت نمیورت نقد سیاستو ضر

اعالم کردند که با توجه به نقدهایی که به قراردادهای بیع متقابل شده است، در Agip و  Eniهای  با شرکت

 لی ایران بهبود بخشیم؟این قراردادها ما موفق شدیم شرایط را بیش از بیست درصد به سود منافع م

و یک بار در نامه و بار دیگر در  ــسر آن نیست که کسی را متهم کنیم اما سخن این است  آقای خاتمی!

حتی  و ها در این نظام اندیشه مکانیکی دارندکه برخی از مدیریت ــنشست اقتصاددانان با حضرتعالی گفته آمد 

ا فشار ایم بازوی اهرمی رم از درک مکانیکی این است که یاد گرفتهفهمند. و مرادها را نیز مکانیکی میتئوری

م و غیره. و گاه اهردهیم و آن سر اهرم، جسمی را بلند کند بدون توجه به استقامت بازو، تناسب طول بازو، تکیه

ه. و ههای اقتصادی کالن و صنعتی و کشاورزی در این دو دبدین گونه بوده است فهم ما از بسیاری از سیاست

وشیدیم ایم. این شد که کرا به کار زده« هرچه بیشتر، بهتر»حاصل آن نگرش این بوده است که در همه کار قاعده 

با  ــروز یک سد بسازیم و حاال این نسل امروز است که باید تاوان تخم تورمی را که در آن دوران  45هر 

ی گیر شده است بدون آن که گرهها زمینآن سرمایه کاشته شد، بدهد. و دریغا که ــ هنگفتهای گذاریسرمایه

 دانید.دانم که خود بسیار میاز کار فروبسته این نسل بگشاید. و از این موارد می

انبوه  گذاری و سدسازیغرض این نیست که کسی را به محاکمه بکشیم، اما زنهار که همان داستانِ سرمایه

کجا. نکجا و آشود، اما ایندارد در حوزه نفت وگاز تکرار می ــحتی اگر فرض را بر حسن نیت هم بگذاریم  ــ

ای دارد و بخش ای راهبردی است و آثار فرا نسلی و چند دههحوزه ــگویم گاز را می حوزه نفت و ــاین جا 

میلیارد دالری است و حکایت حاکمیت و  ده ها چندهدایتگر و موتور محرکه اقتصاد است و ارقام و مقیاس

احبه های مطبوعات و مصو نیش ــاگر بگذارند  ــمنافع ملی است. و فرداست که خاتمی باید در خانه بنشیند 

ه دانم شما بیشتر از درون و به خاطر مسئولیتی کمسئوالن آینده را تحمل کند. و البته این سهل است چرا که می

ام و دوره کوتاهی فقط تا حوالی کوی کارهجگر خواهید بود. من که امروز هیچاحساس خواهید کرد خون

ه نشد افتم و این کهای مجلس آمدم و بازگشتم اکنون هر گاه به یاد مسائل نفت میسیاست به مرکز پژوهش

ها به ساعت د واش بنشیند در کتابخانهترسم فردا سیّفشارد. میبرای اصالحش کاری بکنیم گرهی گلویم را می

دیوان حافظ خیره بماند و گذشته را مرور کند و بغض کند و دیگر شیرینی یک غزل حافظ هم از گلویش پایین 

 نرود.

 هی کهاند ولی دریغ که تنها توجیهمه سیاستمداران تاریخ برای تصمیماتشان توجیهی داشتهآقای خاتمی! 

ئل و انبوه انتظارات نگذاشت تصمیمات با آرامش و خواهید داشت این است که شتاب کارها و فشار مسا شما
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اند: عادی و خطیر. تصمیم خطیر عقالنیت و دقت نظر اتخاذ شود. کاماًل درست است اما تصمیمات دو دسته

م پایین باشد، نیازمند دقت و حز« احتمال خطر»در آن باالست حتی اگر « شدت خطر»بازگشت است و چون بی

یمات خطیر گرفته نشوند بهتر از آن است که پر شتاب گرفته شوند و نفت حوزه خطیری اندازه است. اگر تصمبی

است و به جهت آینده ایران، خطیرتر خواهد شد. حداقل این است که این تصمیمات خطیر را بگذارید در دوره 

 های ناسالم سطح عقالنیت جمعی را کاهش داده است( اتخاذ نشود.شما )که رقابت

کوشم تا سخن را کوتاه کنم. سیاهه موضوعاتی به این سیاق ادامه دهم ملولتان کنم. می ترسم اگرمی 

 که فهرست کرده بودم تا درباره آنها بنویسم، بسیار طوالنی است. از جمله:

 

  کنیم دو می گذاریای که ما برای تولید هر بشکه نفت اضافی )افزایش ظرفیت( سرمایهاین که: هزینه

 شود.گذاری میها( سرمایهاست که در ربع الخالی عربستان یا در عراق )توسط روسبرابر آن چیزی 

 های نفت و گاز متعلق این که: از وقتی این قانون تصویب شد که درآمد حاصل از صادرات فرآورده

 ده استهایی شهای وزارت نفت معطوف به پروژهها و سیاستگذاریبه خود وزارت نفت باشد، بیشتر سرمایه

د این همه تالش وزارت نفت برای توجیه عدم تزریق گاز به نکنکه درآمد آنها به وزارت نفت باز می گردد. 

گذاری کافی نکند عدم سرمایه نیز در همین راستا باشد. و GTLو   LNGهای های نفتی و اجرای پروژهمیدان

 پی واردات بنزین، به همین علت بوده است ها و در نتیجه افزایش پی دردر احداث یا ارتقاء کارایی پاالیشگاه

)چرا که هر گاه مصرف بنزین بیشتر از تولید داخلی شد، با مجوزی از مجلس از بودجه دولت تأمین اعتبار و 

ید های جدگذاری روی پاالیشگاهوارد خواهد شد و بنابراین چرا از منابع داخلی شرکت نفت صرف سرمایه

رود و های موجود ناکاراتر عمل کنند، درصد نفت کوره تولیدی باالتر میشگاهشود؟ ضمن این که هر چه پاالی

بنابراین با این قانون دیگر نباید از وزارت نفت انتظار داشت که  رود!(.درآمد آن به جیب شرکت نفت می

 باشد.اش منافع ملی گیری اصلیجهت

    شکه نفت متعلق به وزارت نفت باشد تا هم میلیون ب 6/1این که: طبق قانون مقرر شده است که روزانه

گذاری کند و اکنون وزارت نفت با انعقاد گسترده سوخت داخل را تأمین کند و هم در توسعه نفت سرمایه

های آینده هزینه توسعه حوزه نفت را از منابع و ذخایری که متعلق به نسلقراردادهای بیع متقابل بی سروصدا 

 کند. است، تأمین می

   توان نشان داد که هم بهکند باز هم میکه: با همین اطالعات ناقصی که وزارت نفت منتشر میاین 

خاطر شرایط مندرج در قراردادهای بیع متقابل و هم به خاطر عدم اجرای دقیق آنها، خسارات فراوانی به ایران 

سارت قرارداد بیع متقابل، خ کارشناسان مستقل، تنها در چهاربرخی وارد شده است و این که براساس محاسبات 
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ش آید در روکه اگر حتی بخشی از این ادعا نیز درست باشد، الزم می میلیارد دالر بوده است 20ایران حدود 

 .خویش دست به بازنگری جدی بزنیم

   این که: طبق یک نظریه بسیار جدی و جامع، حضور آمریکا در منطقه عمدتًا جهت حفظ ثبات

نیز تهیه مقدمات سیاسی الزم و ایجاد ترتیبات پایدار در منطقه جهت صدور گاز منطقه بلندمدت عرضه نفت و 

های نفت و گاز ما دقیقاً در جهت تحقق همین هدف و وابستگی به سوی اروپا و غرب است و این که سیاست

 کند.بلندمدت ما به درآمد صدور گاز عمل می

  د صدور گاز ایران، چه فرصتی را از دست دادیم که این که: در قضیه اختالف ایران و ترکیه در مور

 ار از استنکاف ترکیه از بردن گاز استقبال نکردیم و در جهت حتی تعلیق قرارداد نکوشیدیم تا گازهای تولیدی

به میادین نفتی تزریق کنیم. در حالی که براساس محاسبه کارشناسان با  ــ دهیمکه بسیار ارزان به ترکیه می ــ

 از کافی به میادین نفتی، ذخایر قابل استحصال ما تا دو برابر قابل افزایش است.تزریق گ

  ای بوده است که هیچ نقدی دراین که: نحوه برخورد وزارت نفت با کارشناسان حوزه انرژی به گونه 

ریت وهای مجلس از سوی کمیسیون انرژی مجلس مأماین حوزه قابل تداوم نبوده است. مثالً وقتی مرکز پژوهش

یافت که جمعی از کارشناسان موردنظر کمیسیون را جهت همکاری با مرکز و کمیسیون دعوت کند، با هر کدام 

از کارشناسان که تماس گرفته شد، هریک عذری آوردند )و حتی در یک مورد گفته شد که باید وزیر اجازه 

 منتقد شده است )نظیر سان مستقلِدهد( و این که چه برخوردهای غیراخالقی از سوی وزارت نفت با کارشنا

السکوت، انگ کمونیست بودن، همکاری با روزنامه کیهان و ...(. و این که ساختار نیروی انگ درخواست حق

های نفت تا چه اندازه رو به انحطاط رفته است. و این که مجموعه این انسانی متخصص و نیز تخصص مدیریت

  شود. های جاری و آتیتواند ضامن منافع ملی نسلمیده است که نمیگیری انجاشرایط به فرایندی در تصمیم

   این که: اگر چه روش عمل بر اساس بهره مالکانه در حوزه نفت روش تجربه شده و نسبتاً کارآمدی

بقه ساملی بی های خارجی است، اما اعمال این روش در مورد یک شرکتبرداری به شرکتدر اعطای مجوز بهره

درصد بهره مالکانه  50ها معین شود. حاال معلوم نیست که میزان بهره مالکانه باید در رقابت بین شرکتاست، چرا 

در قانون برنامه چهارم بر چه اساسی است. ظاهراً بر پایه سابقه هزینه و درآمد شرکت نفت برآورد شده است. 

ر مالکانه کمتری برای دولت در نظ کرد حاال بهرهاین یعنی اگر شرکت نفت در گذشته ناکارآمدتر عمل می

سال  90شد. از طرف دیگر، آوردن بهره مالکانه در برنامه چهارم منجر به این خواهد شد که حدود گرفته می

در حوزه نفت به شرکت نفت واگذار شود و در قبال آن ملت ایران فقط بهره مالکانه را بگیرد و  انباشت سرمایه

ها فروخته شود. روش پرداخت بهره مالکانه م آرام به بخش خصوصی و خارجیبعداً هم سهام شرکت نفت آرا

ی نیز توسط گذارمالکانه در رقابت تعیین شود و اصل سرمایهکه میزان بهره روش قابل قبولی است اما به شرطی
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 ECTبه معاهده  که ظاهراً مدیران نفت دارند مقدمات پیوستن ایرانآن ویژه  کارگزار انجام شود )بههایشرکت

ض قائل خارجی تبعیهای ایرانی وتوان بین شرکتنفت نمی حوزهآن دیگر درکه براساسکنندرا نیز فراهم می

 شد(.

  گذاری )اختیارات حاکمیتی( و: اصوالً تجربه جهانی نشان داده است که هر گاه نقش سیاستاین که 

ها را به سوی منافع شود، خواهد کوشید تا سیاست گرانه همزمان به یک نهاد واگذارهای تصدیمسئولیت

کند بلکه در گرانه خویش سوق دهد. و در ایران وزارت نفت نه تنها همزمان هر دو نقش را بازی میتصدی

 حوزه تصدی، انحصارگر نیز هست و با فشار رقابتی و اطالعاتی هیچ رقیبی رو به رو نیست.

  .... و این که 

 

ه های حوزکه منشأ اصلی بیراهه رفتن را ــاز این فهرست، تنها سه نکته محوری  که خواهماما اجازه می

 ایجاز مرا با درنگ خویش تفصیل ببخشید.اندکی باز کنم و امیدم آن است که  ــنفت شده است 

 

 حفظ سهم ایران در اوپک -۱

ظ است سهم ایران در اوپک حفکه الزم مبتنی بر این فرض بوده است های اخیر ها در سالبخش اعظم سیاست 

های نفتی و عقد شود. سؤال این است که سهم ایران در اوپک با چه منطقی باید حفظ شود. آیا سیاست

  ؟های آتی تنظیم شود یا بر اساس سهم ایران در اوپکدادهای بیع متقابل باید بر اساس منافع این نسل و نسلرقرا

تداوم  که به شرطاند المللی انرژی مطرح کردهنظران اقتصاد بینما فعالً  از این نظریه که برخی صاحب

ه خروج چرا گزین پرسیمگذریم و نمی، مییکی از اعضا، منافع فراوانی برای آن عضو در پی دارداوپک، خروج 

تواند عالوه ایران با طرح مسئله خروج از اوپک می ؟ هر چندشودمطرح نمی ــبه جای حفظ سهم  ــاز اوپک 

. 1یردزنی کرده و امتیاز بگگانه چانهالمللی و از جمله در موضوع جزایر سهبین مسائلر منافع خروج، در برخی ب

را تضمین  با ثبات نفت ةکنیم که اصوالً اوپک ابزاری است که امنیت عرضاین نکته را در این جا طرح نمی نیز

ش عرضه نفت با افزایه نفت است )چرا که اوپک کنندکند و این بهترین گزینه برای کشورهای غربی مصرفمی

فت را تواند قیمت نبه هنگام افزایش قیمت و یا کاهش عرضه به هنگام کاهش قیمت، تنها نهادی است که می

                                                 
ضوع منافع خروج از اوپک )یا حداقل منافع تهدید به خروج( و مسأله مدیریت عرضه نفت که اوپک عمالً بر دوش گرفته است مو . 1

ست که مطرح شده ا« های افزایش سهم یا افزایش قیمت نفتاوپک و سیاست»ای از سوی دکتر مسعود درخشان  در سمینار در مقاله

 از کشورهای غیر اوپک را برانگیخت!کننده نگرانی برخی از مسئولین شرکت
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های بزرگ نفتی در منابع نفتی آمریکا، دریای شمال، شمال گذاری شرکتای حفظ کند که سرمایهدر محدوده

 ا اقتصادی شود و در عین حال از وابستگی غرب به نفت خلیج فارس کاسته گردد(.هآفریقا و اعماق اقیانوس

 هسؤال این است ک اکنون .منافی منافع ملی ما نباشد اوپککنیم عضویت ما در بنابراین فرض می

بسیج و  ــبه ویژه از طریق بیع متقابل  ــها گذاریگذاری حفظ سهم در اوپک و آنگاه توجیه انبوه سرمایههدف

ال گذاری را با طرح یک سؤپشتوانگی این هدفیابی به آن هدف، چه منطقی دارد؟ بیحوزه نفت برای دست

آیا تعیین اولیه سهمیه ایران در اوپک بر اساس مطالعاتی بوده است که در چارچوب توان آشکار ساخت: ساده می

ه به این سهمیه امری تاریخی است که با توجمنافع ملی ایران صورت گرفته است؟ پاسخ قطعاً منفی است. زیرا 

های گذشته ما در حوزه نفت و نیز اوضاع و احوال کشور ما و منطقه و سایر ساختار اقتصادی ما و نیازها و توانایی

کشورهای تولیدکننده نفت شکل گرفته است. اکنون کوفتن بر طبل حفظ سهمیه نیز بر همان وجه است. پرسش 

بینی العه جامع انجام شده است که در آن روند رشد تقاضای نفت در نیم قرن آینده، پیشاین است که کدام مط

وضعیت عرضه نفت، احتمال کشف ذخایر جدید در کشورهای تولیدکننده نفت، مسئله جایگزین شدن گاز و 

ی درآمدهای بینهای آینده نفت، نیاز ارزی ایران در آینده، پیشبینی قیمتهای پاک به جای نفت، پیشسوخت

 بینی روند مصرف داخلی نفت و ... مالحظهارزی حاصل از صادرات غیرنفتی، تحوالت فناوری بازیافت، پیش

باید به  «حفظ سهم ایران در اوپک»شده باشد و در یک چارچوب تحلیلی جامع به این نتیجه رسیده باشیم که 

 عنوان یک هدف ملی دنبال شود؟

ر بیست د ت که برای این منظور باید بتواندرتبه دومی ایران در اوپک استوجیه اصلی دستگاه نفت، حفظ 

درصدی ایران و عربستان  45درصد از افزایش تقاضای جهانی نفت را تأمین کند تا مجموع سهم  12سال آینده 

 حفظ شود.

ون بشکه میلی 20تولید خود را به سطح  2020سخن اصلی آنان این است که چون قرار است عربستان تا سال 

کشور ما در طول »گوید بشکه در روز برسانیم. وزارت نفت میمیلیون  5/6نیز باید تولید خود را به  برساند، ما

دو دهه گذشته... از جایگاه برابر خود با عربستان تا حد یک سوم آن کشور پایین آمده و اگر روند گذشته 

کویت و امارات نیز در بخش صادرات از ما پیشی بگیرند رود که کشورهایی نظیر همچنان ادامه یابد، بیم آن می

و این در حالی است که ذخایر الزم در کشور... برای قرارگرفتن ما در جایگاه دوم تولید و صادرات در درون 

معلوم نیست چرا ما باید سرنوشت  .1«اوپک و حتی جهان که جایگاهی مناسب برای کشور ما است، فراهم است

                                                 
 .2، ص 1377ماه الملل وزارت نفت، دیهای بیع متقابل وزارت نفت، معاونت  امور بینگزارش فنی ــ اقتصادی طرح .1
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ات های عربستان و اماربه برنامه ــ به عنوان بخش محوری اقتصاد ــهای خود را در نفت گذاریمایهها و سربرنامه

 و کویت که اصواًل ساختار اقتصادی و اهداف راهبردی متفاوتی دارند، گره بزنیم.

گذاری ما در حوزه نفت باید براساس منافع خودمان، ساختار، نیاز و توان اقتصادمان  و منافع نسل هدف

اند که در مورد کاالهای مصنوع و یک بنگاه گذاران نفت توجه نکردههای آینده باشد. سیاستامروز و نسل

ازار دارید و بدر د، قدرت باالتری صادق است که هرچه شما سهم بیشتری در بازار داشته باشیاین نکته منفرد 

توانید سودتان را حداکثر کنید؛ اما در مورد فروش مواد اولیه و خام توسط یک کشور آن هم به صورت تک می

 .تأثیرپذیرتر بودن از تحوالت بازار استمحصولی، داشتن سهم باالتر در بازار به معنی 

فظ سهم ایران در اوپک به معنی بسیج ما برای دیگر، بسیج کردن همه امکانات کشور برای ح از سوی

 نخست پذیری اقتصاد ایران است. مدیران نفت،تداوم بلندمدت وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفت و تداوم ضربه

اند و حاال دیگر استدالل هم هجا انداختمقامات  در ذهنیترا « حفظ سهم در اوپک»هدف  ،با توجیهات مختلف

ف به نظام است و ما موظ هدف، مورد تأیید مقاماتگویند این ف خوبی است بلکه فقط میهداین کنند که نمی

 اجرائیم! 

 

 میزان ذخایر قابل استحصال نفتی ایران -۲

یعنی  .های نفت و گازکشور بسته به این است که مقدار ذخایر نفتی ما چه باشدها و پروژهبخش اعظم سیاست

اری برای سهم ایران در اوپک، عقد قرارداد برای توسعه میادین، گذگیری در مواردی چون هدفتصمیم

مصرف، صادرات یا تزریق گاز به میادین و ... بستگی به این دارد که حجم ذخایر نفتی ما چه باشد. شاید پر 

های نفت و گاز ما این است که حجم ذخایر ما )ذخایر گذارییم مؤلفه اصلی در سیاستیراه نباشد اگر بگوبی

فتی قابل استحصال( چیست؟ البته ذخایر نفتی قابل استحصال نیز ممکن است با پیشرفت فناوری بازیافت، تغییر ن

کند. وزارت نفت در چند مرحله در آمار اعالم شده در مورد حجم ذخایر نفتی ایران تجدیدنظر کرده است ) از 

و اخیراً نیز شفاهاً در مجامع نفتی به طور  1988میلیارد بشکه در سال  8/92به  1983میلیارد بشکه در سال  2/55

 کنند(.میلیارد بشکه اعالم می 120تا  100سرراست ذخایر ایران را 

تا سه  اند و گاهالبته برخی دیگر از کشورهای عضو اوپک نیز در ذخایر اعالم شده خود تجدیدنظر کرده

ین اند که ان وزارت نفت هم در جلسات کارشناسی گفته. اما همه اهل فن می دانند و کارشناسا1اندبرابر باال برده

                                                 
اصوالً مسأله تجدیدنظر در ذخایر از وقتی پیش آمد که اوپک تصمیم گرفت تولیدش را کم کند و باید به کشورها براساس . 2

 داد و بنابراین برخی کشورها کوشیدند در ارقام ذخایر خود تجدیدنظر کنند.ذخایرشان سهمیه می
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رقم را ایران به خاطر اهدافی که در اوپک دارد اعالم کرده است )چرا که قدرت اعضای اوپک بستگی به حجم 

و  1دانندحدود نصف آمار رسمی منتشره میذخائر آنها دارد(. کارشناسان وزارت نفت ذخایر واقعی ایران را 

م حجتزریق، این  که البته با افزایش ،اند )با وضعیت فعلی تزریق گازکرده کمتر از آن محاسبهل کارشناسان مستق

خایر گذاری را براساس ذها و قراردادهای سرمایهها و سیاستقابل افزایش است(. اما متأسفانه وزارت نفت برنامه

 گیرد.کند و مجوز میای تنظیم میمیلیارد بشکه 100

میلیارد اعالم می کند و براساس این رقم، برای  100وزارت نفت حتی در مجلس هم رقم ذخایر را همان  

کند. در یکی از جلسات کمیسیون انرژی مجلس ششم که مشاور کمیسیون با ها مجوز درخواست میپروژه

، ی است که اعالم شده استاطالعات و ارقام و با استدالل نشان داد که رقم واقعی ذخایر کمتر از نصف آن چیز

دانم. این چیزی است که کارشناسان وزارت نفت محاسبه و اعالم من نمی»وزیر محترم نفت پاسخ دادند 

که خودمان را اگر اطالعات واقعی از مجلس هم دریغ شود و اگر خودمان هم فریب اطالعات جعلی «. اندکرده

ملی را حفظ کرد؟ نخست، ذخایر نفت را بیش از دو برابر  توان منافعدهیم بخوریم، چگونه میمیبه دیگران 

کنیم. بعد به استناد این ذخایر و مقایسه آن با ذخایر عربستان و کویت و امارات تصمیم مقدار واقعی اعالم می

کنیم برای توسعه میادین را پیشنهاد می گذاریانواع سرمایهسپس و  2گیریم سهم خود را در اوپک حفظ کنیممی

را  GTLو   LNGهای کنیم، بعد پروژهتزریق گاز به میادین نفتی را از اولویت خارج میدر عین حال  و

 آوریم و ....می

 

 وای اگر از پس امروز بود فردایی  گر مسلمانی از این است که حافظ دارد

 

 های نفتیتزریق گاز به میدان -۳

مکعب( گاز به  میلیون متر 600میلیارد پای مکعب ) 20طبق محاسبات کارشناسان مستقل نفتی، اگر روزانه 

میلیارد بشکه قابل افزایش است که با  40های نفتی کشور تزریق شود، ذخایر قابل استحصال ما به میزان میدان

شود و های آینده ذخیره میشود یک هزار میلیارد دالر که برای نسلدالر( می 25ای قیمت امروز نفت )بشکه

ماند. حتی اگر به آمار ذخایر درجای اعالم شده توسط وزارت نفت در زیر زمین برای آنها باقی میاصل گاز نیز 

                                                 
اکبر آل آقا، مدیر مهندسی نفت شرکت مهندسی و توسعه نفت در هشتمین جلسه به نقل از نوار صوتی سخنان آقای مهندس علی . 1

 (.8/11/81لسه مشترک با معاونین و کارشناسان وزارت نفت های مجلس شورای اسالمی )جشورای علمی نفت و گاز مرکز پژوهش

 .1377الملل وزارت نفت، دی ماه های بیع متقابل وزارت نفت، معاونت امور بین.  گزارش فنی ــ اقتصادی طرح2



 ۶۴۷ به آقای خاتمی« نفت نامه»ها: دو پیوست                                                                                         

 

به بعد آمار نفت درجا اعالم نشده است که براساس همان اطالعات قدیمی، نفت درجا  74استناد کنیم )از سال 

که بسیار  ــدرصد ضریب بازیافت را میلیارد بشکه اعالم شده است( و با تزریق گاز بتوانیم حداقل دو  450حدود 

میلیارد دالر  225میلیارد بشکه یعنی معادل  9افزایش دهیم باز  ــ درصد است 30تر از متوسط جهانی یعنی پایین

 های بعد خواهد شد.نفت اضافی نصیب نسل

 1ذخایر افزود میلیارد بشکه نفت به 25توان کارشناسان وزارت نفت نیز معتقدند که با تزریق کافی میحتی 

میلیارد دالر(. جالب این است که این میزان گاز مورد نیاز برای تزریق را تمامًا  525)یعنی به قیمت امروز معادل 

توان از حوزه پارس جنوبی استخراج کرد. تنها مسأله این است که خطوط لوله کافی نیست. بنابراین به جای می

از  بیشفروند کشتی به مبلغ چندین خرید مجوز از مجلس برای  اخذو   LNGگذاری روی تالش برای سرمایه

، بهتر بود که بر روی تکمیل خطوط لوله جهت تزریق تمرکز  LNGمیلیارد دالر جهت حمل و نقل دو 

 کردیم.می

گذاری وزارت میلیون بشکه در روز )حتی یک میلیون کمتر از هدف 4برای حفظ سطح تولید به میزان 

حلقه چاه جدید است.  500گذاری جهت حفر حدود میلیارد دالر سرمایه 25سال آینده نیاز به  20نفت( در طول 

میلیارد بشکه به  45تا  25نیاز در روز تزریق شود، نه تنها  مکعب گاز مورد میلیون متر 600در صورتی که اگر 

زریقی نیز برای یابد و گاز تلیل میهای الزم برای حفر نیز به نصف تقشود، بلکه تعداد چاهذخایر نفتی افزوده می

 .2ماندهای آتی بر جای مینسل

شود و وزارت نفت در نفتی تزریق می هایانمیلیون متر مکعب گاز به برخی مید 80فعاًل روزانه حدود 

مکعب برساند. این در حالی است که  میلیون متر 130های آینده این رقم را به حدود صدد است که در سال

نفتی جهت صیانت از  هایانب گاز به میدعمک میلیون متر 250قبل از انقالب حاکی از لزوم تزریق مطالعات

مکعب و  میلیون متر 101دست کم روزانه  74نفتی بوده است. طبق برنامه دوم توسعه، الزم بود در سال  ذخایر

نفتی تزریق شود. همچنین طبق  هایمکعب گاز به میدان میلیون متر 130روزانه دست کم  1377های بعد تا سال

 ( در22/10/1377در تاریخ  1378اعالم وزیر محترم نفت به مجلس شورای اسالمی )هنگام طرح الیحه بودجه 

مکعب بوده است. اگر ما نظر کارشناسان  میلیون متر 270نیاز به تزریق دست کم  78و  77 هایسال هر یک از

مکعب( را نادیده بگیریم و همین سخن وزیر محترم را برای  میلیون متر 600مستقل )مبنی بر لزوم تزریق روزانه 

                                                 
 (. 8/11/81آقا، مدیر مهندسی نفت شرکت مهندسی و توسعه نفت )نوار صوتی جلسه مشترک مهندس آل . 3

های تزریق گاز، سرمایه خارجی جذب کرد و باید فکری دیگر کرد. این احتمال را نیز توان برای طرحطریق بیع متقابل نمی البته از. 1

 هایی سوق دهند کههای تولیدی نفت و گاز را به سوی طرحشده پروژهای حسابهای همسود به گونهنباید دور داشت که گروه

 ه باشند.قابلیت عقد قرارداد بیع متقابل داشت
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 190مکعب( مقایسه کنیم، باز روزانه حدود  میلیون متر 80مالک قرار دهیم و با تزریق کنونی )حدود  78سال 

 ات گاز چههای صادرمکعب کسری تزریق داریم. با وجود این معلوم نیست کوبیدن بر طبل پروژه میلیون متر

 توجیهی دارد.

اما بگذارید در پایان طنز غریبی را برای شما بگویم. وزارت نفت در پاسخ به انتقادات کارشناسان در مورد 

گوید که این برآوردهای فعلی که درباره میزان تزریق مورد نیاز میادین میبه میزان کافی علت عدم تزریق گاز 

دانیم نیاز واقعی به تزریق گاز چقدر ایم و هنوز دقیقاً نمیادهوجود دارد، برآوردهای غیردقیق است که انجام د

 کنیم یا نه:است که بتوان داوری کرد که کم تزریق می

 

خواهد دانیم تقاضای واقعی برای تزریق چقدر است و برای اولین بار در تاریخ، این مطالعه میما االن نمی»

خواهد آمد که تقاضا برای تزریق چقدر است. اینها  درانجام شود. آن گزارش بعد از مطالعه استات اویل 

 .1«برآوردهای غیردقیق است که مطالعات جامع هنوز انجام نشده است

 LNGهای صادرات گاز و های بیع متقابل بویژه پروژهاما همین وزارت نفت هنگام برخورد با پروژه 

دانند که چیز روشن و دقیق محاسبه شده است. اگر هنوز نمیرود که گویا همهکند و پیش میای دفاع میگونهبه

دانند که چقدر گاز باید به ترکیه و ترکمنستان صادر شود و چقدر اضافه نیاز به تزریق چقدر است از کجا می

ر ند که نیاز به تزریق بسیار باالست، پس دیگگویکارشناسان درست می اگر کنیم؟ LNGتوانیم داریم که می

از به کند تا معلوم شود که نیکنند و وزارت نفت دارد مطالعه میآنها اشتباه می و اگرگازی برای صدور نداریم 

از اضافی دانیم چقدر گدانیم چقدر گاز باید تزریق کنیم و بنابراین هنوز نمیپس هنوز نمی ،تزریق چقدر است

 2؟ستا با چه توجیهی این همه پروژه در صدور گاز را پیشنهاد داده. بنابراین وزارت نفت داریم برای صادرات
                                                 

 (.8/11/1381ریزی و قائم مقام وزارت نفت )نوار صوتی جلسه مشترک های آقای مهندس اکبر ترکان، معاونت برنامهگفته. 1

و شگفتی اینجاست که پروژه برآورد نیاز به تزریق گاز به شرکت نروژی استات اویل واگذار شده است. همان شرکتی که ظاهراً .  2

بیع متقابل با ایران، رشوه داده است! و جالب این جاست که استات اویل این محاسبه را به کمک یک برای عقد یک قرارداد 

سال سابقه کار در مهندسی ذخایر، همان کسی  40تر این که این کارشناس با دهد. و جالبکارشناس ایرانی بسیار خبره انجام می

میلیون متر  600گوید که نیاز واقعی ذخایر به تزریق گاز عالم کرده است و میمیلیارد بشکه ا 45تا  40است که ذخایر واقعی ایران را 

ا های دوره اخیر وزارت نفت اعتراض کرد بمکعب در روز است. باز باید گفت که این همان کارشناسی است که وقتی به سیاست

زمانی که دولت آقای هاشمی در پی  73رو شد. و خوب است بدانید که این کارشناس در سال السکوت روبهانگ درخواست حق

( به آقای هاشمی نوشت که به جای پارس شمالی سراغ پارس جنوبی بروید که با 2/4/73ای )تولید پروژه پارس شمالی بود طی نامه

ررسی شود بکنند و آقای هاشمی پیشنهاد او را به آقای آقازاده منتقل کردند که ریزی میها دارند برنامهقطر مشترک است و قطری

 و بعد هیأت مدیره شرکت نفت این پیشنهاد را بررسی و تصویب کرد.
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یژه نظران و بوها سؤاالتی است که به صورت خفته نزد صاحبها برابر ایندهها و جمهور! اینآقای رئیس

خته ا این سؤاالت بیرون ریهکارشناسان خود وزارت نفت وجود دارد و به محض تغییر شرایط و تغییر مدیریت

های مرکز پژوهش درخواهد شد و احتماالً فسادهای بسیاری کشف خواهد شد. آخر کاری بکنید. زمانی که 

کرد ما از طریق مجلس ها( آمده بود مرکز )شاید فکر میمجلس بودم، مهندسی از جنوب )مدیر یکی از حوزه

اطر تزریق آید به خداد که چه بالیی دارد بر سر ذخایر ما میمیکرد و گزارش توانیم کاری بکنیم( و گریه میمی

ر از آن است تآب و به خاطر عدم اجرا و نظارت دقیق بر مفاد قراردادهای بیع متقابل. بعد که دید مجلس متشتت

ی لشما آمده بود و دیدارزمان به  هم آن آن بزرگواررفت. ظاهراً  بزرگواریکه بتواند کاری بکند به سراغ 

کند. ار میتر کمالکتان این بود که چه وزیری پرانرژی ــ و شاید هنوز هم ــای نگرفته بود. شما در آن زمان نتیجه

 بگذریم.

 

این همه گفته نیامد که گره از دل من باز شود و بر دل شما افتد. بلکه امیدم آن است که گره آقای خاتمی! 

. شما آن اندازه ایثار کردید که ماندید تا سرمایه عزت و اعتباری از دست و پای تصمیم و عملتان گشوده گردد

اش هزینه کنید و که ملت ایران به شما ارزانی کرد در راه عبور آرام و کم هزینه ملت از گذرهای تاریخیرا 

 های اخیر و معضل انتخابات مجلس هفتم، به آتش سپردید. دست مریزاد:مانده بود نیز در ماهرا آنچه 

 

 تَعِبت فی مُرادها االجسام اذا کانَتِ الُنفوسُ ِکبارا ِو 

وت و منت رششاید نسل امروز و حتی بسیاری از نزدیکان سیاسی شما این گذشت عظیم و این سوختن بی

ه نیکی های فردا نیز از شما بگمان نسلبیند و بیآشکار و نهان می را به خوبی درنیابند. اما چه باک که آن ناظرِ

 .1واهند کردیاد خ

ای پدیدار شده است که حق شماست وار شخصیت تازهبه گمانم امروز از میان این خاکستر، ققنوس 

تان ببرید. اما برای تسکین دل فردای خودتان هم که شده است، پیش از رفتن، برای آن را بردارید و به کتابخانه

                                                 
شود که در میان هر دوره زندگی، یک ها به ده دوره تقسیم میها و سازمانهای زندگی نظامها، دورهدر علوم مدیریت و سیستم . 1

م است )گذر از دوره رشد سریع به دوره بلوغ( که های گذر، گذر سوترین این دورهترین و خطرناکدوره گذر وجود دارد. سخت

د و اند و در مرحله ورود به بلوغنشود. چرا که اجزاء سازمان یا نظام به اندازه کافی رشد کردهاز آن یاد می« گذارتله بنیان»به عنوان 

 ن شیوه دوران تأسیس و کودکیکوشند سازمان را به هماکل سازمان هویتی مستقل از مؤسسان خود یافته است، اما موسسان می

ها در این دوره گذر سوم می تواند به مرگ زودرس سازمان منجر ها و نظامراهبری کنند. اندکی ناهوشیاری توسط مدیران سازمان

  شود. حرکت اخیر شما گرچه برای خود شما پرهزینه بود، اما خطر بزرگی را از سر جامعه ایران رفع کرد.
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های دیگر تالش خود را کردید و که در حوزهگونه سازی حوزه نفت کاری بکنید. هماناصالح امور و شفاف

وره د دانم که کاری باید کرد و هر چه هست دردانم چه باید کرد. اما میاگر نشد دیگر شما مسئول نیستید. نمی

توانید برخی از فرایندها و تصمیمات و عقد قراردادهایی که دارد ایران را به سرعت شما باید آغاز شود. اگر می

 برد، کُند کنید تا با گذر زمان و در آرامش و شرایط باثبات سیاسی و با سطحتگی به فروش گاز میبه سوی وابس

رای های عظیمی بباالتری از عقالنیت، تصمیمات آن نهایی شود. چرا که اگر قراردادها بسته شد و زیرساخت

گونه که امروز همان ؛ن بدهندصادرات گاز ایران شکل گرفت بعید است که آیندگان بتوانند تغییری در مسیر آ

حوزه  های عظیم ایران را درگذاریایران را به صادرات نفت متوقف کنید یا سرمایه توانید وابستگیشما نمی

باشد  ــبویژه برای اقناع خارجیان  ــانرژی اتمی رها کنید. )شاید وجود فساد در قرارداد استات اویل بهانه خوبی 

ورت را بررسی مجدد کند و در ص قراردادهای نفت و گاز کلیهمجلس( تصمیم بگیرد که دولت ایران )به کمک 

 نظر گرفته نشده است، مذاکراتی جهت اصالح آنها انجام شود(. تشخیص این که در برخی از آنها منافع ایران در

فت، عرصه ه ناز این گذشته، آفت دولتی بودن همه چیز در ایران بسیار پرهزینه بوده است. این آفت در حوز

 در ایرانی که همه چیزش وابسته به نفت است، هنوز در تحقیقات و نیروهای کارشناسی را نیز فراگرفته است.

الملل نرژی، حقوق بینالملل ادستی نفت، اقتصاد نفت، اقتصاد بینیک از مسائل نفت )مسائل باالدستی و پایینهیچ

نظران کافی در نداریم و به همین علت ــ یعنی فقدان صاحب های آموزشی در مقطع دکتریانرژی و ...( دوره

)غیردولتی(  بنیاد ملی»الزم است  است. این حوزه ــ نهادهای مستقل ملی مرتبط با مسائل نفت نیز شکل نگرفته

یفه ها و مؤسسات پژوهشی و متخصصان مستقل تشکیل شود. وظبا مشارکت برخی دانشگاه« تحقیقات نفت و گاز

خواهد الیانه های ملی سو انتشار گزارشالمللی نفت و گاز مسائل داخلی و بین در بارهمطالعات مستقل  یاد،بناین 

در آغاز  این بنیادی متخصص در حوزه انرژی باشد. اما هامستقل برای پرورش نیرو یتواند بعدها مرکزبود و می

دانید که در جهان سوم حتی داشته باشد. و میهای حوزه انرژی ها و برنامهتواند نقش جدی در نقد سیاستمی

تواند باقیات الصالحاتی ها نیز حمایت اولیه دولت الزم است. چنین اقدامی می NGOبرای تأسیس و موفقیت 

 برای شما باشد. 

های نفت و و اگر هیچ یک نشد، کمترین کار آن است که یک کمیته مستقل ملی برای بررسی سیاست

قوقدان امور که حتماً شامل ح ــنظران مستقل ز ترکیبی از کارشناسان خبره دولتی و صاحبگاز کشور، متشکل ا

تشکیل شود  ــ الملل انرژی و کارشناسان خبره در مسائل باالدستی نفت و گاز باشدالملل، اقتصاددان امور بینبین

های جاری حوزه نفت و گاز را بررسی کند و یک گزارش جامع ملی در مورد مسائل حوزه نفت و تا سیاست

 گاز تهیه کند. دست کم آیندگان را زنهاری است.
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در پایان ضمن سپاس از تحملی که فرمودید، هر جا موردی از موارد طرح شده را نیازمند تفصیل یافتید به 

ها قولگویم  که هر آنچه آمده است، مستند و قابل دفاع است و تمام ارقام و نقلو همین جا می اشارتی خواهد شد

 از روی نوار یا اسناد مکتوب است و به اشارتی قابل تقدیم.

 

 بیچاره ندانست که یارش سفری بود        دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش

 دری بــودتا بود فلک شـیوه او پـرده       ــادافـت تنــها نه ز راز دل مــن پــرده بــر

 

 نانیبا احترام ــ محسن رِ                                                                                           

 استادیار اقتصاد ــ دانشگاه اصفهان

   1383نوروز                                                                                                       
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 پیوست دوم: 

 

 دوم  به آقای خاتمی« نفت نامه»
 

 

 

 به نام حضرت دوست

 

 

 آقای خاتمی

 

 سالم بر شما

ــائل نفت( را بر من ببخشــید و البته می ــتن نامه مجدد برای مس ن برای دانم ایامیدوارم این جســارت دوباره )نوش

ـــاس را دارد که هرگاه بخواهد می ما یک موهبت اســـت که معلمی این احس به مردم  ند قلم را بردارد و  توا

 واهد شد. جمهورش نامه بنویسد و تقریباً مطمئن باشد که نامه او خوانده خرئیس

که هرگاه خود یا دیگری گریبانم را  ـــ  نه برای تاریخ، بلکه برای دل خودم  ـــ  ام اما دو نامه را نگاه داشته

بهبود روزگار مردم این دیار تالش نکردید و چرا به  نفســـا برای این ایام وا دانشـــگاهیان در که چرا شـــماگرفت

 برای اصالح امور امروز این ـ حتی غیر سیاسی  ـ حاصلی تالش درون مهاجرت کردید؛ به عنوان شاهدی بر بی

ای اســت به درخواســت یک پژوهشــگر برای نظرســنجی از او دیار، ارائه دهم. نامه نخســت، پاســخ امام جمعه

اش درباره یکی از مسائل بسیار اساسی جمهوری است به سه عضو کابینه، دستور رئیس(  و نامه دوم1)پیوست

جمهورش (. راستی را افسوس بر ملتی که رئیس2پاسخ ماندن آن دستور پس از ده ماه )پیوست کشورش و بی

ــ  را باور کرد و امید بست و عشق ورزید، اما او  ــ  به هر مصلحتی  ـ ند و اورش نداشتبرگزید که ب همکارانی را ـ

ـــت ـــالهای اخیر آزمون خوبی برای امثال من بود که به تجربه دریابیم که فرص ـــوختند. و تجربه س های او را س

 های طبیعی، که:کنند که در عرصههای اجتماعی نیز به همان قاطعیتی عمل میهای الهی در عرصهسنت
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 وَ الیَسْتَقْدِمُونَ  ة ًتَأخِرُونَ سَاعسْلُهُمْ  الیَجاَ ءفَاِذَا جَاجلٌ  اَ مة  کُلِّ  اُوَ لِ
 

پروا بنویســم و شــما نیز تیزی نوشــتارم را به آب صــبر و خواهم بی تعارف و بیپس همچون گذشــته اجازه می

 صداقت هموار کنید.

ــــپر هزینه  یآقای خاتمی! در عجبم از این که با آن که فرصــت چندانی برای اصــالح برخی فرایندها و  ـ

های فراوان جمهوری با فرصتکه در دوره شما شکل گرفته است، ندارید، همچون رئیسـ بازگشتی احتماالً بی

نید و برای کها افتتاح میپذیرید، پروژهروید، ســفرا را میو شــرایط عادی، به ســفرهای آفریقایی و آســیایی می

ـــ کشور دهید، ولی در موضوع مهمی چون نفت و گاز ها پیام میهمایش که اگر در آن با ما هم عقیده نیستید ـ

نیست  کنید. این از آن مسائلیبه سکوت برگزار می ـــ بینید دانم فرایندهای موجود را نیز پر ابهام میحداقل می

سرآید؛ بلکه ستانش  شما، دا ست جمهوری  سرآمدن دوره ریا ستانی که با   معاندانش هم که شد خواهد آغاز دا

ند که کای فراموش میخواندهاصــولچگونه علم که عجبم در و  برند. پشــیمانی دوســتانش مه و کنند آویزدســت

 محتمالت بزرگ، به احتمال کوچک نیز، تکلیف آورند.
 

 اما بعد:

شــد، به صــرافت  گاز ایران به هند منتشــرســال صــادرات 25که خبر موافقت ایران و هند برای چندی پیش

ـــما برای خود و برخی به رئیس  افتادم که دوباره ـــتورات ش ـــم و بگویم ای عزیز اگر دس جمهورمان نامه بنویس

 برای ما و خاطره تاریخی مردم ما، فراموش شدنی نیست.  همکارانتان فراموش شدنی است،

سه  شما در جل ستور  صاد مبنی بر این که  18/6/1381د شور »شورای اقت  تا انجام مطالعات جامع انرژی ک

ـــ ـــه در مورد نیاز کشور به گاز برای مصرف داخلی، سوخت نیروگاهها و تزریق به میادین نفتی به ویژ ـ اتخاذ  ـ

ــادرات ــمیم در مورد اجرای طرحهای ص ، به کجا انجامید؟ جز آنکه دو «، به تعویق افتد LNG گاز، به ویژهتص

شده  جلسه یاد نتوانست در که وزارت نفتـــ  جنوبی پارس در LNG برای اجرای پروژه ـــ  ماه بعد همان مجوز

 اخذ شد؟ 1382های بودجه خذ کند، از طریق درج آن در تبصرهشورای اقتصاد ا

شماره  ضوع نامه  ضو محترم هیئت دولت، در هامش نامه اول این جانب)مو سه ع شما، به  ستور  -1294د

ــوعات مطرحبرئیس دفتر آن جنا 23/2/1383مورخ  83/2 ــده در نام( مبنی بر اهمیت موض ــی آنها ش ه و بررس

عالی و اعالم نتیجه به حضرت ریزی(توسط سه دستگاه )وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه

جمهور نیسـت، اهانت به ملتی اسـت که به او اعتماد کرد، هنوز مسـکوت مانده اسـت و این اگر اهانت به رئیس

 اش را تأمین کند.هرأی داد و دل بست به امید آنکه منافع امروز و آیند
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فت و ئل ن ند گاز هنوز مســــا هام نان در پرده اب به آنچ ـــی هم» ( در 23/10/83) تازگی همین که  ندیش ا

که به وسیله دانشگاه صنعت نفت و با حضور برخی مقامات « استراتژی توسعه صنعت گاز نظران پیرامونصاحب

بندی کردم، اکنون به عنوان جمع پیشین مطرحهایی از همان دست که در نامه وزارت نفت برگزار شد، پرسش

 .ها همراه با حشو و زوائد در دهان عام افتدشود و زودا که این پرسشنظران انرژی کشور مطرح میصاحب
 

 فـــردا هزار چــاره تو چــاره ســاز نیست              خود برآر دست  ،دهدتاکنون که دست می
 

ـــاد غرب، به طور کلی، و برای آمریکا، به طور خاص، بهترین خواهم بگویم بآقای خاتمی! می رای اقتص

 توان احتمال داد که آنها با یکتر گاز فروش شــود. اگر چنین باشــد میگزینه این اســت که ایران هرچه ســریع

برخی بته کنند. الاالذهانی، همه مناســبات خود را با ایران براســاس چنین راهبردی تنظیم میتوافق صــریح یا بین

سخ این پرسش شواهد تجربی این گمان را تقویت می صد ورود به آن را ندارم و تنها به بیان پا کند اما اکنون ق

 «چرا گاز فروش شدن ما به سود غرب است؟»پردازم که می
 

سخ باز می شد و  20گردد به ذخایر نفت و گاز ایران در پا صه اگر ایران گاز نفرو سال آینده. به طور خال

ستین قدرت جهانی، از نظر مجموع ذخایر نفت  20را به میادین نفتی خود تزریق کند، در  آنها سال آینده به نخ

ــاد ــد و این برای اقتص ــان دادن این نکته از ارقام واقعی  و گاز تبدیل خواهد ش ــت. برای نش غرب خطرناک اس

ست )نه ارقام شده ا سان وزارت نفت تایید  شنا سماً و به منظور گذخایر نفتی کشور که توسط کار رفتن ی که ر

شتر از اوپک اعالم می ستفاده میسهمیه تولید بی ستفاده از ارقام رسمی اعالم شده از سوی شود( ا کنم؛ گرچه ا

 وزارت نفت، با قاطیت بیشتری، به همان نتایج منجر خواهد شد.

شور )بالفعل(، حدود  ستحصال کنونی ک ست.  40ذخایر نفتی قابل ا شکه ا سال میلیارد ب اگر حدود پانزده 

ـــکه 50توان حدود مداوماً گاز کافی به ذخایر نفتی خود تزریق کنیم، می به ذخایر  از ذخایر نفتی را میلیارد بش

صال تبدیل کرد. بنابراین با فرض تزریق گاز به میزان الزم و کافی، می ستح  90خیره نفتی ما توان گفت ذقابل ا

درصــد  15تداوم وضــعیت فعلی تزریق گاز به میادین نفتی، یعنی حدود میلیارد بشــکه اســت )توجه شــود که با 

ست، ذخایر ما همان  شکه خواهد بود(. اگر معادل حرارتی 40آنچه نیاز ا تریلیون مترمکعب ذخایر  700میلیارد ب

میلیارد بشکه نفت  116توان گفت ذخایر گازی ما معادل گازی کشور را بر حسب بشکه نفت محاسبه کنیم، می

شرط تزریق گاز کافی( معادل حرارتی  1ست.ا شکه نفت  206بنابراین مجموع ذخایر نفت و گاز ما )به  میلیارد ب

                                                 

 کعب گاز از نظر حرارتی معادل یک بشکه نفت است.. هر شش هزار پای م1
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به میادین نفتی، گاز از بین نمی پارس جنوبی  با تزریق گاز  مخزن  رود و فقط از یکاســـت )توجه کنیم که 

 .دیگری نیز دارد(شود که این امتیازات مشترک به یک مخزن مستقل در داخل کشور منتقل می

سال  20میلیارد و طی  4/1میلیون بشکه نفت فعلی، سالیانه حدود  4از سوی دیگر با احتساب تولید روزانه 

شکه نفت تولید خواهیم کرد. بنابراین  28آینده جمعاً   نفت و رسال دیگر جمع ارزش حرارتی ذخای 20میلیارد ب

 ( خواهد بود.28های من 206میلیارد بشکه نفت ) 178گاز ایران معادل 

یابیم که اکنون اگر همین محاسبات را برای عربستان )دارنده بزرگترین ذخایر نفت دنیا( انجام دهیم در می

ستان حدود  20 شکه نفت خواهد بود )ذخیره واقعی  110سال دیگر مجموع ذخایر نفتی باقی مانده عرب میلیارد ب

سال  20میلیارد بشکه نفت تولید شده توسط عربستان طی  70میلیارد بشکه است که  180فعلی عربستان حدود 

میلیارد بشکه نفت است  5/3میلیون و سالیانه حدود  10شود. تولید روزانه عربستان حدود از آن کسر می آینده

ا ای ندارد و ذخایر موجود خود رکنم که عربستان فعالً ذخایر گازی شناخته شده قابل مالحظهخاطر نشان می(. 

 ویژه برای شیرین کردن آب دریا استفاده کند.یز مجبور است برای مصرف داخلی و بهن

میلیارد بشکه نفت و از عربستان  178سال دیگر مجموع ذخایر انرژی )نفت و گاز( ایران معادل  20بنابراین 

ــکه میلیارد 110 معادل اول انرژی جهان  قدرت تواندمی ایران دیگر ســال 20دیگر،  عبارت بود. به خواهد نفت بش

آینده جایگاه رفیعی در نظام انرژی جهان خواهد داشـــت و ایران به شـــرط حفظ  گاز در که کنیم باشـــد. توجه

که عمالً به معنی انتقال از میادین مشــترک به میادین مســتقل اســت(  گازی خود )با تزریق به میادین نفتیذخایر

تبع  واحتماال به –فعل انرژی جهان، نقش ویژه ای را در حوزه انرژی تواند به عنوان دارنده نخســتین ذخایر بالمی

 ایفا کند. -آن در حوزه سیاست 

ـــباتی که ایران امروز دارد، یک غرب عاقل و  اکنون پرســـش این اســـت که با جایگاه، وضـــعیت و مناس

سبه ست که نگذارند ایران قدرت اول انرژی جهمحا شود. اما چگر چه باید بکند؟ بهترین گزینه این ا گونه؟ ان 

ــت که ایران از هم ــدن ایران چه منافعی برای یگانه راه حل آن اس اکنون گاز فروش شــود. ببینیم گاز فروش ش

تواند یک ایران مهار شده و نیازمند به فروش منابع نفت و گاز را تداوم بخشد بدون آن غرب دارد و چگونه می

 رژی شود:که تبدیل به قدرت انحصاری جهانی در عرضه ان
 

ضای جهانی نفت شد تقا شود، ر ضه گاز خلیج فارس به دنیا آغاز  کاهش خواهد یافت و  الف( هرگاه عر

 3/28گاز )یک میلیارد پای مکعب تر خواهد شــد. چرا که هرطبیعی صــعودی در قیمت نفت آهســته لذا ســیر

میلیارد پای مکعب  6رات هرصـورت صـاد این اسـت. در نفت بشـکه هزار 166حرارتی مکعب( معادل میلیون متر
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ان  به گاز ایر دهد. بنابر این هر چه زودتر صــادراتگاز، تقاضــای جهانی نفت را یک میلیون بشــکه کاهش می

 ترخواهد شد.دنیا آغاز شود، افزایش تقاضای نفت و در نتیجه افزایش طبیعی قیمت نفت آهسته
 

های پاک در حال تغییر اســت.  بنابراین جهانی انرژی به ســرعت به ســوی ســوختگمان تقاضــای ب( بی

اکنون نیز روند افزایش رود در آینده شـــاهد افزایش شـــدید تقاضـــا و قیمت جهانی گاز باشـــیم )همانتظار می

ه ک تر از روند افزایش مصــرف نفت اســت(. در این صــورت برای غرب بهتر اســتمصــرف جهانی گاز ســریع

چه زودتر آغاز شــود تا همزمان با افزایش تقاضــای گاز، عرضــه  فارس به بازارهای جهانی هرخلیج گاز عرضــه

ــدید قیمت ــود )توجه کنیم که قیمتگاز نیز افزایش یابد و بنابراین مانع افزایش ش های اولیه های جهانی گاز ش

ـــکل میای خواهد بود که قیمتهر محصـــول، پایه اکنون قیمت پایه گاز دهد. بنابراین اگر از های آینده را ش

 تواند دامنه تغییر زیادی داشته باشد(.های آینده نمیترل شود، قیمتکن
 

ـــدن ایران باعث میج( و مهم ـــود که ایران نتواند تر از همه آن که: گاز فروش ش یا،  با توجه به نیاز   -ش

شد  شته با صاد، انگیزه ندا شدید اقت صورت خود تزریق کافی به منابع نفتی گاز  -ارزی  میلیارد  50 کند. در این 

بازیابی از ذخایر بالقوه فعلی، دیگر قابل اســـتحصـــال نخواهد بود. بدین ترتیب، هم گاز ایران بشـــکه نفت قابل

ست و بنابراین فرصت برای کسب قدرت انحصاری در  ست و هم ذخایر نفتی ایران کاهش یافته ا فروش رفته ا

ــت خواهد رفت و نگرانی غر ــد )توجه کنیم آینده انرژی دنیا، برای ایران از دس ب از این بابت منتفی خواهد ش

ستخراج حدود  صل از ا شار حا سالهای پس از انقالب، که بدون تزریق  30که اگر افت ف شکه نفت در  میلیارد ب

ـــود، بعد از مدتی عمالً امکان  ـــب و با تزریق گاز کافی جبران نش ـــت، در موقع مناس کافی گاز انجام گرفته اس

 از بین خواهد رفت(. گونه ذخایربازیافت در این
 

میلیارد  40را صــادر کنیم و گاز کافی به مخازن نفتی تزریق نکنیم، ذخایر نفتی ما همان  نگازما اد( اگر م

شود و سال آینده استخراج می 20میلیون بشکه تولید در روز( در  4میلیارد آن )با  28بشکه خواهد بود. بنابراین 

میلیون بشـــکه  4توانیم روزانه د بود. ضـــمن آن که تا پایان ذخایر نیز نمیمیلیارد بشـــکه خواه 12ماند آنچه می

شتر می شار نیز بی شتر، افت ف شتر و بی ستخراج بی ستخراج کنیم؛ چرا که با ا ستخراج نیز  شود و بنابراینا امکان ا

 1ای بهتر از این متصور است؟شود؛ و برای غرب چه گزینهکمتر و کمتر می

                                                 

خازن بســیار بیشــتری دارد، میزان برداشــت ســالیانه از م یکه ســنگ مخزن میادین نفتی عربســتان نســبت به ایران، نفوذپذیر. با آن2

ستان معادل  سال  2/2عرب ستان در هر  ست ، یعنی عرب صد ا صد از مخازن خود را تخلیه می 2/2در ست که کند . این در در حالی ا

درصــد اســت که توان  3/3ســنگ  مخزن ایران از نظر نفوذپذیری بســیار پایین تر از عربســتان اســت، اما میزان برداشــت ســالیانه ما 
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ضرورتاً داللت بر این نکته ندارد که غرب  چنین آقای رئیس جمهور! البته می شده،   پذیرم که مباحث یاد

شد. باز می شد که احتمال دادیم، الزاماً راهبردی را در پیش گرفته با ست غرب همان با سیا پذیرم که حتی اگر 

درات گاز را القا شده از سوی غرب گذاری برای صاهای جمهوری اسالمی در توسعه سرمایهتوان سیاستنمی

مل تدبیری و آشفتگی کامل در مدیریت این حوزه حدانست. اما چه باید کرد با شواهد فراوانی که یا باید بر بی

شور. اجازه میکرد، یا بر منفعت شواهدی  خواهم به برخیطلبی گروههای ذینفع و یا به القاءپذیری از بیرون ک

ـــان می ـــدن میچ منطقی کمربندها را محکم کردهدهد ما بی هیکه نش ـــوی گاز فروش ش  تازیم، بهایم و به س

 اختصار اشاره کنم. 
 

دانیم ز نمیگوید ما هنواز سویی وزارت نفت در برابر انتقاد از عدم تزریق گاز کافی به مخازن نفتی می -1

انقالب است و مطالعات های موجود مربوط به قبل از میزان تزریق واقعی مورد نیاز چقدر است و بررسی

رده شده اویل سپگاز مورد نیاز اکنون در دست انجام است )این کار به شرکت استاتبرآورد مقدار تزریق

 1توان در مورد تزریق حرفِ نهایی را زد.دانم به کجا انجامید( و تا اخذ نتیجه، نمیبود و من اکنون نمی

ود اعالم کردند که از نظر ملی، کمبود گاز برای تزریق همچنین وزیر محترم نفت در اوایل دوره وزارت خ

 18/6/1381حضرتعالی نیز در جلسه  2ناپذیر را به همراه داشته است.به میدانهای نفتی، ضایعاتی جبران

اید و عقد قراردادهای گاز را منوط به نتیجه آن شورای اقتصاد دستور انجام مطالعات جامع انرژی را داده

ید. اما از سوی دیگر، همچنان شاهد عقد قراردادهای فروش گاز هستیم )آخرین آن با هند امطالعات کرده

شود که گونه قاطع عمل میآن LNGویژه های صدور گاز بهطور کلی در مورد انعقاد قراردادبود( و به

سوخت )برای مصرف،  گویی همه چیز برای سه دهه آینده روشن است و ما دقیقاً گاز مورد نیاز داخل

 دانیم.نیروگاهها و تزریق( و بنابراین توان صادرات گاز خود را به خوبی می

 

برنامه ریزی قبل از انقالب برای تزریق گاز )در وضعیتی که تعداد چاهها و افت فشار مخازن به اندازه  -2

ه است. میلیون متر مکعب( بود 260میلیارد پای مکعب ) 9امروز نبود(، براساس گاز قابل دسترس، حدود 

                                                 

ســال دیگر عمالً نفتی برای  10برد. در این صــورت باید احتمال جدی داد که ما حتی بعد از اســتخراج ما را به ســرعت تحلیل می

 یم.صدور نداشته باش

. سخنان آقای مهندس اکبر ترکان، معاونت برنامه ریزی و قائم مقام وزارت نفت در هشتمین جلسه شورای علمی نفت و گاز مرکز 1

 به نقل از نوار صوتی جلسه.– 8/11/1381پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در تاریخ 

 . 8و  7، صفحات 1381. نفت و توسعه، انتشارات وزارت نفت، شهریور 2
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ر ایم که باید حداقل دمیلیارد بشکه نفت نیز استخراج کرده 30که در این مدت حدود  این در حالی است

میلیون مترمکعب گاز تزریق شود تا افت فشار حاصل از آن حجم تولید جبران  300سال روزانه  15طول 

( را با تزریق روزانه مورد نیاز برای میلیون متر مکعب 260شود. بنابر این اگر تزریق روزانه قبل از انقالب )

شت صل از بردا شار حا میلیون متر مکعب( جمع کنیم، رقم  300های پس از انقالب )روزانه جبران افت ف

میلیارد پای مکعب( خواهد بود که معادل میزان اســتخراج روزانه  20میلیون مترمکعب گاز ) 560حاصــل 

ــت. به عبارت د 20گاز از  ــتخراجی از فاز پارس جنوبی اس ــت روزانه تمامی گاز اس فاز  20یگر، الزم اس

به حدود  نه  نزدیک  ـــود و گر  یادین نفتی تزریق ش به م بالقوه  50پارس جنوبی  ـــکه ذخایر  یارد بش میل

حجم گاز  1377وزیر محترم نفت نیز در ســالبازیافت نفت از دســت خواهد رفت. از این گذشــته، قابل

ا در حالی است که اکنون ههمه این 1اند.میلیون مترمکعب اعالم کرده 270 مورد نیاز برای تزریق را روزانه

ـــود )گرچه گاهی نیز به علتمیلیون مترمکعب گاز به میادین نفتی تزریق می 80روزانه تنها کمتر از   ش

کاهیم(. بنابراین، با وجود این حجم کمبود گاز برای تزریق، افزایش فشــار مصــرف داخلی، از تزریق می

 همه تالش برای عقد هرچه سریع تر قراردادهای فروش گاز برای چیست؟این 

 

در دانشگاه  23/10/1383اندیشی نیرو )که در نشست هم وزارت و گاز برآوردهای شرکت ملی براساس -3

صنعت نفت اعالم شد( مصرف گاز در داخل کشور ) شامل شبکه گاز شهری، پتروشیمی، نیروگاهها و 

میلیون مترمکعب خواهد رسید. این حجم تقریباً معادل  600سال آینده به حدود  20 صنایع انرژی بر( در

میلیون مترمکعب تزریق روزانه را نیز در نظر  560فاز پارس جنوبی است. اگر نیاز به  20 ظرفیت تولیدی

معادل عنوان مقایسه، چیزی سال آینده )برای مصرف و تزریق(، به 20بگیریم، حجم گاز مورد نیاز ما در 

فاز پارس جنوبی خواهد بود. حتی اگر نیاز به تزریق را نیز نادیده  28برابر کل ظرفیت تولید گاز همه  5/1

سال  20گاز مورد نیاز فقط برای مصرف داخلی در  که پیشتر آمد، اشتباه باشد، حجم بگیریم یا محاسباتی

فاز پارس  20از  کل تولید روزانه گاز معادل  ـ  طبق محاسبات شرکت ملی گاز و وزارت نیرو  ـ  آینده 

و این همه قرارداد صدور گاز بر چه  LNGگذاری در جنوبی خواهد بود. بر این اساس، این همه سرمایه

 پذیرد؟اساسی انجام می

 

سرعت افزایش هاز همه این -4 ضای جهانی گاز به  ست که در آینده نه چندان دور تقا شن ا شته، رو ا گذ

ـــت. اگر معادل حرارتی گاز را در نظر می یابد و بنابراین قیمت جهانی گاز نیز افزایش جدی خواهد داش

                                                 

 .22/10/1377، در تاریخ  1378به نقل از سخنان وزیر محترم نفت در مجلس، هنگام بررسی الیحه بودجه  .3
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ـــکه، حداقل ارزش هر هزار پای مکعب گاز بیش از 40 بگیریم، با فرض قیمت دالر  7 دالر برای هر بش

ست بفروشیمهایی است که واهد بود که چندین برابر قیمتخ توانیم . بنابراین حتی اگر نخواهیم یا نقرار ا

ارزش  ه میزانبتوانیم مطمئن باشــیم که قیمت گاز حداقل بینی کنیم میروندهای آینده بازار گاز را پیش

زایش ق گاز به میادین نفتی و افاش باال خواهد رفت. این در حالی است که با توجه به امکان تزریحرارتی

 ذخایر قابل استحصال نفت برای ایران، ارزش واقعی گاز برای ایران بسیار بیش از این است.

 

ـــتآقای خاتمی! به گمانم آنچه آمد کفایت می ـــیاس  ان هایمکند بر آن که به ضـــرورت بازنگری در س

به تشریح مسایلی نظیر کاهش تولید نفت میدان جدی تر بنگریم. در این نامه دیگر  ـــ حداقل در حوزه گاز  ـــ 

ـــروش )از حدود ـــکه در روز به کمتر از  70 س ـــد  20هزار بش ـــر ش ـــکه( که چندی پیش خبر آن منتش هزار بش

به ارزش  ــــ  بشکه نفت  میلیارد 3پردازم )موردی که اگر صحت داشته باشد به این معنی است که حدود نمی

ـــمیلیارد دالر  100تقریبی  آوردهای از ذخایر ما در میدان سروش غیر قابل استحصال خواهد شد، که از دست ـ

ما می خازن نفتی اســــت(. ا به م بل و تزریق آب  قا های بیع مت که از  قرارداد تایج گویم  ظار ن ید انت با اکنون 

 های مختلف نفت شاهد باشیم.انگیزی را در حوزهتأسف

ریهای دفتر توسعه فناواز کارشناسان است که با حمایت مالی  گروهی بندیاین ادعای من نیست، این جمع

ــــت یاس بل ار قا های بیع مت هایی در مورد قرارداد ـــی  ند. جمهوری، بررس ته ا ـــ ــــان یران داش ناس ـــ  کارش

اوان های فر، پس از بحثاین گروه اعزامیهای نفتی خارجی طرف قرارداد با ایران، در مذاکراتشــان با شــرکت

ستقراردادهای بیع متقابل نفت اند کهفنی، پذیرفته شده ا ضمین، به نحوی که اجرا  کند و نمی ، منافع ایران را ت

ه ، ککنندعمل می موازین و مصـــالح بنگاهداری و بر طبق مندرجات قرارداداند که آنان بر اســـاس اذعان کرده

ــرورتاً ربطی به منافع ملی ایران ندارد ــعه فناوریهای ریا) نوار گزارش گروه مطالعاتی اعزامی دفت ض ــت ر توس س

 (.18/10/1383جمهوری مورخ 
 

ـــت، گاز را دریابید! به گمانم این کار عزمی می خواهد به همان بزرگی عزم آقای خاتمی، از نفت گذش

 م:گویای! از سه پیشنهادی که در نامه پیشین دادم، آخرین را دوباره باز میهای زنجیرهبرای توقف قتل
 

ن امور ناداالملل و اقتصــادن مســایل بیننامتشــکل از کارشــناســان نفتی، حقوقدا تشــکیل یک کمیته ملی»

ـــی جوانب مختلف موضـــوعات کالن نفت و گاز وبین گزارش ملی راهبردی  تهیه الملل انرژی، جهت بررس
 «قراردادهای جدید تا ارائه  این گزارش انعقاددرباره مسایل نفت و گاز ایران، و توقف 
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رید فرایندهای کالن و بلندمدتی که در دوران شما آغاز شده است، اگر به صواب بوده آقای خاتمی! بگذا

ر به قیمت )حتی اگ است مهر تایید بگیرند و اگر به خطا بوده است در دوران خود شما متوقف و بازنگری شوند

یچ هشت ساله ه نمایی عملکرد دولت شما از سوی مخالفین تمام شود. بگذار خاتمی از این آزمون بزرگسیاه

 و عشق را اگر مفهومی هست همین جاست!(. -به خانه نبرد جز خاکستری از یک خرمن سوخته

(، بتوانم 1383خواهم که اگر این نامه نیز به محاقی درافتاد که نامه پیشین )نوروز در پایان از شما اجازه می

ــاحب ــان و ص ــناس ــاینظران مربوآنها را در اختیار کارش  باره درگیرد که راه را د گفتمانی در اینط قرار دهم، ش

ـــوی  ـــت. از س ـــتان من نیس بر تداوم برخی خطاها در دوران بعدی ببندد. این دو نامه اکنون دیگر تنها در دس

شما شود. بگذارید جناب به وزارتخانهآن ها ارجاع شده است و بعدها ممکن است ابزاری برای تخریب دوران 

کم اکنون دست همکاران شما ها زده شود. دستنقدها بر آفتاب افکنده و حرف تا دوران شما باقی است، این

 در دفاع و پاسخ بازتر است.
 

 شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد گاه حقیقت شود پدیدـفردا که پیش
 

 محسن رِنانی  ـبا احترام   
 دهلی نو  ـ  J.N.Uدانشگاه  .
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