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)یعنی آینده ایران و خلیج فارس( و تفسیر متفاوتی از  نفت آینده بینی از پیش کننده نگران کتاب، گزارشی این

ای است که غرب ـ و بویژه آمریکا ـ از  ان و نقش غرب در آن است. بازگویه  طرح احتمالیمناقشه اتمی ایر

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

در  آن ایه ها و بازنویسی بسط شد و آغاز (۴۲۳۱پیش )در سال  سال هشت کتاب اولیه این تدوین. کند می

اطالعات آن بهنگام  ۴۲۳۱بار دیگر در بهار و تابستان  انجام شده است. آنگاه یک ۴۲۳۱و بهار  ۴۲۳۱زمستان 

 اسالمی جمهوری ارشد مقامات برای چند نفر از «فقط» ۴۲۳۱در مهر  نهایی آن سازی شده و سرانجام متن

 .است شده ارسال ایران

 نمک بدبینی همراه اندکی با را هایم بینی پیش آگاهانه کردم می این کتاب را تدوین که آنگاه 

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

. اند کارانه محافظه بسیار که یابم درمی نگرم می ها بینی پیش آن به که اکنون اما های ملی بیفتند. چیدمان اولویت

هم اکنون محقق شده  –که برای یک افق بیست ساله بوده  –آن  جسورانه های بینی پیش یعنی نه تنها برخی از

بسی  واقعیت  :سخن دیگر به. است مانده عقب واقعیت است بلکه حتی در برخی حوزه ها پیش بینی من از

یعنی سرعت تحوالت دنیای واقع، از  است. در حال رخ دادن  شده بینی پیش چه آن از تر تر و نگران کننده سریع
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 ۴ای از این است که دنیای مدرن دارد وارد مرحله تکینگی قدرت تخیل ما نیز پیشی گرفته است. این خود نشانه

گی( یعنی وضعیتی که نه بازگشت به گذشته ممکن است و نه پیش بینی   می شود. و تکینگی )بخوانید: تَکینِه

خوابیم و اگر بیداریم به غوغاهای خودساخته مشغولیم و آنچنان در خویش  ما اما،  هنوزدقیق آینده. شوربختانه 

و بازنده، فردی و  .نمانده است واقعیت دیدن و سرگردانیم، که فرصتی برای شنیدن پایه خویش دون مسائل و

اش در انجماد  دیشهزیست کند اما ان« تکینه شونده»ای و   ای است که در دنیای تحوالت لحظه نظامی و جامعه

 تصورات گذشته باقی مانده باشد.

کند؛  مان می  نوشتم، ترس از واقعیت هولناکی که خموشانه دارد محاصره« از ترس»من این کتاب را 

ای گریبان چاک کنند که زود  کنم، ترس از این که دیر شده باشد و تازه عده منتشر می« با ترس»و اکنون نیز 

زمان انتشار آن اکنون نیز دیر شده است. من این کتاب را برای دلم و به امید کمک به دانم که  بود. اما می

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

وم مسیر گذشته صبر کردم. اکنون که دریافتم پافشاری بر تدا« پنج سال»برخی مقامات کشورم فرستادم و 

ظاهر جسورانه من در این کتاب، بسیار  های به بینی همچنان پای برجاست و هنگامی که دریافتم پیش

های ما با سرعت بیشتری روبه پایان است، تصمیم  تر از تحوالت دنیای واقع بوده است و فرصت کارانه محافظه

من بر سر تدوین این کتاب نهادم تنها زمانی  به انتشار عمومی آن گرفتم. و البته جبران چند سال عمری که

های ما بگذارد. و البته دو  خواهد شد که این کتاب تاثیری هر چند اندک بر روند پرهزینه و فرساینده سیاست

های انسانی و اجتماعی ملتی بزرگ کجا که به شتاب در حال تخریب است؟ و  سه سال عمر من کجا و سرمایه

روز  و عرق شرم کارگران و کشاورزان و زحمتکشان و شهروندان ما کجا که روزبه  دو سه سال عمر من کجا

تر می شوند؟ و امروز اقتصاد ما  ثبات و تفتیده در تورم و فرسوده در رکود، شکسته در زیر فشار یک اقتصاد بی

در دام مناقشه  بست سیاست به دام افتاده است و سیاست ما نیز هیچ راه حل اقتصادی ندارد. اقتصاد ما در بن

 گیر شده است.  اتمی زمین

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

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

های تاریخی را به آنان واگذار می کند.  ه راحتی فرصتهای دیگر را محکوم و مطرود می داند، چقدر ب نظام

داند چگونه  سال نمی ۴۴۱ای 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

                                                 
1 .singularity  
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  قرار می گیرند، ۴«هوش زیر متوسط»های دارای  ( و در طبقه ملت۴۱۰تا  ۰۱دامنه نرمال است )در مقایسه با  ۳۱

شوند و با همین خود  برند و غِرّه می میدانند و از تکرار این باور فریب لذت  ملت دنیا می« ترین باهوش»خود را 

 .۳کنند های رقیب واگذار می های تاریخی را به ملت پی فرصت در فریبی، پی

ون که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم هستیم صرف نظر از این که چه کسی و از اکن

« چرخش بزرگ»های فکری و روانی الزم برای یک  دست گیرد باید زمینه چه جناحی ریاست جمهوری را به

اظ روانی آماده مان فراهم کنیم. بنابراین هم نیاز است که سیاستمداران خودشان را به لح را در سیاست خارجی

است تا « چرخش بزرگ»کنند و هم الزم است مردم کشورمان را از نظر فکری توجیه کنیم که اکنون زمان 

ای است که  نشویم. ایران عزیز کشتی  «بحران بزرگ»از دست نرود و به زودی گرفتار یک « فرصت بزرگ»

مان همه باید به نجات آن از گردابهای  سیهمه ما بر آن سواریم و صرف نظر از نژاد و مذهب و اختالفات سیا

است به سیاستگذاران ارشد و به کاندیداهای ریاست « فوری»کمکی فکری و   حائل بیندیشیم. این کتاب،

جمهوری که به کمک ایده های آن، شرایط حساس امروز کشور را برای مردم روشن کنند و زمینه های 

 نونی کشور فراهم کنند.فکری الزم را برای برون رفتن از بن بست ک

بار کتاب را بازبینی و بهنگام سازی کردم، تصمیم گرفتم آن را   برای آخرین ۴۲۳۱وقتی در تابستان 

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

ی اتمی خواهد شد. گمان  ما در حوزه مناقشه های دهنده است که به زودی موجب بازنگری در سیاست تکان

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

ام آقای دکتر محمدرضا بهشتی  همکار و دوست فرهیخته ۴۲۱۳های آن بازتر است. بنابراین در مهرماه  از ایده

ی مربوط به چهار تن از مقامات را به دستشان  گاه تهران( تقبل زحمت کردند که نسخه)استاد گروه فلسفه دانش

تک آن مقامات رفتند و ضمن بیان پیام اصلی کتاب،  شخصا به دیدار تک ۴۲۳۱برسانند. ایشان در همان مهرماه 

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

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

 «. شان می دهم رئیس جمهور جلسه دارم و حضوری تحویل

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

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

                                                 
1 . dull normal 

 . درباره بهره هوشی ایرانیان در فصل چهار همین کتاب توضیح داده شده است. ۳
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خوانده بود از طریق مرکز « خبر آنالین»من با  ۰۴تیر  ۳۳محترم مجلس که وصف این کتاب را در مصاحبه 

 ۴۲۳۱مهر  ۴۲را در ای از آن  های مجلس تماس گرفت تا نسخه ای از آن را دریافت کند. گفتم نسخه پژوهش

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

 جست، 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 « ها رویارویی تمدن»فته است نه به خلیج فارس در پیش گرفته به این معنی است که تصمیم گر

و سلطه بالمنازع خود را بر نظام جهانی، با پروژه « پایان تاریخ»به نفع غرب است که «. ها گوی تمدن و گفت»

ها وقتی محقق می شود که غرب بتواند گریبان نظام تولیدی «عبور تمدن»ها رقم زند. و پروژه «عبور تمدن»

ای متکی بر انرژیهای نو و پاک بنا کند تا هم مساله  ا به انرژیهای فسیلی رها کند و نظام تازهخود را از اتک

را حل کند و  –اش غرب خواهد بود  ای ـ که با افزایش آنها و گرم شدن زمین، بازنده اصلی گازهای گلخانه

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

فعالیت اقتصادی حذف شوند. برای چنین هدفی، غرب هیچ ابزاری موثرتر از افزایش قیمت نفت برای مدت 

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

 خواهد بود.  انگاریم، نخستین برنده افزایش قیمت نفت، غرب

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

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

های اتمی ایران  گری در مورد فعالیت، اغواگری و افشا۳۱۱۲، حمله به عراق در ۳۱۱۳در سال « محور شرارت»

هویچ در  و چماق ها علیه ایران و اعمال سیاست ها و تحریم به بعد، تالش برای صدور قطعنامه ۳۱۱۱از سال 

های داخلی و جهانی  ، و نیز سیاست۳۱۱۱ی اتمی  ایران در تمامی سالهای پس از  جهت طوالنی شدن مناقشه

تخاب یک فیزیکدان برنده جایزه نوبل به عنوان وزیر انرژی آمریکا در سال ی انرژی )نظیر ان آمریکا در حوزه

های خودروسازی ورشکسته در بحران اقتصادی در جهت  و هدایت اعتبارات تخصیص یافته به شرکت ۳۱۱۳

هایی هستند  های پاک و غیرفسیلی مصرف کنند( آشکارا سیاست تری که سوخت های کوچک تولید اتومبیل

 اند. ضمین تحقق هدف غرب اجرا شدهکه در جهت ت

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

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

ان نیز خوشبینانه خود را در یک بازیِ اتمیِ طراحی شده، گرفتار اندازی کند و ایر آلوده کردن خلیج فارس راه

الگوی مصرف انرژی جهانی را متحول  ۳۱۳۱کرده است. کتاب می گوید که اگر غرب نتواند تا پیش از سال 
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شود و بنابراین غرب  کند، در دهه بیستِ قرن جاری به بحرانهای بزرگی در حوزه اقتصاد و انرژی گرفتار می

ارد جز این که بی سروصدا از طریق بحران آفرینی در منطقه نفتی خلیج فارس، قیمت نفت را برای راهی ند

های انرژیهای نو و پاک،  ی حوزه دالر نگهدارد تا سرمایه گذاری در همه ۴۱۱تا  ۰۱مدت پنج تا دهسال باالی 

فارس نیست و غرب هیچ آلود کردن خلیج  مقرون به صرفه شود. و برای این کار هیچ راهی بهتر از تنش

تر از ایران نخواهد یافت تا در یک بازی پیچیده اما کم خطر با او، این پروژه بزرگ تاریخی را  دشمنی نجیب

ای که غرب طراحی کرده  توان چنین توصیف کرد: در بازی اجرا کند. پیام این کتاب را در یک جمله می

ب است و منافع تاریخی ما در این است که به سرعت از این است، ایران گل بزند یا گل بخورد، برنده نهایی غر

 بازی کناره بگیریم.

مشغول نوشتن این مقدمه هستم، خبر انتشار یک  ۴۲۰۳هم اکنون که در روزهای اولیه اردیبهشت 

 ۳«دیوید موریسون»و  ۴«پیتر اوبورن»کتاب در میان خبرگزاریهای خارجی و داخلی دست به دست می چرخد. 

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

ای  گویند دستگاههای اطالعاتی آمریکا در گزارشهای خود درباره برنامه هسته می ۲«ای در اشتباه است هسته

د را متوقف کرده است و از آن به بعد ای خو برنامه هسته ۳۱۱۲اند که حکومت ایران در پاییز  ایران تاکید کرده

ای در فعالیت اتمی ایران رخ نداده است. به عقیده آنها دستگاههای اطالعاتی اسرائیل نیز  هم تحول جدی

های غربی عامدانه  گویند با وجود این اطالعات، اما سیاستمداران و رسانه ارزیابی مشابهی دارند. نویسندگان می

زنند. نویسندگان  بلیغاتی که ایران دارد روی تولید سالحهای اتمی کار می کند، دامن میو عالمانه به این باور ت

خواهد مساله با  گویند که ایران همواره آماده مذاکره بوده است و این غرب است که نمی به صراحت می

رد. آنان ب می ۳۱۱۲مذاکره حل شود و شرایط را به سوی یک جنگ تمام عیار نظیر حمله به عراق در سال 

اگر که  ه استکرد اعالمدر مذاکره با اتحادیه اروپا  ۳۱۱۱در سال اند که جمهوری اسالمی  همچنین نوشته

ای خود را  حاضر است تمام مراکز هستهرا به رسمیت بشناسند ایران سازی اورانیوم  برای غنیایران حق ها  غربی

تونی بلر،  دهد که اسناد وزارت خارجه انگلستان نشان می، اما المللی بگشاید نهادهای بین رای بازدید و نظارتب

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

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

ها می کوبد تا یک  ن آگاهی دارد اما بر طبل خطرناک بودن این فعالیتبی خطر بودن فعالیت هسته ای ایرا

                                                 
1 . Peter Oborne 

2 . David Morrison 

3 . A Dangerous Delusion: Why the West Is Wrong About Nuclear Iran 
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دروغین را در جهان به راه اندازد. نویسندگان سرانجام نتیجه می گیرند که شرایط امروز نظیر « ایران هراسی»

است. آنان بر این باورند که رفتار سیاستمداران و  ۳۱۱۲شرایط پیش از حمله آمریکا به عراق در سال 

های غربی به گونه ای است که ظاهرا می خواهند جنگ دیگری در منطقه راه بیندازند و اگر چنین شود  رسانه

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

ای است که  صفحه ۱۱۱دقیقا شبیه پیام کتاب « توهم خطرناک»صفحه ای  ۴۴۳پیام اصلی کتاب 

گویند مناقشه اتمی غرب  ون جلد اول آن در دست شماست، اما از دو منظر متفاوت. هر دوی این کتابها میاکن

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

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

راند که  به انحراف بردن افکار عمومی به راه انداخته است و اکنون نیز دارد آن را به سوی یک جنگ تازه می

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  ت که مکمل پروژه حمله به عراق است. یعنی هر دوی اینمناقشه اتمی ایران طرحی اس

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

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

استخوان در »یابد و این تنش به صورت  تحریم، تشویق و تنبیه، و روی میز نگاه داشتن گزینه نظامی ادامه می

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

ا ما بازی خواهد کرد تا آنگاه که به ها ب ها و اعمال تحریم ملتهب خواهد کرد و همچنان با صدور قطعنامه

اهداف اصلی ای که طراحی کرده است و در این کتاب به طور مفصل از آن سخن گفته ایم دست یابد. 

دهد  جنگ، هیچ دستاوری برای غرب نخواهد داشت. آنچه تمدن غرب را از دشواریهای در پیش رو نجات می

است. البته شکی نیست که اگر غرب واقعاً متوجه شود  ۳۱۳۱یک ایران هراسی تمام عیار برای دستکم تا سال 

که ما در حال تولید سالح اتمی هستیم بدون تعارف به ما حمله خواهد کرد. اما این حمله از نوع جنگ نخواهد 

ای که احتمال می دهد در آن جا مشغول تولید  ای خواهد بود برای تخریب مراکز نظامی  «تک حمله»بود بلکه 

ای نیز استفاده خواهد کرد تا مناقشه اتمی را  ی باشیم. همین و بس. و البته از فرصت چنین حملهسالح اتم

 همچنان تداوم بخشد. 

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

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

بینی شده بود رخ داده است؛ به برخی  تر از آنچه در این کتاب پیش گذشته، تحوالت حوزه انرژی خیلی سریع

 از آنها توجه کنید:
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یعنی سال بر سر  ۳۱۱۴تا  ۴۰۳۱ساله )از  ۴۱سهم نفت در مصرف کل انرژی جهان در طول یک دوره 

 ۳۱۷۱قیمت نفت به طور متوسط   ۴۰۳۱درصد بوده است. در سال  ۲۰تا  ۲۳با ثابت و بین کارآمدن بوش( تقری

دالر در نوسان بوده است(.  ۳۳۷۱تا  ۴۱۷۱دالر بوده است )و در طول دوره بین  ۳۱۷۱و در پایان این دوره 

هم نفت تغییر بنابراین به علت این که نوسانات، تصادفی و به تناوب به صورت افزایش و کاهش بوده است س

ایران،  عراق و کره شمالی را به عنوان  ۳۱۱۳به کاخ سفید رفت و در  ۳۱۱۴چندانی نکرده است. بوش در سال 

به عراق حمله کرد. قیمت نفت که با ورود بوش به کاخ  ۳۱۱۲اعالم کرد. سپس در مارس « محور شرارت»

دالر و سپس با حمله به عراق در  ۳۱به  ۳۱۱۳دالر بود با اعالم محور شرارت در  ۳۱حدود  ۳۱۱۴سفید در 

افزایش یافت. همزمان، از همان سال اعالم محور شرارت  ۳۱۱۱دالر در سال  ۲۳و سپس به  ۳۳ابتدا به  ۳۱۱۲

سال ثبات،  ۴۱که قیمت نفت رو به افزایش گذاشت، سهم نفت در کل انرژی مصرفی دنیا پس از  ۳۱۱۳یعنی 

رژی ٰ  ر آمدن دولت نهم در ایران و اعالم سیاست های جسورانه در حوزه انشروع به کاهش کرد. با بر سَرِکا

دالر جهش کرد و سپس این  ۱۱دالر به  ۲۳های ایران و غرب، قیمت نفت از حدود  اتمی و باال گرفتن تنش

ر دال ۴۱۱دالر رسید و پس از آن به طور متوسط در سطحی باالی  ۴۴۱به باالی  ۳۱۴۴افزایش ادامه یافت تا در 

در نوسان بوده است. در همین دوره که قیمت نفت افزایش یافته است، سهم نفت در مصرف جهانی انرژی از 

 ۲۱درصد کاهش یافته است. در حالی که در همین دوره، مصرف کل انرژی جهان حدود  ۲۳به حدود  ۲۳

ف انرژی جهانی درصد افزایش یافته است. یعنی با وجود افزایش شدید مصرف انرژی، سهم نفت در مصر

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  ۳۱۱۴در سال 

این ظرفیت به معادل  ۳۱۴۴ید برق نیروگاه بوشهر بود. در حالی که در برابر ظرفیت تول ۴۷۱معادل کمی بیش از 

 ۱۱برابر نیروگاه بوشهر رسیده است. یعنی در یک دوره ده ساله ظرفیت تولید برق خورشیدی جهان حدود  ۱۱

نفت پایان خواهد یافت یا  ۳۱۲۱گفت تا  هایی که می هزار درصد افزایش(. پیش بینی ۱۱۱۱برابر شده است )

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

سال دیگر. گرچه هنوز ۳۱سال دیگر از نفت عبور خواهد کرد و دنیای در حال توسعه تا حدود   ۴۳یعنی  ۳۱۳۱

ن آلمان توانسته است ظرفیت تولید برق همین پیش بینی هم بسیار محافظه کارانه است. چرا که هم اکنو

درصد مصرف برقش برساند. بی گمان کشورهای  پیشرو ـ مانند آمریکا، آلمان و  ۱۱اش را به سطح  خورشیدی

یعنی حدود هفت سال دیگر )یعنی تا پایان  ۳۱۳۱ـ تا پیش از  OECDژاپن و احتماال بخش اعظم کشورهای 
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ور ایران شود( یا به واردات نفت خود پایان می دهند یا آن را شدیداً ای که یک نفر دیگر رئیس جمه دو دوره

کاهش می دهند. اوباما هم اکنون و به عنوان یک سیاست اصلی در دوره دوم ریاست جمهوری اش اعالم 

آمریکا که اکنون بزرگترین وارد کننده نفت جهان است، به صادر کننده نفت تبدیل  ۳۱۳۱کرده است که تا 

. غرب پیش از آن که ما چشم باز کنیم از نفت عبور کرده است. آنگاه در آن سوی دریاها و فارغ خواهد شد

 کنند. ای روانه کشورهای ما می های انسان دوستانه از مشکالت ما می نشینند و گاه گاهی کمک

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

ای برای تحقیق و توسعه، ابداع و نوآوری در انرژیهای نو را جهش داده که هزینه تولید  است و چنان انگیزه

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

سال دیگر تمام نیاز جهان به  ۳۱تولید انرژی خورشیدی در این پنج سال یافته است همچنان ادامه یابد، تا 

انرژی، از طریق انرژی خورشیدی تامین خواهد شد. تازه با این فرض که تحولی اساسی در فناوری تولید 

در میان  ۴انرژی خورشیدی رخ ندهد. اما در عمل چنین نیست. همین چند روز پیش یک نشریه معتبر فناوری

درصدی معرفی  ۱۱های خورشیدی را با بازدهی  ای از آینه ، نسل تازه۳۱۴۲ساز سال  فهرست ده فناوری تحول

درصدی هستند. این یعنی یک پیشرفت  ۳۱های خورشیدی دارای بازدهی  کرد؛ در حالی که نسل فعلی آینه

های تولید برق از  درصدی در هزینه ۱۱جویی  های خورشیدی که منجر به صرفه درصدی در بازدهی آینه ۴۱۱

ن تحول به این معنی است که نرخ سودآوری در تولید برق از نور خورشید به یکباره نور خورشید می شود. ای

گذاریهای جدید به این صنعت روی خواهد آورد که  ای از سرمایه کند و بنابراین به زودی موج تازه جهش می

دید؛ و این یعنی ام را نیز درخواهد نور هایی که من هم اکنون در این نوشته کرده بینی در این صورت تمام پیش

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

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

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

درصد کاهش یافته است.  ۱۱ی تولید انرژی از باد نیز در سه سال اخیر حدود  رشد است. به همین ترتیب هزینه

پذیر  تجدید پاک و ی هایژانرصد درصد برق مصرفی اش را از  ۳۱۳۱سال  اعالم کرده است که تااسکاتلند 

  تامین خواهد کرد. 

 

                                                 
1 . MIT Technology Review 
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ی دیگری )نظیر چین(  ه با عبور غرب از نفت، کشورهای درحال توسعهحتی هیچ امیدی هم نیست ک

چین به عنوان بزرگترین اقتصاد پس از آمریکا و رشد یابنده ترین  ۳۱۴۴جای آنها را بگیرند. مثال در سال 

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

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

شود و با کاهش شدید تقاضای  ی جهان دگرگون می گیرند، پس الجرم الگوی مصرف انرژی در همه نفت می

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

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

ی  مساله –کارانه به نظر برسد  مانده و محافظه ها عقب بینی است ـ و همین موجب شده است که اکنون آن پیش

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

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

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

 شوم.  تمثیل می

ی زمانی )فرض  رشد یک درخت که هر دوره ها گاهی خطی و یکنواخت رشد می کنند، مثل پدیده

رشد « نمایی»ها به صورت  درصد نسبت به سال قبل بزرگتر می شود. گاهی نیز پدیده ۳۱کنید سالیانه( مثال 

ی قبل شدیدتر می شود. مثال  تکثیر  ی زمانی نرخ رشد نسبت به بازه کنند که در این صورت در هر بازه می

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

رسد و  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  سپس ظرف ده روز بعدی این تعداد به ده هزار نفر می

شود.  هها هزار نفر دیگر گرفتار این بیماری شوند. یعنی با گذشت زمان سرعت انتشار این بیماری بیشتر مید

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

 شود.

( دستور را در ۴فالپ پتا ۳۱یا در واقع ) ۴۱به توان  ۴۱دو ضربدر ی  به اندازهاگر مغز انسان بتواند 

دهد که  نشان می ۳۱۴۳تا  ۴۰۱۱های  در طی سال ای فناوریهای رایانهپردازش کند، روند رشد  ،واحد زمان

 ۴۱۱به چیزی حدود  ۴۰۰۱تریلیون دالر در سال  ۴۱۱۷۱۱۱ی شبیه سازی این قدرت پردازش مغز از  هزینه

                                                 
 رود. به کار می« واحد پردازش»ای برای  نیز در علوم رایانه  «فالپ»معادل هزار تریلیون یا یک ضربدر ده به توان پانزده است. « پتا». هر  ۴
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ای است که در سیزدهم  )جالب این که این رقم دقیقا معادل بودجه ترسیده اس ۳۱۴۳میلیون دالر در سال 

 ی مغز انسان اختصاص داد(. ی نقشه فروردین امسال، باراک اوباما برای تهیه

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

های  سال در قدرتاین . شده است هر سه سال دو برابر می (۳۱ن گذشته )قردر اوایل قرن  ،اساس هزار دالر

زمان دو برابر شده است و هم اکنون  دو برابر  ،میالدی هر سال ۳۱۱۱سال  درمیالدی هر دو سال و  ۱۱ی  دهه

برابر  دو رسیده است. یعنی کشورهایی که در مرز علم و فناوری قرار دارند برای به زیر یک سالشدن آن 

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

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

 را کاهش می دهد. های این فناوریها  برد. و به همین نسبت هزینه باورنکردنی باال می

تر شده است و با در  میلیارد بار قوی ۳۱ساخت بشر  های رایانهسال گذشته قدرت پردازش ابر  ۱۳طی 

سال این قدرت  ۴۱های آینده هر سال دو برابر شود، طی  طی سال این قدرت نظر گرفتن این نکته که قرار است

 .شود بیست تریلیون بار بیشتر می ۴۰۱۱بت به سال و این یعنی قدرت پردازش نس خواهد شدپردازش هزار برابر 

سال  ۱۳که در  باشد در ده سال آینده به همان میزانیو فناوری اگر سرعت رشد علم   به دیگر سخن،

 ۴۱با سرعت رشد کنونی درتا به جایی برسیم که  استهزار سال زمان الزم  ۱۳، ( بود۴۰۱۱)یعنی در سال  پیش

. تکینگی یعنی همین. دقیقا همین حالتی که اکنون به ذهن شما دست داده است. سیدسال آینده به آن خواهیم ر

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

( ۳۱تا  ۳۱ ای که من در هنگام تدوین این کتاب )سالهای های جسورانه کند. به همین علت بود که پیش بینی

نماید. بنابراین اکنون که جهان توسعه یافته در  کارانه می ام، اکنون تا حدودی نیز عقب مانده و محافظه داشته

های علمی ما نیز از واقعیت عقب  بینی ی علم و فناوری به مرز تکینگی رسیده است، بسیاری از پیش حوزه

ها و  مان را بر اساس دریافت ون تکیه بر دانش زمانه، آیندهگدار به آب بزنیم و بد ماند چه رسد به آن که بی می

 ای که از گذشته داریم پی بریزیم. تصورات فرسوده

گرایانه کشور را مدیریت  های غیرعلمی و توده توانیم با مدیریت سنتی و روش ما دیگر نباید و نمی

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

ی کشور است که  ی توسعه شده است. یک معیار کالن برای ارزیابی این نتیجه، سند چشم انداز بیست ساله

ی توسعه  و به عنوان سند مادر برای تدوین و اجرای چهار برنامه پنج ساله ۴۱۱۱تا  ۴۲۳۱برای اجرا در دوره 

ر بلندی را برای کشور در نظر گرفته است، که از جمله این اهداف، مصوب شده است. این سند، اهداف بسیا

انداز است. اکنون بیش از یک سوم از دوره  استقرار کشور در جایگاه نخست اقتصادی در منطقه، در افق چشم
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رَوی نداشته ایم بلکه  این سند طی شده است، در حالی که در بخش بزرگی از اهداف این سند نه تنها پیش

ای است که بر اساس اهداف  ی نیز روی داده است. مثال برنامه چهارم توسعه کشور که نخستین برنامهرو پس

بینی کرده است که برای کسب جایگاه نخست در قدرت اقتصادی  این  سند طراحی و تصویب شده، پیش

ی که آنچه در منطقه الزم است اقتصاد کشور سالیانه نرخ رشد اقتصادی هشت درصد را تجربه کند. در حال

های رشد بین صفر تا سه درصد بوده است. اگر نرخ رشد  های برنامه و پس از آن رخ داده نرخ عمل در سال

برای تحقق   های اخیر، اقتصادی، شاخصی برای گمانه زدن درصد تحقق سایر اهداف باشد، با عملکرد سال

راین، هم تحوالتی که در منابع قدرت جهانی سال زمان نیاز خواهیم داشت. بناب ۳۱اهداف سند چشم انداز به 

در حال رخ دادن است و هم عملکرد 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 سرمایه گذشته، سرعت یافتن خروج سرمایه  از این

یر، که در واقع تخریب زیربناهای اصلی توسعه کشور است، بیانگر این نکته است که اجتماعی در سالهای اخ

اجتماعی خواهیم شد و از آن پس « ریزی درهم»و سپس « هنجاری بی»اگر این روند ادامه یابد، ما وارد مرحله 

کالم، ما از  توانیم دست به توقف و تصحیح برخی فرایندهای مخرب بزنیم. در یک اگر هم بخواهیم دیگر نمی

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

 آغاز شود.« ریزی درهم»مرحله 

هم زدن بازی غرب و هم برای بیرون کشیدن کشور  براین اساس، براین باورم که اکنون، هم برای به

ای  های خارجی و داخلی کشور را به گونه اده، زمان آن است که سیاستاز مسیر خطرناکی که در آن افت

 بازنگری کنیم. « صادقانه»و « گیر چشم»، «آشکار»  ،«سریع»

تواند  ی است که نظام تدبیر ما می«آخرین فرصت»جمهوری  به گمان من، انتخابات یازدهم ریاست

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

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

« تصمیمات بزرگ»در 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 توسط آن را فراهم آورند. 

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

 های خارجی ما سایه افکنده است با او همراهی کنند. سیاست
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و اجتماعی بزرگ در داخل و خارج به منظور خروج  اکنون همه چیز برای تحقق یک شوک سیاسی

اول کتاب ـ   در نامه ی محترم گونه که خواننده بست کنونی کشور فراهم است. همان سریع و کم هزینه از بن

(، ورود اوباما به انتخابات ریاست جمهوری ۴۲۳۱خطاب به مقامات کشورـ خواهد دید، در آن زمان )مهر 

ام که اگر این فرصت از دست برود شرایط ما  ام و گفته یک فرصت تاریخی دانستهرا  ۳۱۱۳آمریکا در سال 

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

نبار یک فرصت تاریخی برای بازنگری در رویکردهای زیا – ۴۲۳۳در انتخابات  –تدبیر ما یک بار دیگر 

های درونزای اجتماعی و ملی برای آغازی تازه را از دست داد. اکنون نیز انتخابات  جاری و بازسازی توانایی

در پیشِ رو، فرصتی طالیی است که نظام تدبیر نباید بگذارد از دست برود. جامعه ما دیگر فرصتی برای خطا 

این فرصت را از دست بدهد، تکینگی اقتصادی که است و اگر   «افق رویداد»ندارد و نظام سیاسی ما اکنون در 

 . ۴اکنون گرفتار آنیم، به تکینگی سیاسی منجر خواهد شد

برای مقامات  ۴۲۳۱ای در کتابی که در مهر  آمار یا اطالعات محرمانه  با توجه به این که هیچ سخن،

که  –ر کنم. کل کتاب ام وجود ندارد، تصمیم گرفتم عین مطالب همان کتاب را منتش کشور ارسال کرده

توسط ناشری معتبر اکنون در حال طی مراحل چاپ است. اما چون معتقدم انتخابات  –صفحه است  ۱۱۱حدود 

نظیر برای جامعه و نظام ماست که با رقم زدن یک تحول بزرگ تاریخی،  ریاست جمهوری یازدهم فرصتی بی

نی و فضای اجتماعی داخلی را برای بازنگری تهدیدهای جاری را به فرصت تبدیل کنند و محیط سیاسی جها

جلد »ال های ملی ما آماده کنند، در این مرحله تصمیم گرفتم که فع اندیشانه در اولویت آمیز و مصحلت حکمت

به صورت الکترونیک و از   را شامل می شود ـ درصد کل مطالب کتاب ۱۱کتاب را ـ که نزدیک به « اول

وگو درباره  کنم. شاید فرصتی که در فضای انتخابات برای گفت طریق تارنمای شخصی خودم منتشر

آید، مجالی ایجاد کند که برخی از زنهارهای این کتاب مطرح و در باب  موضوعات اساسی کشور پدید می

 وگو شود.  آنها گفت

است که « 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  شامل سه فصل اول کتاب اصلی بعالوه فصل

                                                 
در  ۴۲۰۴اسفند  ۴۱برای اقتصاد و نظام سیاسی ایران، به سخنرانی من در « افق رویداد»و « گیتکین». برای اطالع از منظور من از مفاهیم و عالئم  ۴

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

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
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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ها به طور اجمال آمده  کند، در همین فصل ای که غرب از طریق مناقشه اتمی ایران دنبال می در مورد بازی

دیگری آمده است که در  های در فصل« ها نظریه عبور تمدن»است. البته بسط این مباحث و نیز تفصیل 

مجلدات بعدی منتشر می شود. همچنین برای روشن شدن ذهن خواننده از ساختار کلی کتاب، فهرست کل 

های حذف شده نیز فهرست  مطالب کتاب در ابتدای این جلد آورده شده است. از این گذشته، در محل فصل

ی آن هستید و  ی که اکنون در حال مطالعها«مقدمه»مطالب همان فصل گنجانده شده است. پس غیر از همین 

 –تغییر   «یک کلمه»حتی بدون  -این کتاب  به بعد، عیناً  ۳۴ی کتاب جاری، از  صفحه  ی اولیه چند صفحه

تدوین و پنج سال پیش برای مقامات  ۴۲۳۱تا  ۴۲۳۱مطالب همان کتاب نخستینی است که در فاصله سالهای 

گمان  های تایپی بوده است. بی غلط برخی ها تغییری که اعمال شده، اصالحکشور ارسال شده است. در واقع تن

سازی بود، اما ضرورت حفظ اصالت کتاب  بخشی از مطالب و اطالعات کتاب، پس از پنج سال، نیازمند بهنگام

 اولیه، مرا از این کار بازداشت.

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

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

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

شان  بر زمین مانده است. از آنان برای حقوق زمین مانده این دوره، حقوق فراوانی از آنان بر گردن من بوده که

تا در قید حیات بود  -هایشان صمیمانه سپاسگزارم. در طول این سالها، پدرم  خواهم و برای همراهی پوزش می

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

ی من  نهفته  اسخ من همیشه منفی بود. اکنون اگر در انتشار عمومی این کتاب، خیری برای جامعهو متاسفانه پ

 گمان روح پدرم را شادمان خواهد کرد. باشد، بی

همچنین در دوره تدوین این کتاب تعداد زیادی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان، 

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

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

 دانند که دوستشان دارم و سپاسگزارشان بوده و هستم.  دهم نامی از آنها نبرم. خودشان می می

 

 محسن رنانی

 ۴۲۰۳اردیبهشت  –انشگاه اصفهان د

 



 

 

 

 آگاهی
 

 

 ای نسخه مطابق  عیناً  به بعد آمده است،از این صفحه مطالبی که 

 برای مقامات کشور ارسال شده است،  ۸۳۱۱است که در مهر 

 .جایی بدون حتی یک کلمه تغییر یا جابه
 

 

 

 تذکر نکات زیر الزم است: بنابراین 

 

های آینده این کتاب با برخی اشکاالت  خواننده محترم ممکن است در صفحه

برای حفظ اصالت کتاب، بدون اصالح باقی  رو شود که روبه و نگارشی ویرایشی

 نهاده شده اند.

 

 
و  های بعد آمده که در صفحه «مطالب فهرست»و  «صفحه عنوان»تکرارهمچنین 

، همه از بابت حفظ ساختار اولیه سته به صورت پیشگفتار کتاب آمده انامه هایی ک

 .کتاب بوده است
  



 

 

 

 بعنوان اولیه کتا

 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
 

 

 
 

 
 ۸۳۱۶: زمستان اولیه تاریخ تدوین

۸۳۱۱ و تابستان : بهارنهایی و بهنگام شده در

  



  

 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی                  ۱۱

 

 

 

 :یادآوری
 

 یسندهنو یهااز آمارها و نوشته یچکدامه دولتی دارد محرمانهکه مهر   ۱۱۴صفحه از  یربه غ .۴

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

متفاوت با  یهایلر برابر تحلکه مقامات کشورمان معموال د تجا که تجربه نشان داده اساست. اما از آن

 یفرصت و جرات بازنگر یقطر ینو از ا یرندگیشود موضع ممیکه در رسانه ها منتشر  میرس یدگاهد

  یبرخ 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 مقامات

منبع مشخص )مراجع  یکتاب مستند و دارا ینارائه شده در ا یتمام اطالعات و آمارها .۳

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

 رردن ارجاعات مربوط ارقام صرف نظمنبع ارجاع داده شود(، از آو ینسطر الزم بود به چند یکدر 

اطالعات مهم و حساس منبع آنها ذکرشده  یها و برخیلها، تحلشده است و فقط در مورد نقل قول

 است.

 

 : امیدواری

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

یابند، در بسط مضامین  ، و اگر در آن اندیشه درست یا سخن راستی میآن برخیزند یلبه اصالح و تکم

مباحث در محافل  نآن به  مقامات موثر کشور و درافکندن ای یهایدها یقآن و انتقال درست و دق

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

 یفروزیم و گامی برداریم.ها، شمعی ب به تاریکی
 

 

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

 رهبر معظم جمهوری اسالمی ایران

 

 سالم بر شما

در دو نوبت تنظیم شده است. یک بار در پاییز سال اکنون در دست دارید، کتابی که همنویس پیشنخستین 

برخی هشدارها، تنظیم شد تا برای  همراه با نظریهبه صورت یک گزارش کوتاه و طرح مقدماتی یک  ۴۲۳۱

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

شد، آن متن را بازنویسی می همزمان با باال گرفتن بحران انرژی اتمی، نگران از فرایندی که طی ۴۲۳۱در بهار 

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

 منصرف شدم. ارسال آن 

نظریه  جویی کردم بیشتر به واقع نماییچه زمان گذشت و روند حوادث را پیدر دو سال گذشته، هر 

نبرد »شدن به ران در حال تبدیلبینم  منازعه اتمی غرب با ایمیبردم. و اکنون که ها پینوشتهنهفته در این 

که بیش از این دیر شما ارسال کنم تا شاید پیش از آناست، تصمیم گرفتم این نوشته را برای « خداحافظی

رود ـ با یک میاز رهبران بزرگوار تاریخی انتظار  که شود، دستی از آستین همت به درآرید ـ و همان گونه

در « رهبران بزرگ»با « رهبران بزرگوار»را متوقف سازید. که تفاوت  فرایند آینده سوز موجود ،تصمیم خطیر

اما های بزرگ را نیز بر دوش گیرند، اضرند با حفظ بزرگی خویش مسئولیتهمین است که رهبران بزرگ ح

اند تا تمام سرمایه اعتبار خویش را برای یک تصمیم تاریخی و سرنوشت ساز، رهبران بزرگوار همواره آماده

  مردمشان هزینه کنند. برای 

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

که چگونه است و این « خداحافظینبرد »در حال تبدیل شدن به « جنگ نفت»و این که چگونه   امتوضیح داده

. چرا که ما در (۱زیم، برنده اصلی غرب خواهد بود )فصل ایم که در ظاهر ببریم یا بباما در بازی ای وارد شده
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ام که این اند. و البته توضیح دادهها طراحی کردهدش را غربیایم که میدانش را و قواعبازی ای وارد شده

نظریه »ه کمک انجام گرفته است )فصل هشتم(. ب« نظریه بازیها»، بلکه بر پایه «تئوری توطئه»طراحی نه بر پایه 

های رقیب با ایران زده است  تا از حرکت« یخودآچمز»ام که غرب دست به نوعی بازی توضیح داده« یهاباز

کند تا با تداوم مناقشه اتمی با ایران، منافع سیاسی تاریخی خویش بهره ببرد و تالش می)ایران( به نفع منافع 

 . اقتصادی خود را ـ 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

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

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

 ام که چرا اکنون گاه آن است که ایران جهت مبارزه خود را برایست )فصل هفتم(.  و به تفصیل گفتهگرفته ا

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

ت است و این افزایش هرچه زودتر آغاز شود، منافع بیشتری در قرن بیست و یکم در گرو افزایش قیمت نف

کوچک نشماریم که شود. و البته این حرکت، یعنی تالش غرب برای کاهش قیمت نفت را نصیب غرب می

ا شواهد تجربی و آماری شود.  و سرانجام ـ در فصل نهم ـ بهمیشه تحوالت بزرگ با گامهای کوچک آغاز می

بذری که غرب از طریق افزایش مداوم قیمت نفت و تداوم مناقشه اتمی با ایران کاشته  ام که چگونهنشان داده

است جوانه زده و حتی در مواردی به مرحله شکوفه رسیده است و اگر غرب بتواند مناقشه اتمی با ایران را تنها 

 ست.نگه دارد، این کشته به بار خواهد نش« کج دار و مریز»چند سال دیگر در همین وضعیت 

دالر را تجربه کرده است )در بازار  ۴۱۱، قیمت نفت یک بار نگارماکنون که این سطور را برای شما می

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

یک اکنون که نفت د. در واقع باید گفت ودالر ب  ۱۱های نفت هنوز زیر ردم قیمتکمیتکمیل  ۳۱و بهار  ۳۱

که این نوشتار پیش بینی کرده است که شکل از روندهایی  دالر را تجربه کرده است، بسیاری ۴۱۱بار آستانه 

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

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

متوقف کند. وهر تواند آن را هیچ کس در آینده نمی که شودخورد، فرایندی آغاز میمیپروژه ای بر زمین 

 شود.میتر تر باشد، توقف آن ناممکنای عظیمچه پروژه

-میود، با این اندیشه که روند موجود در پرونده اتمی ایران، نشمیها برای حضرتعالی ارسال این نوشته 

تواند بدون خواست شما شکل گرفته باشد و البته در شرایط کنونی و در میان مقامات ایران شاید تنها کسی که 
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لی را متوقف سازد حضرتعا تواند ـ  فرایند موجودمیهنوز بتواند ـ و معموالً اگر بخواهد و احساس وظیفه کند، 

دانم که اکنون دیگر غرب به توقف روند موجود یا حتی عقب نشینی ایران به مواضع میگرچه بعید  هستید.

کند، بلکه نظر غرب رضایت دهد. چرا که فرایند موجود نه تنها منافع راهبردی آمریکا را تضمین میمورد 

رود در چند دهه آینده رخ دهد می غرب را از چند بیماری و بحران بزرگ ویرانگر که به طور طبیعی انتظار

ام(. با های دوم تا چهارم توضیح دادهغرب را در فصل در پیشِ روینجات خواهد داد )بیماریها و بحرانهای 

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

های آینده آمریکا مجبور خواهند بود آن را ادامه است که همه دولتا راهی را گشوده دولت کنونی آمریک

ماند، چرا که هر مین دهند. در واقع تحوالت به گونه ای در حال شکل گیری است که راه دیگری برای آنان

و روشن است که ایران  شود؛می سیر برای غرب بیشتر آشکارگیری این مگذرد منافع بلند مدت پیمیچه زمان 

 ی از عوامل اصلی زمینه ساز شکل گیری این راهبرد اخیر غرب بوده است. یک

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

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

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

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

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

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

 وسیله آنه خواهد بود. و چکیده سخن این کتاب همین است: مناقشه اتمی ایران ابزاری شده است که غرب ب

 کند و تسریع می بخشد. رو را مدیریت میتحوالت در پیشِ

من آنگاه تصمیم گرفتم که این نوشتار را تکمیل و بهنگام  و برای آنجناب ارسال کنم اهلل، حضرت آیه

مطمئناً آن روزی که رابطه با آمریکا برای ملت مفید  »(  فرمودید ۴۲۳۱سفرتان به یزد )در بهمن در که دیدم 

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

دانم را تقدیم دارم، شاید در اتخاذ یک تصمیم می های جاری کشورسیاستآنچه درباره خسارتهای ناشی از 

ع یک رکود اقتصادی وهای وقتی در ماههای بعد نشانهبزرگ توسط حضرتعالی موثر باشد.  پس از آن نیز وق

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

رکود شاید هنوز این بختیاری وجود داشته باشد که از شرایط پدید آمده بهره جوییم  و بخشی از آب رفته را 

ام با فرض عدم تاب نوشته)تحلیلی که در این ک به جوی بازگردانیم. گرچه هم اکنون نیز بسیار دیر شده است
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 ال رفته است که بخشی از افزایش شدید قیمت بوده است اما در یک سال اخیر قیمت نفت به حدی با

، اما گمانم بر این به تفصیل سخن گفته ام( ۰های این کتاب محقق شده است ـ در این زمینه در فصل بینیپیش

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

کنم که در صورتی سیاست ما میزیان تاریخی عظیمی که در انتظار ایران است وجود خواهد داشت. تاکید 

باشد تا بتواند « به سرعت و آشکارا و چشم گیر»تواند فرایند زیانمند موجود را کند سازد که تغییر سیاست، می

گیری غرب را ـ بویژه در حوزه اقتصاد و نظام تصمیم بازیگران بازارها و نیز مقامات همچون یک شوک،

 انرژی 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 خانوادهارسال آن برای شما تردید داشتم. راستش را بگهنوز در مورد زمان 

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

دم سرگیجه گرفتم، ها خوانگزارشی را در یکی از روزنامهامسال داشته بود. تا این که وقتی در هشتم خرداد ماه 

به سرعت تکمیل  کتاب راغیرتی خویش نفرین کردم. چنین بود که تصمیم گرفتم اکنون این گریستم و به بی

 برای شما ارسال کنم. آن گزارش چنین بود:و نخست 

 بازمانده در گور: یها چشم» 

اصل کنم. هر کدام از این وقایع با فوارش خودکشی سه کارگر را روایت میدر این گز

های مستقلی  اند و در زمان خود به صورت گزارش زمانی و در نقاط مختلف کشور رخ داده

های قدیمی سعی  ها با مدد گرفتن از حافظه و نوشته اند. حاال پس از گذشت سال منتشر شده

شان تصویری مشترک نمایش بدهم. آنچه  کنم آنها را در آلبومی کنار هم بچینم و از میان می

دهد که این سه کارگر )در  ام نشان می برای روایت انتخاب کرده« تصویر مشترک»به عنوان 

اند و شاهد  اند، گرسنگی کشیده ها بدون حقوق و در فقر کامل زندگی کرده حکم نمونه( ماه

شان را  اند که وجود انسانی اند اما فقط وقتی تصمیم به خودکشی گرفته شان بوده رنج عزیزان

دارد یعنی  اند. شرم مثل عصب است. وقتی هنوز بدن را به واکنش وامی هدر خطر نابودی دید

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

های دست فرزند، شرم از پسر سربازی که به خاطر  روپوش مدرسه را دارد، شرم از دیدن پینه

اش را هم برای  ده و حتی حقوق ناچیز سربازیکرایه ماشین هشت ماه به مرخصی نیام
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شناسد. از این مرز جلوتر  فرستد. اینها نهایت طاقت انسانی است که شرم را می اش می خانواده

رفتن، انکار جایگاه انسانی است. این مرز را باید با معیار شرافت شناخت. در این گزارش از 

 وشم آن را درک کنم. ک کنم، اما می خودکشی این مردان شریف دفاع نمی

اش را از طناب  شد که جنازه تصویر 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 

وصل  دانستیم که مرده است. سرش تقریبا از بدنش جدا شده بود و تنها به نسوج گردنش می

ای خالی که  بود. اما همکارش اصرار داشت که او را به بیمارستان برساند. من اطراف سوله

نیرو  آویز کرده بود با معدود کارگرانی که از تعدیل ساله نساجی خود را حلق ۱۱کارگر 

ردم. این کارگران را پس از تعطیلی کارخانه نگه داشته بودند ک باقی مانده بودند صحبت می

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

های صنایع نساجی  ردد. دقیقا وقتی که ته ماندهگ میباز  ۳۲شت سال بودند. ماجرا به اردیبه

شدند، این صنایع قرار نبود تولید داشته باشند چون قیمت  یکی پس از دیگری نابود می

شدند از قیمت مواد اولیه تولید پارچه  که از طریق قاچاق وارد کشور میهای چینی  پارچه

ها باید تعطیل  تر بودند. مشخص بود که تولید سودی ندارد و این کارخانه یعنی نخ ارزان

خواست هزینه اخراج هزاران کارگر نساجی را متحمل شود پس  شوند. اما دولت نمی

تا آنها به ازای مالکیت رایگان زمین و ابزار  ها را به بخش خصوصی واگذار کرد کارخانه

های سیاسی و اجتماعی اخراج نیروی کار این واحدها خالص  تولید، دولت را از شر هزینه

نش وصل بود بازگردیم. کنند. به ماجرای کارگری که سرش هنوز به رگ و پی گرد

کردم.  ست میفت وقتی از اتاق مدیر کارخانه بازگشت من داشتم چای درگ همکارش می

گردم. یک ساعت گذشت اما خبری نشد.  روم و برمی صدایش زدم بیاید. گفت تا انبار می

خورد. با نردبان شش متر باال رفته بود و طناب  اش توی هوا تاب می رفتم دنبالش دیدم جنازه

را به حفاظ سقف بسته بود. از آن فاصله که خودش را رها کرد، گردنش طاقت وزن بدنش 

طور غیرمنتظره خودکشی کرده  دانستند چرا این اورد و کار تمام شد. کارگران هنوز نمیرا نی

است. مدیر کارخانه بالفاصله پس از مطلع شدن از خودکشی کارگر، کارخانه را ترک 

گفت به سراغ مدیر آمده بوده تا بخشی از حقوق  کرده بود. یکی از کارمندان دفتری می

هزارتومان به او قرض بدهند. کارگری  ۴۱کرد در حد  تماس میاش را بگیرد. حتی ال معوقه
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گفت چند ساعت قبل از این اتفاق، همسرش تماس اش را پیدا کرده بود هم می جنازهکه 

گرفته بود خبر بدهد که در خانه مهمان دارند. دو روز بعد از حادثه با همسرش صحبت 

من بهش حرفی »داد؛  باشم پاسخم را می دار بود و انگار من بازجویی، چیزی کردم. هنوز داغ

ها  نزدم. فقط گفتم از شهرستان مهمان آمده. موقع برگشت یک چیزی بگیر که جلوی غریبه

خوریم را جلوی  شد غذایی که خودمان می آبروداری کنیم. توی خانه چیزی نداشتیم. نمی

خودش بیاورد وگرنه  خواهد چنین بالیی سر دانستم می دار بگذاریم. نمی مهمان رودربایستی

  «.گفتم شدم اگر می الل می

کیلومتر با بیرجند  ۱۱تصویر دوم؛ روستای فدشک یک جایی وسط کویر است. حدود 

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

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

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

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

برایش عجیب بود که چطور این مرد در هشیاری بیشتر از یک دقیقه سوختن بدنش را تاب 

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

ماه حقوقش را نداده بودند و او هیچ از دستش بر  ۴۱امید شده بود.  فهماند که مرد کامال نا

هایی  رفت او را به یکی از نهادها و سازمان آمد. هربار که به سراغ طلبش از معدن می نمی

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

کرد چرا  امید. درک نمی کردند و نا ای که او را بیشتر از پیش گیج می های بیهوده کاغذبازی

سال کارکردن در معدن باید برای گرفتن حقش از این اتاق به اتاق دیگر برود و  ۲۱بعد از 

ساله این مرد  ۴۱هم جواب سرباال بگیرد. پسر های عجیب و غریب بشنود و آخر سر  حرف

کند و این قبیل  کرد یا برای پیمانکاری از کوه سنگ می های آجرپزی کار می هم کنار کوره

های دستم  خورد وقتی پینه کردم. حرص می هایم را از پدرم قایم می دست»گفت:  کارها. می

ود. همسرش که او را همراهی کرده اش به معدن رفته ب این مرد روز آخر زندگی« دید. را می

گرفت که یک ماه دیگر باید به مدرسه  رفتیم دخترم بهانه می گفت وقتی داشتیم می بود، می

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

را بدهند. گفتند  هزار تومان از طلبش ۱۱که رسیدیم به مالک معدن التماس کرد که الاقل 
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خدا هم به این جور زندگی »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 کنف۳۱تصویر سوم؛ در خردادماه 

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

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

 ۴۴آن روز با کمک نیروهای انتظامی، کارخانه را از ابزار تولید خالی کرده بود. کارگران 

ابود ماه بدون هیچ حقوقی سرکرده بودند و اینک تنها امیدشان با فروش ابزار تولید کارخانه ن

دانستند کار تمام است اما تنها کسی که به وضوح پایان کار را دید، او بود.  شد. همه می می

اش  جنازه او را حوالی ساعت یک بعدازظهر پیدا کردند. در آن وقت که خبر را به خانواده

رد، پسرش سرباز بود و چون پول ک مسرش در مزرعه همسایه کارگری میرساندند ه

ت ماه به مرخصی نیامده بود و از پادگان خارج نشده بود. خانه نیز در مسافرت نداشت هش

اجاره نهضت سوادآموزی بود. درآمد این خانواده از کارگری موقت زن، ماهی پنج شش 

هزار تومان اجاره تنها اتاق خانه به نهضت  ۴۱هزار تومان حقوق سربازی پسر و ماهی 

کار که به سراغ  کشی کارگر کنفشد. دو روز پس از خود سوادآموزی تامین می

دانی  می»مقدمه از من پرسید؛  داد بی اش رفتم، همسرش وقتی اوضاع را شرح می خانواده

شد فهمید که این  با یک حساب سرانگشتی می« تومان است؟ ۱۱۱سیب زمینی کیلویی 

ن آیند. ای شان هم بر نمی سال کارکردن حتی از عهده سیرکردن شکم ۳۱خانواده بعد از 

 ت.ترین چهره فقر اس کریه

دیدم جلوی در ایستاده.  کردم می هایی در را که باز می یک وقت»گفت؛  همسرش می

گفت؛  رفت دنبال حق و حقوقش می ها که می کشید در بزند و داخل شود. صبح خجالت می

آنچه « ایستاد. گشت و جلوی در می شود. بعدازظهر دست خالی برمی شاءاهلل امروز می ان

کار به بخش خصوصی، در حدود سه  میدم این بود که از زمان واگذاری کارخانه کنففه

ماه بیمه بیکاری و وعده و وعید که  ۴۱سال این کارگران را در بالتکلیفی نگه داشته بودند. 

ماه بدون حقوق  ۴۴افتد، پس از آن هم این کارگران  امروز و فردا کارخانه دوباره راه می

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

خوانید، اما ابزار تولید برای کارگری که به امید کارکردن با  گویم ابزار تولید، شما هم می می
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وگوی تلفنی  نیست، همه زندگی است. شاید آخرین گفت« کلمه»آن زنده است فقط 

به ما کمک « ابزار تولید»خودکشی برای درک کار با پسرش، دو روز پیش از  کارگر کنف

شنبه از پادگان با پدرم صحبت کردم. از پشت تلفن معلوم بود که حالش بد  روز پنج»کند؛ 

ها را ببرند. مادرت صبح تا غروب  خواهند دستگاه گفت شنبه می است. بریده بود انگار. می

اری اما هیچ کس به ما جوابی روم استاند کند، من هم هر روز می توی مزرعه مردم کار می

های تامین  رسد. گفت دفترچه گفت کار تمام است... هیچ کسی به داد ما نمی دهد. می نمی

ماه است که تمدید نشده. اگر خواهرت مریض بشود کجا ببرمش؟ بعد گفت؛  ۴۴اجتماعی 

 سال سن؟ زمین دارم که کشاورزی کنم؟ دیگر کجا کار کنم؟ به ۱۳من چه کار کنم با 

 «گفت من چه کار کنم از این به بعد؟ دهند؟ هی می دهند، به من کار می ها کار نمی جوان

کشم به غلیان افتادن  ترین واکنشی که انتظارش را می درست در همین لحظه عجیب

ته است. وقتی آدم  چاه بی ،چارگیها است. بی یف مخاطبان این گزارشاحساسات لط

ها فرو برود و همچنان زنده باشد. آنکه تصمیمی برای  ند سالتوا افتد، می پناهی در آن می بی

مایگی است که  گیرد، هر تصمیمی، مستحق ترحم من و شما نیست. این اوج میان نجاتش می

شان دل بسوزانیم. حتی  ها خالصه کنیم و برای علت خودکشی را تنها در فقر این آدم

های طبقه  متعارف یکی از ما )آدمبرقراری ارتباطی میان خودکشی یک کارگر و خودکشی 

تواند نوعی از بدفهمی رایج و البته عامدانه برای شانه خالی کردن از بار  متوسط یا مرفه( می

مسوولیت باشد. نه. خودکشی این کارگران از روی انفعال و شاید مالل نیست. آنها تا جایی 

  ۴.«گیرند می نمیکه مرز انسان بودنشان مخدوش نشود، هرگز تصمیم به چنین اقدا

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 

هزار تومان  ۱۱۱ماهه حاصل از این ازدواج را به قیمت اش تن به ازدواج موقت داده بود و آنگاه نوزاد هفت 

. و اندکی پیشتر، ۳فروخته بود و اکنون پس از مدتی دست به دامن پلیس شده بود تا فرزندش را به او بازگرداند

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

                                                 

 .۳۱خرداد  ۳روزنامه کارگزاران، صفحه کارگری ـ  .۴
 ۳۴/۱/۳۱. روزنامه  همشهری  ۳
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ماهه( آنها را در بالکن خانه حلق آویز کرده بود و خودش نیز  دست  ۴۳ساله و ستایش  ۳فاطمه کودکانش )

. و پیش از آن هم گزارشی از زندگی سهیال، زن بی سرپرستی منتشر شده بود که برای ۴به خودکشی زده بود

و   ۳ج روزه اش را سربریده بود.انتقام از جامعه ای تباه و بی رحم، و به خاطر نگرانی از آینده فرزندش، نوزاد پن

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

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

هزار زندانی )جمعیت دو برابر شده  ۴۱۱زندانی داشته ایم و اکنون نزدیک به  ۱۳۲۲ما تنها  ۴۲۱۳که در سال  

سازمان ملل متحد، ایران  ۳۱۱۱و  ۳۱۱۲برابر(. و نیز بر اساس گزارش سالهای  ۲۱است اما زندانیان ما نزدیک به 

رکورد دار باالترین سهم معتادین )نسبت به جمعیت( درجهان بوده است. در این زمینه همچنین مدیر مرکز 

درصد جمعیت بزرگساالن ایران به نحوی مواد مخدر  ۳۱ه است که نزدیک به مطالعات اعتیاد ایران گفت

. و همین چند هفته ۲کنند و نیم میلیون نفر در کشور نیز به عنوان دالل مواد مخدر مشغول به کارندمیمصرف 

تحت پوشش  هایدانشگاهپیش یک مقام دانشگاه علوم پزشکی تهران اعالم کرد یازده درصد دانشجویان 

. ایشان همچنین گفته است که بر اساس تحقیق ۱کنندمی فناوری، مواد مخدر مصرف رت علوم، تحقیقات ووزا

به همین ترتیب . ۱درصد دانشجویان، حداقل برای یک بار حشیش را تجربه کرده اند ۱۱صورت گرفته حدود 

نیافته جهان مقام اول را از کشور در حال توسعه و توسعه  ۰۴طبق گزارش صندوق بین المللی پول ایران در بین 

در  کنند. هزار دانش آموخته ایرانی برای خروج از ایران اقدام می ۴۳۱تا  ۴۱۱نظر فرار مغزها دارد و سالیانه بین 

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

 ۳تا  ۱/۴شوند )در کشورهای توسعه یافته می نفر کشته ۱طور متوسط  سالیانه فقط  هزار خودرو در جهان به

هزار کشته سالیانه ایران در  ۲۱تا   ۳۱اگر  .۱دهیممی کشته ۲۳نفر( در ایران به ازای همان مقدار خودرو سالیانه 

                                                 

 ۳۱/۱/۳۱روزنامه همشهری  .۴

 .۲/۱/۳۱روزنامه اعتماد،  . ۳

 .۴۲۳۱سایت آفتاب سوم مهر  . ۲

تشکیل شده،  اعتیاد در میان دانشجویانباره درکه  یدر نشست مشاور دانشگاه علوم پزشکی تهران، این آمار را ایسنا به نقل از  .۱

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

دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ۳۴دانشجو در  ۱۳۲۴روی نمونه ای متشکل از بر  ۴۲۳۴-۳۳سال تحصیلی 

 نیز درج شده است(. ۴۲۳۱خرداد  ۳انجام گرفته است )اصل خبر در سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر، 

 (.iraneconomist.com).wwwل از سایت ، به نق۳۱در مصاحبه با خبرگزاری مهر در خرداد   .۱

 ۴۲۳۱شهریور  ۱پیشین راه و ترابری، سایت آفتاب، از مصاحبه وزیر   .۱
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ال در ایران یک زلزله هزار زخمی این حوادث در نظر بگیریم، گویی هر س ۴۱۱حوادث رانندگی را همراه با 

از این دست  .۴افتد )نوعی عذاب تکوینی الهی به دست خودمان؟(بزرگ با این مقدار کشته و زخمی اتفاق می

ها ـ که بیانگر سیر نزولی و استهالک درونی در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی ماست ـ فراوانند و شاخص

 قطعا مقامات ارشد کشور بیش از سایرین باخبرند.

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

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

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

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

همه نمادهای رژیم گذشته و پس از استخراج و خرج کردن درآمد نزدیک به سی و چهار میلیارد بشکه نفت 

نفت تا سقوط رژیم پهلوی استخراج شده بود(، ما هنوز در  در این سه دهه )بیش از کل نفتی که از زمان کشف

  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

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

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

زمین گیر شده است. شرح این سخن و زمین گیری سیستمی نظام ما را البته در این کتاب به اجمال « بلوغ

 .۳ان یافتتوگزارده ام، اما تفصیل آن را در جای دیگری می

دانم و شود. 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 طلبد. میمعترفم که که پی گیری آرمانهای بزرگ، هزینه می

ها را نبیند، نمی تواند به ها و تواناییاراییها، دمتمرکز شود و نیکویی هاها و ناراستیفقط بر بیماریها، کاستی

مسائلی نظیر خودکشی کارگران و  فراوانی از هاینمونه دانم و معترفم کهدرستی درمان و اصالح کند. می

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

                                                 

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، .  ۴

را ابالغ کند، « فاقلتوا انفسکم»و اگر پیامبری نباشد که فرمان  تلوا انفسکم...(.ممکن است به آن جا برسد که فرمان داده  شود )فاق

 این فرمان می تواند  به طور تکوینی و طبیعی در جامعه محقق شود.

 ۴۰در شماره  ۴۲۳۱که در پاییز « گذار از گذار سوم :پیش شرط توسعه در ایران امروز» بحث گسترده در این زمینه را در مقاله .  ۳

 مجله فرهنگ اندیشه به چاپ رسید است، آورده ام.
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 به وفور یافت در سایر جوامع هم، اکنون و  در ایران گذشتههم در  کرد( البته ی مجتمعنام سرمایه اجتماع

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

به مرز  تماالمسیر درستی را نمی پیماییم و اح حاکی از آن است که مادر ایران، اجتماعی در سالهای اخیر 

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

 شود. بیماریهای جامعه ما به مرحله بدخیم رسیده است و اگر امروز چاره ای نیندیشیممی نیست که بگوییم تمام

  گمان دیر است.و درمان را آغاز نکنیم، فردا بی

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

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

که آن را یک رقیب  ایمکردهفتار ای گرخود را در بازیما  بگوید تازه با وجود همه این بیماریها و دشواریها،

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

اکنون کمر به کاری بزرگ بسته است یعنی یکسره کردن  گر خواهد بگوید این رقیب حلیهمی . وبگیریم

جهان اسالم. و برای درانداختن چنین بازی بزرگی، البته نیاز به رقیب و تکلیف جهان غرب نه با ایران بلکه با 

بازیگر بزرگ دیگری نیز داشته است و به همین علت ایران را برای این بازی برگزیده است. و شکست طرح 

ی پنجم و هااین بازی است )این بحث را در فصلاین رقیب تنها در گرو ختم بازی و کناره گرفتن ایران از 

 ام(.ششم این کتاب، باز کرده

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

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

سلطه  به یا گر. کسی نگفته است خود را به او بفروشیمانمند است و هم حیلههم تو ،او هم عاقل است بستانیم.

آموزند می اما رقیب عاقل را نباید دست کم گرفت. و نمی دانم  ملتی که از کودکی به او او تن دهیم، 

، و تک تک کودکانش به عنوان مشق شب «از نادان دوست  دشمـن دانا به / دوستی با مردم دانا نکوست»

، چرا نتواند مشکالت خود را «زند نادان دوستمی کند / بر زمینتمی دشمن دانا بلندت»دها بار نوشته اند ص

 حل کند؟« دشمن دانا»به گونه ای معقول با رقیب یا 

-می دهم ـ به زبانمی اما چرا من این سخن را اکنون و به این صراحت ـ و با احتمال خطری که بر خویش

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

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

برای کسی اندیشم را می دانم ومی آمد که آنچه  در این بارهنشود و بیش از این از دستم برنمیام فروخفتگی
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کاری بکند. دست کم این است که امروز از « تواندمی هنوز»کنم اگر بخواهد، می بازگو کنم که گمان

 خارخار 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 این کتاب در پی انتقال این پیام است 

های نفت را به صورت کنترل شده افزایش دهد ه اتمی ایران برای چند سال، قیمتلیج فارس و با تداوم مناقشخ

های آغازین قرن بیست و یکم را به سرعت حل و فصل کند د چند چالش بحران خیز خود در دههتا غرب بتوان

فزاینده ای را که جامعه « ستمیکهولت سی»و یک جهش بزرگ نیز در جامعه و اقتصاد غرب به وجود آورد تا 

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

رسند )کشورهای رود و رقبای تازه نفسی که یک به یک از راه میسیاسی غرب به سرعت رو به افول می

ا به چالش خواهند کشید و در این صورت نه تنها توسعه یابنده جدید(، اقتدار سیاسی و اقتصادی اش ر

مرجعیت سیاسی غرب به سرعت از بین خواهد رفت بلکه مازادها و رفاه اقتصادی حاصل از این مرجعیت نیز از 

-دست می رود  )درباره کهولت سیستمی غرب در فصل چهارم به تفصیل سخن گفته ام(. غرب همچنین می

های تاریخی تعامل بین تمدن اسالم و غرب را از بین تاریخی، تمامی زمینهیر جهت بزرگ در یک تغیکوشد تا 

( ۱)در فصل  امتوضیح داده را به تسخیر خود درآورد.« پایان تاریخ»ببرد تا بتواند فارغ از رقابت تمدن اسالم، 

عبور »روژه کوشد تا با اجرای پمی« برخورد تمدنها»های سیاستی برآمده از نظریه که غرب به کمک توصیه

دهد که غرب  کوشد تا نشانکتاب میاین  را به تسخیر خویش درآورد. کوتاه سخن،« پایان تاریخ»، «تمدنها

تواند مدیریت و می تنها با تداوم مناقشه اتمی با ایران ، حداقل در این مرحله،پی گیری چنین تحول بزرگی را

 دنبال کند. 

خسارتهای فقط ی کردن این طرح غرب ـ که اگر محقق شود کوشد تا نشان دهد برای خنثاین کتاب می

ند ـ ایران باید یک چرخش و زران 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 

در سطح  های دیگرمانهمه تنشاین است که با توجه به این که  کتابدر واقع سخن اصلی این سالح کند. 

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

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

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

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

ران آنچنان عظیم است که برای پرهیز از آن، تحمل هر هزینه شکست بکشانیم. خسارتهای تداوم مناقشه اتمی ای
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آری ملتی که  ای قابل توجیه است. چرا که هیچ هزینه ای سهمناک تر از ویرانی آینده یک ملت نیست.

گیری اهداف الزم باشد پیش از آن که به پی، شاید زنندمی کارگرانش از گرسنگی و شرم دست به خودکشی

های عاجلی برای درمان بیماریهای امروزش بیاید. هیچ ملتی در تاریخ، نتوانسته د، راه حلبلند تاریخی بیندیش

 ای در تاریخ بازی کند.کومتی پایدار و پویا، نقش سازندهاست بدون داشتن جامعه، اقتصاد و ح

شد، م نمیحمله صدام به ایران فراه هایکردیم تا زمینهمی حضرت آیه اهلل! ما اگر به گونه ای دیگر عمل

اگر پس از فتح  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  ۴۲۱۱ای بود که در سال تر از نحوههزینهگرفت، زیباتر و کم می به هر شکلی که صورت ،خرمشهر

دادیم که غرب، ایران را می عمل شد. من اکنون نیز معتقدم ما نباید اجازه شورای امنیت ۱۰۳قطعنامه پذیرش 

کویی برسانیم و اید با درایت آن را به سرانجام نوارد مناقشه اتمی کند و اکنون نیز که چنین شده است، ب

 ار نکنیم.های دیرهنگام تکراتخاذ تصمیم با خطاهای گذشته را

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

در نگاه  ؛ 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  ای نمایانده استجهانیان از خود موضع سرسختانه

ست؛ و اکنون که به ای است؛ اکنون که نوعی خودباوری ملی در مردم ما پدیده آمده اایران یک قدرت هسته

تاریخی ا به همان نقطه عطف ها نوعی اقتدار سیاسی برای ایران در جهان فراهم آمده است، مواسطه همه این

ها، یک تصمیم تاریخی بگیریم و تهدید موجود را به فرصت تبدیل ه باید به پشتوانه همه این داشتهایم کرسیده

اگر بر مواضع قبلی مان پای بفشاریم دست آوردهای رایط ما را غره کند و گمان کنیم کنیم. مبادا این ش

رصت حظه از تاریخ است که بایدآن را فبیشتری خواهیم داشت. به لحاظ تاریخی، این نقطه، فقط یک ل

رود. اکنون دقیقاً همان نقطه ای است که باید مناقشه پایان پذیرید ـ و به شماریم که به سرعت از دست می

ثیر مورد نظر را نخواهد داشت، و غرب را خلع سالح نخواهد گونه ای حیرت انگیز هم، و گرنه تأسرعت و به 

نم: من اکنون سه سال است که تحوالت مناقشه اتمی و تحوالت بازار نفت کرد. بگذارید به صراحت عرض ک

شبیه فتح »ما اکنون در وضعیتی گویم که کنم و آشکارا میرا از منظر اقتصادی سیاسی، از نزدیک دنبال می

تا زمان  منقضی نشده است با یک تصمیم بزرگ روند  این فرصت را پاس داریم و ،قرار داریم «خرمشهر

 ها و از پشت کردن به تجربه ث را دیگرگون کنیم. همت کنیم تا با تصمیم بهنگام، نسل بعدی راحواد

 های امروز بازداریم.ارزش
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اما این نکته را نیز بیفزایم، که اگر در فتح خرمشهر ما خودمان بودیم که آن موقعیت فرادست را آفریدیم، 

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

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

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

 گرداند، مسائل متعددی است که یم، آن تصمیم را موثر و مبارک میتصمیم تاریخی برسامروز به یک 

ترین آنها پدیداری شواهد یک رکود بزرگ در اقتصاد غرب است ـ و فراموش نکنیم که چنین حادثه مهم

ه را دهد و این یک فرصت استثنایی است برای ما که آب رفته 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 

تواند اثر هر اقدام ما را چندین برابر کند و با یک تیر چندین نشان را هدف بگیریم. میداریم، یعنی وضعیتی که 

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

 تواند یاریگر باشد. آمده است نیز می

دریافتید، آن را احتمال درستی  اندکیخلوص و  ایها ذرها دارم اگر در این نوشتهاهلل! استدع حضرت آیه

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

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

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

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

(. ۱۱دارند )الذین یظنون انهم مالقوا ربهم و انهم الیه راجعون ـ سوره بقره آیه   «گمان»و دیدار پروردگارشان 

تنها ظن و گمان کافی است تا ما را  )قیامت و دیدار پروردگار(،  عظیم است ،قران چون حادثه دیدگاهاز یعنی 

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

دارد که شایسته ایران های آینده پیامدهای تاریخی عظیمی برای نسل د آنچناننبا احتمال اندکی نیز محقق شو

فع ملتی در کار است نه مناکه آور است، اکنون ر ظن به قیامت برای یک فرد تکلیفتوجه ویژه است. اگ

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

در ـ با احتمالی نه چندان کوچک  ـ و البته اکنون یک حادثه بسیار بزرگ تر.مخاطب بزرگتر، مسئولیت عظیم

من در این دو سال برای تکمیل و  ل کردنهایدِ لحکمت این دِشاید  راه است که شایسته نگاهی جدی است.

ای برسیم که بتوان این نقطه در همین بوده است که به )که اکنون این کتاب شده است( گزارش آنارسال 
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ی برای اتخاذ تصمیمی محتمالت خطیر را با صراحت و شواهد بیشتری بیان کرد و شرایط  بیرونی و درون

 تر باشد.  بزرگ، آماده

-می ــ برای ارسال به مجلس  چارچوب اولیه این بحث را  ۳۱وقتی که من در زمستان ! آیه اهلل حضرت

نرسیده است این نوشته را   ۳۱دالر بود و من نگران بودم که تا قیمت نفت به  ۱۱کمتر از نوشتم قیمت نفت 

زنویسی و نهایی سازی این بحث بفرستم شاید ایران با تغییر روش خود نگذراد قیمت باالتر رود. باز وقتی که با

رسیده بود و نگران دالر  ۰۱ به نفت آغاز کردم قیمته برای ارسال خدمت حضرتعالی ـ گذشت سال را در بهمن

دالر  ۴۱۱یک بار  هامتفرستم قیمی را برای شما کتاباین  که و اکنون .برسددالر  ۴۱۱ها به بودم نکند قیمت

اکنون  وشروع شده  ها، پیش از اینکردممی ا فرایندهایی که پیش بینییعنی قطع را نیز تجربه کرده است.

اد غرب بوده های اخیر در قیمت نفت ـ که ناشی از پیدا شدن شواهد رکود در اقتصالبته کاهش تسریع شده اند.

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

مریکا بتواند با تصویب و اجرای طرح نجات مالی، اندکی بحران اقتصادی کنونی را آرام کند، تمهیدی آ

خواهد اندیشید تا دوباره روند صعودی قیمت نفت آغاز شود )در سخن پایانی، فصل دهم، توضیح داده ام که 

روند کاهشی قیمت نفت،  چگونه غرب برای خنثی کردن اثر منفی بحران مالی آمریکا بر قیمت نفت و توقف

به طور غیر منتظره، تنها با یکی دو روز مذاکره و بدون مطرح کردن بحث جدیدی در مورد مسائل اتمی ایران، 

از  های پیشین ـ تنها در چند سطرقطعنامه ای که ـ بر خالف قطعنامهقطعنامه اخیر را بر علیه ایران صادر کرد.  

پیشین عمل کند. قطعنامه ای که ناظرین غربی نیز از سرعت  تصویب آن های ایران خواسته است به قطعنامه

  شگفتی زده شدند(. 

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

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

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

( که به علت آثار نیکویی که بحران اتمی ایران برای غرب و بویژه آمریکا دارد و بویژه با توجه به فصل ششم

کند که دموکراتها شدیدتر از بوش بر اند، اقتضا میتی شان اعالم کردهلیغاتی انتخابااهدافی که دموکراتها در تب

طبل مناقشه اتمی با ایران بکوبند و ما باید پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آنها را خلع سالح کنیم. 

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

 آماده است تا  همزمان شوک بزرگی هم به بازار نفت ـ در جهت کاهش قیمت ـ وارد کنیم. 
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 تصمیماتی اتخاذ و عمل شود، را بخوانید و احیاناً کتابترسم تا زمانی که شما این می حضرت آیه اهلل.  

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

ای باالتر را در این کتاب توضیح داده شده است که چرا هر بار که قیمت نفت آستانه .را آغاز کرده باشد

سرعت تحوالتی که در این کتاب  شود.تر میکند، فرصت ما محدودتر و توان تأثیرگذاری ما کمتجربه می

دالر برای وقوع همه آن  ۴۱۱دارد. گرچه قیمت نفتِ باالی  پیش بینی شده است، رابطه مستقیمی با قیمت نفت

تحوالتی که پیش بینی شده است کافی است، اما غرب البته ـ در زمان مقتضی ـ خواهد کوشید تا قیمت را به 

دالر سوق دهد تا سرعت وقوع تحوالت را باال ببرد و از این طریق خطر توقف یا شکست آن   ۳۱۱سوی 

ـ متضمن روز زودتر یک حتی ـ کند کردن روندهای جاری زمان به زیان ماست و  د.تحوالت را کاهش ده

روندی بی  ،باید احتمال داد که با وقوع چند حادثه پی درپی را که آینده قابل پیش بینی نیست وماست. چ منافع

  نفت باالتربیفزایم اما هر چه قیمت کتاب زیادی را به این  هایمن خیال داشتم بحث بازگشت آغاز شود.

یافت، مبادا فرصت می تر ـ کاهشکاملمتن رفت سرعت کار من بیشتر و سطح انتظارم ـ برای تکمیل یک می

مطالبی که فرصت نهایی سازی آنها نشد را، اگر خدا بخواهد، تکمیل و در نسخه نهایی کتاب درج فوت شود )

 خواهم کرد(. 

بازار نفت را به این راحتی  عت بگیرد و بتواندکرد که طرحش به این سرغرب خودش هم گمان نمی

ها آنان بینی نشده قیمتسریع 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  ۴۲۳۱کرد. یادمان باشد که در اسفند میرا نگران 

دالر رسید  ۴۴۱به باالتر از  ۴۲۳۱باالی صد دالر رفت. اما همین که قیمت نفت در فروردین  نخستین بار به

ت )تنها یک ماه پس از صدور قطعنامه( و سپس صندوق بین المللی پول اعالم کرد که شواهد حاکی از آن اس

میان از مذاکره سخن به ها لحن سخنانشان را نرم کردند و دوباره رود، غربیکه اقتصاد جهان به سوی رکود می

ها پیروزی اصولگرایان در شدن لحن غربیتند که علت این نرمهای اصولگرا نوشآوردند )در آن زمان روزنامه

دالر برود  ۴۱۱های نفت  به باالی است(. حتی تا پیش از آن که قیمت انتخابات مجلس شورای اسالمی بوده

نشست و هیچ  نکرده بود و نگرانی صریح اظهار ی نفتهاقیمتهیچ مقام غربی از افزایش (، ۴۲۳۱)در خرداد 

که وزیران دارایی کشورهای صنعتی  ۳۱۱۳حتی در آوریل ها گذاشته نشده بود. کنفرانسی برای کنترل قیمت

( همراه با مقامات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گردهم آمدند تا مشکالت اقتصادی جهان و ۱)جی 

نجر به کاهش رشد اقتصادی،  تورم و بی ثباتی مالی شده است، را بررسی کنند، هیچ سخنی تهدیدهایی که م

از این که بخش بزرگی از این مشکالت ناشی از افزایش قیمت نفت است به میان نیامد )در فصل ششم توضیح 
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د شود و داداده ام که برای موفقیت طرح غرب، الزم است تا حد ممکن افزایش قیمت نفت بی اهمیت قلم

تصاد غرب کم اقکمهای ناشی از سیاست غرب، عامل این افزایش تلقی شود(. اما وقتی بویژه آن که نباید تنش

و شتاب تحوالت بازار  غرب نگران شد ،آشکار شدجدی  رکود اقتصادیهای یک واکنش نشان داد و نشانه

از بسته تشویقی و آمدن سوالنا به میان آمد و  نفت و مناقشه اتمی ایران را کند کرد. این جا بود که دوباره سخن

آمریکا هم با انجام مذاکره موافقت کرد و حتی نماینده  آمریکا هم در مذاکرات شرکت کرد. مگر در فاصله 

دو تا سه ماه چه رخ داده بود که غرب یکباره قطعنامه ای را که با هیاهو تصویب کرده بود، فراموش کرد و 

یمت نفت فراتر از حد ها به علت این بود که قته تشویقی به میان آورد؟ همه اینه و بسدوباره سخن از مذاکر

ها افزایش یافته و منجر به بروز عالئم رکود در اقتصاد غرب شده بود. اما اکنون که قیمت نفت انتظار غربی

لی بگیرد و به سطح طبیعی ها نگران شده اندکه مبادا قیمت سیر نزومده است باز غربیدوباره به زیر صد دالر آ

برسد، و بنابراین با تصویب فوری یک قطعنامه چند خطی، به بازار نفت گوشزد کرده اند که  بحران اتمی ایران 

 ها بیشتر کاهش یابد.ز این طریق مانع آن شدند که قیمتهمچنان جدی است و ا

به لحاظ  نفت ، بازارده استجدی اقتصادی در غرب پدیدار ش 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  تقاضای انرژی است(.

هایی است که اکنون ها مزیتاین کشاند.سقوط می ک روانی بازار نفت را بهغرب باشد، به صورت یک شو

پیش آمده اند و ما باید به طور جدی از آنها استفاده کنیم. به گمانم اکنون بهترین فرصت است تا ایران با یک 

دو )البته آستانه روانی بازار نفت در  های نفت را معکوس کندضربه نهایی را بزند و مسیر قیمت اقدام بزرگ

-دالر ـ باز نمی ۱۱تا  ۱۱قیمت ـ  اولیه به سطح، باز ها سقوط کندرفته است و حتی اگر قیمت باالسال اخیر 

-روشن است که چنین پیشنهادی برای جامعه ای و  دولتی که به پول نفت خوگرفته است، غریب می (.گردد

البته اگر در این کار موفق  نماید. اما ـ به گمان من ـ اکنون این یگانه راه حلی است که در پیش روی ماست. و

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

در دو دهه آینده، ما بیش از کل یک قرن گذشته به درآمد باثبات نفت  اول به تفصیل در این باره که چرا

 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 

هنجاری و بی قاعدگی )از هر نوعش، خواه انقالب، خواه شورش عمومی، خواه بی ایران به سوی هر گونه بی

ش قمیت نفت نیز از همین روی است. اعتمادی فراگیر و ...( سوق یابد. و تمامی نگرانی این قلم از بابت افزای

در یک کالم: از دیدگاه این قلم، بهای افزایش امروز قیمت نفت، تخریب آینده ایران است. و البته نگران آن 

یابد. شاید به اندازه کافی تجربه داشته درآمدهای ارزی امروزمان کاهش می نباشیم که با کاهش قیمت نفت،

د درآمد نفت برای ما موهبتی بوده است و ما را به ساحل نجات رسانده است و ایم که دریابیم نه افزایش شدی

کنیم که انقالب اسالمی بالفاصله پس از غلتانده است )و البته فراموش نمینه کاهش آن ما را به بن بستی در 

ر پیش روی یک دوره افزایش شدید درآمد نفت رخ داد(. در حالی که ما برای تداوم راه بلند و دشواری که د

داریم، در دو تا سه دهه آینده، به حد متوسط و با ثباتی از درآمد نفت نیازمندیم. جامعه، اقتصاد و دولت نفت 

زده ما بی نفت، به سرعت به نقطه بحران خواهد رسید ـ و البته با درآمد بسیار باالی نفت هم  بر بیماری اش 

توانم بگویم این است که تداوم افزایش قیمت نفت به افزوده خواهد شد. در هر صورت آنچه به صراحت می

دالر، به معنی نابودی ارزش ثروتهایی است که به آیندگان نیز تعلق دارد و وجودشان برای  ۳۱۱تا   ۴۱۱سوی 

 مدیریت بحرانهای در پیش روی جامعه ما، حیاتی است.

خود برای تغییر مسیر  اقتداراز  ی به میدان بیایید ولاکنون گاه آن است که حضرتعاحضرت آیة اهلل! 

مدارانی که کار را به این جا رسانده اند برخی سیاست باشد کنونی مناقشه اتمی استفاده کنید. حتی شاید الزم

به گمانم گاه آن است که عصای شما از نقش تزیینی به درآید و نقش  ،قربانی منافع ملی شوند. از این فراتر

، به سفر بروید و بردارید را آن ،د الزم باشد برای ایجاد امنیت در عراق و منطقهتاریخی خود را بازی کند. شای

منطقه با گفت و گوهای  سیاسی آشفته فضای الزم است نقش شیخوخیت خود را در منطقه به کار گیرید.

د برای افزایش فوری عرضه نفت با کشورهای تولی همچنین .شودسطح باال و دوستانه با شیوخ منطقه آرام 

های سیاسی از تمام ظرفیتدر ایجاد امنیت و ثبات در عراق   و توافق کنیدهمکاری و کننده نفت در منطقه 

  ایران استفاده کنید تا نفت عراق هر چه سریع تر و با تمام ظرفیت وارد بازار شود.

ند یک شوک توامی های مادر سیاست «آشکار»و  «سریع»، «راهبردی»تنها یک تغییر کوتاه سخن آن که 

ده )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 است و به آن روشها اعتماد نمی

های ما اثری دیده ایم که تغییر محرمانه سیاستوند و قبال مطلع شاز آن  به سرعت همه بازیگرن بازارهای انرژی

را « فشار بزرگ» نظریهدر واقع همان گونه که غرب در سیاست کنونی خود برای تحقق اهدافش  نداشته است(.
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مقابله « فشار بزرگ» ام( ما نیز باید با سیاستکتاب توضیح داده« درآمد»در بخش  رانظریه کند )این می دنبال

های انقالبی اما هماهنگ در جهت ایجاد یک فشار معکوس در بازار یعنی مجموعه ای از سیاست ثل کنیم.به م

 نفت را طراحی و دنبال کنیم.

و به طور  است 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  اقل رسانده است.ای خود را به حدهای هستهبی سروصدا فعالیت

  نشان دهم توافق محرمانه با غرب به زیان منافع تاریخی ماست ـ و همان چیزی است که غرب

ر ـ منافع ملی ما تنها د کتابخواهد. توافقات محرمانه ممکن است آبروی افراد را حفظ کند اما ـ مطابق این می

این که هدف ضمن  اگر این توافقات بی سروصدا انجام شود شود.می مینأشکار و سریع تیک تغییر سیاست آ

 ،نگرانی رها کرده است این کرده است و آنان را ازمین تأایران هسته ای احتمالی یک خطر  برای مهارغرب را 

له أکید کنند و مسأنه ای و تبلیغاتی بر خطر ایران تدهد تا در سطح عمومی و رسامی فرصتهمچنان به آنان 

مساعد نگه  و بازار نفت ای را جدی کنند و فضای عمومی را برای بحرانی نگه داشتن منطقهخطر ایران هسته

تواند این سیاست میه امروز از این طریق بتوانند اهداف خود را در بازار انرژی دنبال کنند. بنابراین آنچ دارند تا

توقف  (گستردهبا تبلیغاتی بسیار به گونه ای سریع و آشکار )ران این است که ای غرب را به شکست بکشاند

دست یابی به اعتماد  برای راستی آزمایی وغنی سازی خود را اعالم کند و از آژانس بخواهد تا در اسرع وقت 

برای پیش گیری به سرعت دست به عادی سازی روابط با غرب ـ  ، الزم استبر اینو عالوه  کامل اقدام کند.

بی قید و و به گمان من، این موضع اوباما که گفته است  ـ بزند. ای دیگر برای بحرانی کردن منطقهطرح بهانهاز 

کند، فرصتی استثنایی است که باید تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از شرط با ایران مذاکره می

ثیر اقدام ایران، تنها وقتی حداکثر تأتهب است و کنم، بازار نفت به لحاظ روانی ملمیکید ن بهره برد. و باز تأآ

 گذارد که با هیاهوی بسیار و با تبلیغات گسترده همراه باشد.خود را بر بازار 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 ی سازی را متوقف میده ـ اکنون غنادامه غنی سازی در آین

مذاکرات را آغاز کند. این حرکت تبعات مثبت فراوانی دارد. نخست این که بهانه را از دست اسرائیل برای هر 

گیرد. چون پیش بینی من این است که غرب هر گاه دیگر از طرق ه حرکت احتمالی بر علیه ایران میگون

از طریق حمله محدود اسرائیل به نتواند با داغ کردن تنور مناقشه اتمی، بازار نفت را ملتهب نگاه دارد، معمول 

کشد. و اگر قیمت نفت روند معکوسی را به سوی کاهش آغاز کند، اتمی ایران، شعله تنش را باال میسیسات تأ

یاسی براین با اعالم توقف غنی سازی، بهانه سهای بحرانی برسد، باید منتظر چنین اقدامی باشیم. بناو به محدوده
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گ برنده ای برای اوباما است رود. دوم این که چنین حرکتی از سوی ایران، بربرای چنین اقدامی از دست می

تواند به شکست جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا بینجامد. بوش اکنون رهبری حرکت غرب برای و می

طلبد را به دست بگیرد، زمان زیادی می و تا اوباما فرصت کند که این رهبری تحوالت جاری را در دست دارد

کنیم آینده را بهتر مدیریت کنیم. در این صورت اگر اوباما برنده شود، او  نیز و در این فاصله ما فرصت می

ر مورد های دموکراتها در فصل ششم توضیح داده ام ـ سیاستخلع سالح شده است. چرا که ـ همچنان که د

آن اهداف را محقق کنند بهترین وسیله  تر از بوش است و اگر واقعا بخواهندتحوالت نظام انرژی بسیار افراطی

برای آنها نیز تداوم مناقشه اتمی با ایران و ملتهب نگاه داشتن بازار نفت است. بنابراین ایران با چنین حرکتی، 

کین نیز برنده شود، توقف امروز غنی سازی این حسن را برای اوباما را نیز خلع سالح کرده است. اما اگر مک

اش را متوقف کرده سازیبدون فشار جمهوری خواهان غنیان در شرایطی آزاد و مختارانه و ایران دارد که ایر

تر از همه این که اقدام ایران، دست مک کین نیز گرفته است. و مهماست و بهانه برای فشارهای بیشتر را از 

 بزرگی به بازار نفت در جهت کاهش قیمت وارد خواهد کرد.شوک 

اگر ایران بتواند با چنین اقدامی ضربه اولیه را بزند و سپس آن را با مذاکراتی برای عادی سازی روابط با  

ای و اقدامات موثر برای ایجاد امنیت در عراق و نیز مشارکت و همکاری برای  غرب و نیز مذاکرات منطقه

لید نفت عراق دنبال کند، تا نظام سیاسی آمریکا بتواند با تغییر ریاست جمهوری کنار بیاید و دوباره افزایش تو

مدیریت تحول الگوی انرژی را به دست بگیرد، ضربه مهمی به سایر بازارهای انرژی وارد شده است و بسیاری 

( توجیه ۰ه فصل ه است )بنگرید باز سرمایه گذاریهای عظیمی که در این سه سال در  انرژیهای نو انجام شد

وفق بیرون آید و خورند. اگر غرب از بحران اقتصادی کنونی مدهند و حتی شکست میخود را از دست می

دانم دیگر بتوان روندی که برای تحول در الگوی االی صد دالر نگه دارد، بعید میهای نفت را همچنان بقیمت

 انرژی آغاز شده است را متوقف کرد.

بر کردن شویقی و زمانگو در مورد بسته تیران با مذاکره با آژانس و گفت وکنم که امی ته من احساسالب

له را تا بعد از ریاست جمهوری بوش بکشاند. موضوع، سعی دارد مسأ با دار و مریز برخورد کردنمسأله و کج

این غرب است خود ما انجام شود. کوشد به دست 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

ولی البته غرب این کار را  با  کند.کشی میس ظاهراً ما، اما باطناً غرب وقتمناقشه، یک گام دیگر بردارد. پ

شی کند تا کدهد. غرب باید وقتمی ام( انجامفصل هشتم توضیح داده)که در « آچمزیخود»بازی  یک

و ایران گمان  به دست ایران باشد کند که این وقت کشیای عمل میبه گونه رخ دهد اما تحوالت مورد نیازش
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( که بسته تشویقی مطرح ۳۱)بهار  . اخیراًزند )بازی خودآچمزی(کشی دارد به غرب رودست میبا وقتکند 

و رفت و آمدها آغاز شد آشکار بود که ایران قصد دارد کج دار و مریز عمل کند تا دوره بوش به سر آید. شد 

وقت کشی نکند و اوباما هم گفت که ایران منتظر دولت بعدی آمریکا نماند. ایران رایس به صراحت گفت که 

ل که زمان اآورند. یعنی درعین حمی ضعکشی، بر سر موایران را برای وقت  دانند که با این حرفهامی نانآ ماا

کنند. و بنابراین باز شرایط فراهم است که هرگاه الزم شد فتیله می اند، جهانیان نیز ایران را مقصر قلمدادخریده

 مناقشه اتمی را باال بکشند.

شد و مرتکب در اوایل انقالب درمورد کارتر و در مساله گروگانها  ن نگران آنم که خطایی که ایرانم

، اکنون دوباره رخ رئیس جمهور آمریکا تغییر کرد انتخابات آمریکا انجام شد و تا یمکشی کردآنقدر وقت

تر سأله انرژی از بوش افراطیباید کرد. اوباما در م و پیش از انتخابات دهد. اگر کاری باید کرد در دوره بوش

فارس های خلیجان داشت تا بداند چگونه از تنشست. اگر بوش نیاز به زمگفته او این را به صراحت هم  است؛

فراموش دندان تیز کرده است. آموزش الزم را دیده و اکنون آمریکا بهره ببرد، اوباما از هم به نفع منافع ملی

نکنیم که بوش علی رغم این که رهبری تحول در نظام انرژی غرب را بر عهده گرفته است، همچنان مراقب 

های نفتی بتوانند خود را با هایش آرام و تدریجی است تا شرکتتی نیز هست و سیاستهای نفع شرکتمناف

اوباما  در همین آگوست گذشته به صراحت گفت که اگر در انتخابات آینده شرایط جدید منطبق کنند. اما 

  از بینریاست جمهوری آمریکا پیروز شود ظرف ده سال وابستگی آمریکا را به نفت خاورمیانه و ونزوئال 

های امروز بوش در خلیج فارس پذیرد که سیاستمی برد. روشن است که چنین تحولی تنها به شرطی تحققمی

به گمان من اوباما ممکن است  ادامه یابد. با شدت بیشتری  ـ که منجر به افزایش قیمت نفت شده است ـ

تر ادامه است ـ اما تنش با ایران را جدیه نیروهای آمریکایی را زودتر از عراق خارج کند ـ که قولش را داد

 خواهد داد، مگر این که ما از اکنون او را خلع سالح کنیم.

موضعی  ،د این تغییرناحساس کن نفت بازاربازیگران باشد که  اینحوه عمل ما باید به گونه در هر صورت

البته خوب  نفت غافلگیر شود.باید غرب و بازار  راهبرد جدی بلند مدت است. یاو موقت نیست و یک سیاست 

م، اما آنچه باید انجام شود یگو کنیم و از آنها امتیازاتی بگیربسته پیشنهادی گفت و ها بر سراست که ما با غربی

گیجه وادارد و هم تا روند حوادث را دگرگون کند چرخش بنیادینی است که هم بازیگران نفتی را به سر

کید بر أتسازی با توقف غنیای در بازی ناتوان سازد. و آغاز پرده تازهح سناریوی خود اصالها را از غربی

فصل  اعالم آمادگی برای حل و ،ماد سازیتمذاکرات برای اع فوری شروع در آینده، هاحفظ حق ادامه فعالیت

 ،حل و فصل مشکالت سی ساله ایران با آمریکا تالش برای ،همه جانبه مسائل با غرب و به طور خاص آمریکا
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اینها نخستین و   ،همکاری و جدیت تمام برای ایجاد امنیت درعراق و زمینه سازی خروج آمریکا  از منطقه

ها به سرعت و اگر این ند.نها، بتواند بازی غرب را به هم بزممکن است انجام آکارهایی است که ترین ضروری

 قیمت و افزایش در جهت توقف د ـوارد خواهد ش و روشن انجام شود یک شوک جدی به بازار نفت اآشکار

 . حتی کاهش آن

قیمت نفت تا پیش از  یافزایش مسیر و البته برای انجام هر اقدامی، فرصت چندانی نیست چرا که اگر

صعودی قیمت را یاری  ، فشار زمستانه تقاضا نیز همراه خواهد شد و روندمعکوس نشودرسیدن زمستان، فرا

رود و می باالتر ،بازارقیمت در  «آستانه روانی»های باالتری را تجربه کند، یمتخواهد کرد. هر روز که بازار، ق

انه اسرائیل ـ شود. ضمن این که اگر در این میمی هر چه این آستانه باالتر رود، کاهش مجدد قیمت دشوارتر

ات اتمی ایران ای علیه تأسیسها حملهامدانه و سرخود یا به اشارت غربیها نیست ـ عکه موافق توقف تنش

ی نداریم. دکردن تنش دیگر به سادگی ممکن نیست. ما زمان زیادی برای اتخاذ تصمیمات راهبربکند، جمع

 تریری از فعالیت اتمی ایران ناتوانمقامات ما بر این باورند که هر چه زمان بگذرد غرب در جلوگ اکنون ظاهراً

ها سالها و ماهها و روزها، که لحظه نه تنها دقیقا بر عکس، برند که زمان به سود ماست. امامی شود و گمانمی

شود و می رتبه تعادل و سطح معقول قیمت، سختگذرد بازگشت بازار نفت می ای کههبه زیان ماست. هر لحظ

 تر شود، آینده ما دشوارتر.هر چه سخت

شوک سیاسی به بازار  ممکن است یکاست که  یک تحول بنیادی در سیاست ما تنها از طریقبنابراین 

خود را به   (ا، سریع و آشکار)راهبردیهای ما که این سه ویژگی تغییر در سیاست و برای ایننفت وارد شود. 

به گمان من آغاز به کار مجلس  سرعت نمایان سازد الزم است خود حضرتعالی میدان دار این تحوالت شوید.

ان اخیر و مذاکراتی که هنوز در جریان است و حتی سخن ایرانهشتم و نیز ارائه بسته پیشنهادی اخیر غرب به 

تاریخی و بازنگری در برخی  مناسبی است برای یک تصمیمهای فرصت ها وباراک اوباما همگی بهانه

تاب را نخوانده است، پذیرش از گفتن این نکته ناگزیرم که ممکن است خواننده ای که هنوز ک ها.سیاست

شده است. « تئوری توطئه»ای باال برایش دشوار باشد، یا گمان برد که این نویسنده اسیر ها یا پیشنهادهتحلیل

آن که به جدی بودن غرب برای  ام که تحلیل این کتاب بر پایه نظریه بازیها است. اما برایالبته توضیح داده

رای کنترل جمعیت گیری از بحرانهای محتمل پی ببریم کافی است نگاهی به طرح محرمانه کیسینجر بپیش

ـ که در فصل ششم توضیح داده شده است ـ بیندازیم.  ۴۰۱۱جهان و تصویب آن توسط دولت آمریکا در سال 

در آن طرح به صراحت اعالم شده است که افزایش جمعیت جهان به زیان منافع ملی آمریکا است و رشد 

برای منافع ملی آمریکا ـ و منافع کل غرب  گمان اهمیت امنیت انرژیکنترل شود. بی ۳۱۱۱جمعیت باید تا سال 



 ۶۶ نامه به رهبر جمهوری اسالمی ایران                                                                                              

 

 

 

تر از اهمیت رشد جمعیت جهان نیست. و در این کتاب شواهد بسیاری از اسناد منتشر شده توسط دولت ـ کم

ایم که  به و مواضع مقامات ارشد غربی آورده آمریکا در مورد استراتژی امنیت ملی آمریکا و نیز از اسناد و

 از عزم غرب برای عبور از نفت دارد. تصریح یا به تلویح نشان

 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

ای مرجع اجتماعی را برای اخذ تصمیمی بزرگ و سرنوشت ساز، با مقامات بتواند گروههکتاب ام که این داده

نظام برای چرخش احتمالی در . اما در این مرحله ـ و برای آن که دست مقامات عالی کشور همراه سازد

 کنم.می ها باز باشد ـ این کتاب را تنها برای حضرتعالی و برخی مقامات عالی کشور ارسالسیاست

ای دیگر ـ و قطعاً ی شما فرستاده خواهد شد، به گونهها برادانستم که این نوشتهمی آغازشاید اگر از 

بینم )من البته برخی از بازنگری و بازنویسی آنها را نمی کردم. اما اکنون نیز دیگر فرصتمی مختصرتر ـ تهیه

 «تله بنیان گذار»ود ـ مانند بحث ها را که نیاز به تفصیل داشت، مجمل وانهادم  برخی را نیز که گسترده ببخش

با این حال، در آغاز این  های دیگرم ارجاع دادم(.وتاه کردم و خواننده را به نوشتهـ 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 متن بنابراین، این  نماید.ز کلی کتاب را به خواننده باز میانداشود، چشم اب )سخن پایانی( مطالعهکت

  برای ارسال به نمایندگان محترم مجلس هفتم نوشته بودم خدمت شما تقدیمسال گذشته پیشگفتاری که 

ام بگذارید. والعاقبة نگرانی رید و صراحتم را به پای دلْام را به دیده اغماض بنگده گوییدارم. امید که زیامی

 للمتقین.

 ۴۲۳۱ دهم مهر ماهمحسن 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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ـ به صورت یک ۸۳۱۱تاب را ـ در خرداد های اولیه این کهنگامی که قرار داشتم  پیش نویس )متن زیر را

برای نمایندگان محترم مجلس هفتم ارسال کنم، خطاب به آنان نگاشتم ولی چون آن گزارش « گزارش»

 (آورممیبه عنوان پیشگفتار ارسال نشد اکنون در این جا 

 

 

 نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی

 سالم بر شما
 

ل آن نیازمند زمان درازی ه ای از یک پژوهش مفصل است که تکمیگزارشی که در پیش روی شماست، گزید

ند. البته مامی سفانه شتاب حوادث مربوط به ایران آنچنان است که اندیشه و قلم از همگامی با آنها بازاست. متأ

یانم  ام تا هنگامی که وقتش فرا نرسیده است، یا خیری در آن نیست و یا من هنوز در بهمواره  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. 

معه علمی و روشنفکری و درواقع پیش نویس اولیه این گزارش را در اواخر سال گذشته خطاب به جا

 گذران تقریباًح 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  ام کهامید شده و بر این باور آمدهنا

 مردم ناممکن است.

عظم جمهوری اسالمی ایران در سخنرانی خود در روز اول فروردین امسال در که رهبر ماما پس از آن

امید نکنند، به این نتیجه رسیدم نااعتماد و که مراقب باشند مردم را بیدادند  مشهد به صاحبان قلم و بیان هشدار

رش نباشد. تا که گرچه گذشت زمان به زیان کشور ماست، اما شاید اکنون زمان مناسبی برای انتشار این گزا

داد هفت میلیارد دالری ردیدم که وزیر نفت هند اعالم کرده است قرا  ۳۱خرداد  ۳۴این که در خبرهای 

احداث خط لوله گاز احتماال تا یک ماه دیگر بین هند، پاکستان و ایران امضا خواهد شد. احساس کردم اکنون 
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چه گفتنی است گفته شود ـ اگر دیر نشده باشد. دیگر تعلل جایز نیست و گاهِ آن است که حداقل بخشی از آن

بنابراین تصمیم گرفتم آن را برای نمایندگان محترم مردم بفرستم که اگر آنان صالح و الزم دانستند و سخن 

 ررسی قرار داده و در مجامع مشفقانه ای در آن دیدند، مسائل مطروحه را به صورت جدی مورد ب

چرخشی در روند امور باید با  بر این اعتقادم که هر اصالحی و بته نهایتاًگذاری کشور مطرح کنند. السیاست

 دادن و مجاب کردن جامعه همراه باشد. گرفتن و آگاهیجدی

بنابراین گرچه خطاب محتوایی این نامه به طور عمومی  به عالمان و روشنفکران جامعه است اما در شرایط 

اص آن قرار گیرند. بنابراین با حذف برخی مباحث مفصل تحلیلی، توانند مصداق خمی فعلی نمایندگان محترم

برای تامین مصالح  فرستم بدان امید که اگر خیری و صدقی در آن دیدید به گونه ای جدیمی آن را برای شما

و شما را در  ارمپندمی خواهم که مرا در بیان آنچه درستمی های آینده قیام کنید. و از خدااین ملت و نسل

 نیدن و عمل به آنچه در راستای خیر این ملت است، نیرو و راستی بیفزاید. که: ان اهلل علی مایشاء قدیر وش

 .جدیر هبباالجا

آمده است(  اول کتاباول که در پیوست « نفت نامه)»گونه که خواهید دید بخشی از  این گزارش همان 

رئیس جمهور وقت ـ نوشته و ارسال شده است. ( خطاب به آقای خاتمی ـ ۳۲بیش از چهار سال پیش )نوروز 

ای که ایشان خطاب به سه تن از اعضای کابینه دادند، گمانم این بود که در کار نفت تغییری با دستور جدی

دوم را )درباره مسائل گاز( « نفت نامه»، (۴۲۳۲)اسفند  رخ خواهد داد، اما هیچ رخ نداد. یک سال پس از آن

این بار در اواخر دولت ایشان بود و معلومم نشد که نامه چه شد و کجا رفت. دولت نگاشتم و فرستادم اما 

جدید که آمد، با وجودی که های و هویش را خوش نداشتم اما امیدم آن بود که در هیاهوی دربند کردن به 

مات و های جاری حوزه نفت و گاز فـُتوری درافتد و مقاای نفتی، ناخودآگاه در کار سیاستاصطالح مافی

کارشناسان کشور 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 

به سرعت و به رفاقت چهره بندد. پس  غرب و به سود هر دو است که ـ حداقل در این یک مورد ـ همه چیز

خواهیم ـ والبته مجبوریم می اگر درهر چیزی ما را 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 خوبمی بخواهیم ـ که غرب

آقای احمدی نژاد تصمیم گرفتم نفت نامه سوم را بنویسم و حتی  در روزهای آغازین ریاست جمهوری

  ( آن را نوشتم. در مقدمه آن نامه آمده بود: ۳۱چند ماه بعد )اواخر سال 
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برای حفظ  سوگند خوردن از کمتر از یک ماه  پس جمهور محترم، تنها سینژاد، رئ یدکتر احمد یآقا»

ـ که برای ادامه مذاکرات مربوط به  هندوزیر خارجه  با دارید در ،منافع ملت ایران در مقام ریاست جمهوری

 رااحداث خط لوله انتقال گاز ایران به هند از طریق پاکستان   قرارداد خط لوله گاز به ایران آمده بود ـ

 یزیباره چ نیکه در ا دمیکژَیخود م اب یچند روز. وقتی این خبر را شنیدم ۴دانستندمتضمن منافع سه کشور 

فساد در »شان یانتخابات غاتیبند تبل عیجمهور که ترج سیرئ یکه چطور آقا میبدهم، و بگو زنهاریو  سمیوبن

شان خشک یجمهور استیبود، جرأت کردند هنوز مرکب حکم ر« آن یکن شهیحوزه نفت و عزم بر ر

نفت  رد ییفساد ادعانکرده و هنوز به  نیینفت را تع رینکرده، هنوز وز ینشده، و هنوز مسائل نفت را بررس

 اگر ؟یید کنندرا تأ را به دنبال دارد( یبزرگ )که البته تعهدات بعد نیچن نامه ایموافقت ،نکرده یدگیرس

 یاگر واقعا در حوزه نفت و قراردادها ، و درست باشد ینفت یایو ادعاها درباره ماف غاتیاز آن همه تبل یاذره

 دیباینم ایداشتند( آ دیکأجمهور در دوره انتخابات بر آن ت سیرئ یآن آنهمه فساد وجود داشت )که آقا

مل برخورد أتبا آن با  دیباشد و با ایقرارداد دست پخت همان ماف نیدادند که ایرا م فیاحتمال ضع نیا شانیا

  داشت. ندهیصبور بود و چشم به آ دیبا رفته است و اصالح خواهد شد. یغفلت دیگفتم شا نیبا وجود ا ۳؟ردک

تا  است شده رانیوارد ا ینیچ تئیه کیدر خبرها خواندم که  ۴۲۳۱آخر آذر ماه  یاما در روزها»

 )آن .کند نهایی را چین به ایران خام نفت و مایع طبیعی گاز تن میلیون ۳۱۱ فروش برای طرفین اولیه نامهتوافق

و دولت توافقی بر سر  شود و هنوز بین مجلسرت نفت به صورت سرپرستی اداره میهم روزهایی که وزا

 نییگذشته، حول وزارت نفت و تع ماه چهارکه در  یبر مسائل یبا مرور زیو ن وزیر نفت حاصل نشده است(.

 نیتر از آن است که ادهیچیآمده حول آن، پ دیکه نفت و ساختار قدرت پد افتمیآمد، باز در شیپ ریوز

وارد آورد.  یدر روند موجود در آن خلل ایبه کند بتواند برآن غل یگریجمهور د سیهر رئ ای یجمهور سیرئ

کند، قرارداد  دارید یت خارجمابا مقا دیبا گر،یجمهور د یرؤسا هنژاد هم همانند هم یاحمد یآخر آقا

 یبرود. بررس یاستان یو سفرها یمردم یدارهایو به د ردیامضاء کند، پروژه افتتاح کند، سفرا را بپذ یخارج

 یموجود کار یندهایفرآ یتوقف برخ ایدر آنها  یدر حوزه نفت و احتماالً بازنگر یکالن و بخش یها استیس

کرده  یزیرو درشت برنامه زیهزاران کار ر استشیچهار سال ر یکه برا -جمهور سیرئ کیکه از  ستین

                                                 

 انجام شد.  ۴۲۳۱شهریور  ۴۳دیدار وزیر خارجه هند با آقای احمدی نژاد در  .۴

ـ که   نامه ها و قراردادهایی در زمینه های گاز مایع شده و نیز توسعه میادین نفتی با هند دارد. اما مهم ترین آنهاایران موافقت . ۳

میلیون متر مکعب گاز از طریق خط لوله است که  ۰۱ساله صدور روزانه  ۳۱وز امضای نهایی نشده است ـ قرارداد خوشبختانه هن

 میلیارد دالر است. ۱/۱مبلغ اجرای این پروژه حدود 
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 یربرمال کنند کا ها راینفت یهایجمهور فرصت کنند و دله دزد سیکه رئ نی. هممیانتظار داشته باش -است

  «.۴است کارستان

 

آخر در فضایی ایده 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 اُشتلم پاسخ دادزده خوانده میمنتقدین، مشتی غربکه 

س انتقاد کردن برایش داشت؟ مگر آن که کسی نفـْ هم چه تأثیری خواهدماند؟ و اگر گفته شود می

 موضوعیت 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 نتیجه رسیده ام بیشتر به اینام و اندیشیدهاقع در سالهای اخیر هر چه کاویدهتری بنگرم. در وچارچوب فراخ

های انرژی کشور )شامل نفت، گاز و انرژی اتمی( بیشتر گویا با نگاه به منافع غرب طراحی شده که سیاست

ها از سوی آنان به ما دیکته شده باشد اما بر این ته هیچ معتقد نیستم که این سیاستاست تا منافع کشور. و الب

ای طراحی و ، میدان و قواعد بازی را به گونهرهای انرژیکه آنان به عنوان طراحان بازی در بازا مگمان

« نظریه بازیها»چرا که از رقیب، برنده خواهد بود.  گونه بازی کنیم، نهایتاًاند، که ما هرکردهمدیریت می

ای یکی از طرفین بازی، خودش طراح بازی نیز باشد، از دیدگاه نظری، برنده گاه در بازیایم که هرآموخته

، ته باشد )عدم تقارن اطالعات(یکی از بازیگران اطالعاتی بیش از دیگری داش بود و اگر و خواهدا همنهایی 

ای است که غرب هم مزیت اطالعاتی دارد شت. و بازار انرژی جهانی به گونهآن بازیگر دست باال را خواهد دا

ت قیمتی دارند(. و در چنین و هم مزیت فنی و ساختاری )برخالف کشورهای تولید کننده نفت که فقط مزی

گوید بهترین استراتژی، حمله به است غرب، کیسینجر، عمل کرد که میشرایطی است که باید به توصیه پیر سی

استراتژی دشمن است. بنابراین در چنین شرایطی در حوزه انرژی  )نفت، گاز و انرژی اتمی( بهترین سیاست، 

 کرده است. بازی نکردن در میدانی است که رقیب طراحی

انرژی ، در حوزه طلبانه های خارجی استقاللیدم در این سه دهه با وجود سیاستاما هرچه نگریستم د 

ایم که رقیب طراحی کرده است. و نتیجه بازی هر چه باشد، برنده واقعی رقیب همواره در میدانی بازی کرده

                                                 

  بیبرابر آس در ،یدر فالن قرارداد نفت یدالر ونیلیم میفالن رشوه ن ایآکنم اما  تیهما یفساد در حوزه نفت را ب واهمخ ینم  ۴. 

 شود؟ یمحسوب نم یکشور خواهند خورد، دله دزد ینفت یجار یها استیاز س ندهیآ یها که نسل یدالر اردیلیچند صد م
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بود: اگر فرض کنیم رژیم پیشین  به هدایت و که برای من پدید آمد این . بنابراین پرسش اساسی ۴خواهد بود

کوشید در راستایی دانست، میمیحمایت بیگانگان و یا از فرط شیفتگی برای رسیدن به آنچه بهشت غرب 

الهای پس از انقالب اما چرا نظام سیاسی و اجتماعی ما در س ،حرکت کند که البته منافع غرب هم در آن بود

این همه در راستای  ـ به ویژه در حوزه نفت و گاز ـ اشد، عملکردهای کالنش خواهد مستقل ببراستی میکه 

تواند به سادگی ما را اغوا کند تا آن گونه که منافع اوست عمل کنیم و منافع غرب است؟ راستی چرا غرب می

-سادگی میچرا ما سازوکاری برای کشف و تعریف طبیعی و بلند مدت منافع ملی نداریم؟ چرا منافع ملی ما به 

تواند با مصاحبه یک مقام دست چندم سیاسی آسیب ببیند و هیچ کس هزینه اعمال وتصمیماتش را ندهد؟ و 

 صدها پرسش دیگر از این دست.

دولت نفوذهای »عنوان  من پاسخ را البته در ساخت سیاسی حکومت ـ که در اصطالح اقتصاد سیاسی به

آمدن موجب پدیدماند که چه شرایط وعواملی ش همچنان باقی می. اما این پرس۳بینمنامند ـ میمی« ناهمگن

چنین ساخت سیاسی در ایران شده است؟  در این راستا کوشیدم تا نظام سیاسی ـ اقتصادی ایران پس از انقالب 

 قانون اساسی وبنابراین با یک نگاه سیستمی به ساخت سیاسی به  ها بنگرم و تحلیل کنم.ظریه سیستمرا از منظر ن

گرفته در سالهای پس از انقالب، دریافتم که ریشه دواندن گسترده سه گونه خطای به نظام ارزشی شکل

هم در ساخت قانون اساسی و سایر قوانین  ۲سیستمی )خطای اندازه گیری، خطای ترکیب و خطای گِشتالتی(

های سازمانی و اداری ایندشد پس از انقالب  و هم در فرموضوعه، هم در اندیشه رهبران و مقامات سیاسی ار

پس از انقالب )نظام مدیریتی(، راه را بر اصالح مداوم و انطباق پیوسته نظام سیاسی اجتماعی ما با تحوالت 

های دیگر ین ناتوانی یا کندی به همه زمینهدنیای واقع بسته است ـ یا حداقل آن را کند کرده است. و البته ا

                                                 

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   .۴

تبال احداث و یک تیم فوتبال نیز راه اندازی کند. آنگاه جایزه ای بگذارد و یک مجموعه مسابقه زمین هایش یک ورزشگاه فو

میان تیم های شهر برگزار کند. صرف نظر از این که نتیجه بازیها چه باشد و تیم متعلق به مالک زمین ها ببرد  یا ببازد، شرکت تیم 

شگاه و افزایش قیمت زمین های مالک می شود. بنابراین برنده واقعی ـ و های مختلف شهر در این بازیها موجب رونق منطقه ورز

 بلند مدت ـ زمین دار خواهد بود، نه تیمی که ظاهراً  یک بازی را برده است. 

اقتصاد نفوذهای ناهمگن : تأثیر قانون  »رابطه نفت با شکل گیری دولت نفوذهای ناهمگن در ایران را در مقاله ای با عنوان   ۳.

 تهران در دانشگاه ۴۲۳۴که در اردیبهشت « تأملی نو بر اصول اقتصادی قانون اساسی »در همایش «  ساسی بر ساختار اقتصاد سیاسیا

 برگزار شد به تفصیل بررسی کرده ام.

 این سه مورد خطا را انشاء اهلل در آینده طی نوشته ای به تفصیل توضیح خواهم داد.  ۲.
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است. بنابراین دریافتم که با انباشت این سه گونه خطای سیستمی، ما  اقتصادی و اجتماعی نیز سرایت کرده

البته با این ایم و گرفتهبه این نحوه زندگی نیز خو کنیم وآنچه باید زندگی کنیم، زندگی می تر ازهزینهپر

ت، یا منبع توانیم ـ به عنوان یک نظام سیاسی و حتی به عنوان یک ملت ـ دوام آوریم که نفساختار تا زمانی می

. یعنی انباشت این سه گونه خطا در ساخت نظام داشته باشیمدیگری برای صادرات و کسب درآمد رایگان، 

گسترده آنها در قوانین مصوب پس از انقالب، گردش امور را برای جامعه گیری و حتی رسوخسیاسی و تصمیم

مدهای آی در ایران را بدون تزریق مداوم درما آنچنان پرهزینه ساخته است که تداوم نظام اجتماعی و اقتصاد

تنها به « ناهمگننفوذ »های از نوع این یک تجربه تاریخی است که حکومت سازد. و اصوالًنفت، ناممکن می

 آورند: یا وجود حمایت کامل خارجی و یا وجود منابع طبیعی برای فروش و مصرف.دو طریق دوام می

و نیز وجود نظام اداری ناکارآمد )که نتیجه « نفوذهای ناهمگن»یاسی له ما در ایران فقط ساخت ساگر مسأ

از  رو، که ناشی 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 گیریهای نادرست در سیاستجهت

ی بهای قومی و مذهرانهای دیگر مانند واگرایی اقلیتران اشتغال و ازدواج و مسکن انجامیده است و بحبه بح

نماید( در کنار وجود پراکنده در استانهای مرزی رخ می ها و گاه بحرانهای اجتماعیدر شکل ناامنی که فعالً

ها در حوزه اقتصاد است و رو سازوکانظام اقتصادی معیوب )که ناشی از مفقود یا معیوب بودن برخی نهادها 

های نهفته در بازارهای جهانی منتفی کرده ها و مزیتهره برداری اقتصاد ما را از فرصتامکان پیوند جدی و ب

ی برای قرار گرفتن در مسیر است(، شرایطی را به وجود آورده است که حداقل تا چند دهه چشم انداز روشن

( هنگام ۴۰۰۲گونه که داگالس نورث )برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال مانای باثبات وجود ندارد. هتوسعه

توسعه در اندیشه کودکان آغاز  کشوری ازست، شکل گیری فرایند توسعه در هر دریافت جایزه نوبل گفته ا

م شود. متاسفانه )یا خوشبختانه؟( نسلی که اکنون در ایران در حال بالیدن است، نسلی است که گرچه تمامی

کردن رفتار اجتماعی آن بسیج شده است، اما در این مندترل و نظامنظام سیاسی، فرهنگی و امنیتی ما برای کن

ایم رسیده کار همچنان ناکام است. این پیام ناگواری است. یا روش گذشته ما به خطا بوده است که به این نقطه

و کنترل نسل خود ساخته اش هم ناتوان مانده  رود که در تربیتبا همه امکاناتش چنان به خطا می و حکومت

ای است. هر کدام که باشد، نتیجه آن است که برای باژگونه و یا این که این نسل به هر علتی نسل کامالً ،است

رزش افزوده اقتصادی ی که در آن قرار داریم به انسجام اجتماعی و ا«دوره گذار»از  ،عبور آرام و به سالمت

ها در دسترسند، چشمی نیمه باز و دلی نیمه روشن برای تکیه کرد. آیات فراوانند و نشانهان تونسل جاری نمی

تواند نماگری برای سرمایه که تاکنون علم پذیرفته است که میهایی شان کافی است. تقریباً تمامی شاخصدیدن
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اخص برای توضیح . همین یک ش۴اجتماعی باشد، نشانگر روند نزولی سرمایه اجتماعی در جامعه ماست

.  بد نیست بدانید در دو دهه اخیر در میان عالمان اقتصاد این ۳بسیاری از مسائل جاری جامعه ما کافی است

از سرمایه انسانی نظریه مورد اقبال قرار گرفته است که بدون سطح قابل قبولی از سرمایه اجتماعی، هیچ سطحی 

یید آن یافت شده ه در تجربه هم شواهد بسیاری در تأد. و البتتواند فرایند توسعه را شکل دهیا اقتصادی نمی

 است.

 دش از یک بحران عظیم و فراگیر که داشتن خواست که جامعه ما حداقل برای دورنگه حاصل، آن

تواند منجر به فروپاشی اجتماعی و سیاسی شود، نیازمند تزریق منابع اقتصادی فراوانی در یک دوره نسبتاً می

 شود وگرنه از کنترل خارج  اشتهدشود و راضی نگه مین هایش تأنسل نوخاسته کنونی باید حداقل بلند است.

وی آنان با آمیزی نیره محق باشد یا نه ـ به معنی درهمشود. خروج این نسل از کنترل ـ صرف نظر از آن کمی

شرایطی که نه اقتصاد چشم انداز  ها و نیروی واگرایی موجود در مناطق مرزی است. و درنیروی نهفته در اقلیت

روشنی دارد، نه مناسبات خارجی مان ثبات و قوامی دارد، یک بی تدبیری کافی است تا ما را به دامن یک 

شورش فراگیر خانمان سوز یا یک جنگ داخلی ویرانگر درغلتاند. برای پرهیز از چنین بحرانی ـ که درصورت 

های آن را تجربه خواهند کرد ـ نیاز به منابع کافی آسیبه سل آیندچند ن همه نسل کنونی و احتماالً ،تحقق

افتاده خود تزریق کنیم و نیازهای یجی اما مداوم، به اقتصاد از نفساقتصادی داریم تا خیلی حساب شده و تدر

 اینده نفتحداقلی این نسل را برآورده سازیم. بنابراین ما حداقل برای دو تا سه دهه آینده به درآمد سرشار و فز

 گمان تمامیت ارضی و امنیت ملی ما در خطر خواهد بود.نیازداریم. بدون چنین درآمدی بی

تداوم زندگی جمعی ما کند و درآمد نفت را برای تر میودن شرایط کنونی ما را جدیبآنچه خطیر

سیستم ه مدیریت و سازد آن است که در چند سال اخیر ایران وارد شرایطی شده است که در نظریتر میحیاتی

های نونهاد، با خطر ورود به این تله روبه رو هستند. امند. همه سازمانهای نوپا و نظامنمی« گذارتله بنیان»آن را 

 .  ۲انجامدی به مرگ زودرس نظام یا سازمان میتله بنیان گذار در موارد بسیار

                                                 

ی بزرگ است اما کسی این ادعای بزرگ را دارد که یکی از بیشترین مطالعات را در حوزه سرمایه توجه دارم که این ادعای .۴

 اجتماعی در ایران داشته است )دو کتاب، شش مقاله، راهنمایی یک پایان نامه دکتری و دو پایان نامه ارشد، و دهها سخنرانی(

توان به عنوان  و از میان شاخص های اجتماعی، روند سرمایه اجتماعی را می  از میان شاخص های اقتصادی، نرخهای تورم، بیکاری و بهره  .۳

 شاخص های حیاتی یک نظام اقتصادی ـ اجتماعی تلقی کرد.

 در این باره توضیحات بیشتری در فصل اول همین گزارش آمده است. . ۲
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ایم اکنون باید آن نگریستهتوسعه میی ای برای حرکت به سودر گذشته نفت را به عنوان سرمایهپس اگر 

جد پاس داریم، به امید را به عنوان یک منجی برای امنیت ملی و زیستار تاریخی خود بنگریم. و باید آن را به 

آمیزی نظام اقتصادی تحوالت فناوریهای آینده و درهم ،هاآینده بتوانند در فرایند گذر نسلهای آن که نسل

 قه فروبسته بیابند. و از این گردنه تاریخی جان به سالمت برند. لاین ح از رفتیجهانی، برون 

ها با د که با تلفیق نظریه عمومی سیستمفراهم آم ایبود که به تدریج چارچوب فکری مالتبه دنبال این تأ

سیستمی آنان  هاییافته غربی و مقایسه مؤلفهعههای توسمهای اقتصادی، و نیز با نگاه به تجربه حکومتنظریه نظا

صر دینی تاریخ )حکومت خلفا در دو قرن اول اسالم، حکومت کلیسا در عهای حکومتبا تجربه 

اسکوالستیک، حکومت شیعی امامان یمن در اوایل قرن بیستم، حکومت مذهبی یهودیان بر اسرائیل در میانه 

های ساختاری ی برای تحلیل کاستییتوانست الگوت طالبان در پایان قرن بیستم( میتجربه حکوم قرن بیستم، و

نظام سیاسی ما به دست دهد. و از این نقطه عزیمت بود که تحلیل چرایی حرکت نظام سیاسی ایران به سوی 

 پذیر وزه انرژی برای من امکانهای همگرا با غرب در حو نیز اتخاذ سیاست« های ناهمگنذحکومت نفو»

 شد.می

آرامی چارچوب اندیشگی خود را  به را ندارم، اما همچنان کهاال اکنون قصد بازکردن چارچوب نظریه ب

 گذشت و نزاع شد. و هرچه زمان میتر میاتمی سخت پروراندم، منازعه غرب و ایران درباره انرژیمی

پنداشتم. گونه میکم من اینشد ـ یا دستب در بازی انرژی اتمی آشکارتر میتر، خطوط طرح کلی غرجدی

را به آرامی دنبال کنم و  داشتم حوادثتر میاز سرعت نرسیده بود، دوست ادث به این پایهاگر شتاب حو

و درپایان، کل مطالعه را  ،ام را به طور کامل و از همه زوایا با شواهد تجربی تکمیل کردهچارچوب کلی اندیشه

 از فرایندها و سیاست نگرانحبان اندیشه قرار دهم. اما ـ 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  نیز نگران از فضای غیر عقالنی موجود در آن و

ای از آن اقتصاد دارم بر آن شدم تا چکیده که به عنوان یک معلم دست رفتن است و به حکم وظیفه اجتماعی

بازی غرب با  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 میما در حوزه انرژی متمرکز 

 و کاری بکند.

گزارش چیست؟ این گزارش یک پیش فرض محوری دارد که به گونه خالصه چنین اما سخن اصلی این 

 است:
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یاسی ایران به یک نقطه اشتراک تحلیل همه مسائل و دشواریهای اقتصادی، اجتماعی و س»

 رسد و آن نفت است. نفت گرچه عامل شکل گیری و دیرپایی بسیاری از مشکالت دیروزمی

ش اشاره شده و امروز ما بوده است، اما  به دالیل متعدد )که به بخشی از آنها در این گزار

ترین مانع فروپاشی ما خواهد بود. پس آن را باید به جد پاس داریم است( از این پس اصلی

مین نسلی در ایران را برای چند دهه تأهای موجود و انتقال بین هزینه ناکارایی کمتا دست

شد از این مینفت که روزگاری ـ به درستی ـ بالی ایران خوانده  ،کوته سخن آن که کند.

ی کنونی مردم های سطح زندگا سه دهه ـ یگانه عامل حفظ حداقلپس ـ حداقل برای دو ت

هایی که درصورت نسلی خواهد  بود؛ هزینههای سرسام آور گذار بین ایران و پوشش هزینه

 لویت اول واز آن را باید به ا انجامد. بنابراین حفاظتعی میماعدم پوشش، به انفجار اجت

 «.های دیگر را با آن تنظیم کنیمرا به جد پاس داریم و همه سیاست مان تبدیل کنیم و آنملی
 

 یابد و آن این که: ن گزارش به یک نتیجه اصلی دست میبا این پیش فرض، ای
 

های کنونی ایران در حوزه کند و سیاستال میدنب ای که غرب در منازعه اتمی با ایرانبازی»

انرژی اتمی نتیجه ای جز از دست رفتن قدرت رقابتی، ارزش ذخایر انرژی،  سهم  و درآمد 

آینده، ندارد. و این به معنی فداکردن سرمایه آینده ما در بازار جهانی نفت و گاز، در سه دهه 

شکش کردن فقر عمومی زودرس به اری و پیهای آینده به پای آرزوهای نسل جو منافع نسل

های آینده است. در یک کالم درآمدهای بادآورده نفتی امروز، که ناشی از افزایش نسل

های آینده است. لشدن منافع نسکوتاه مدتی است که بهای آن، ضایعنفت است، منافع  قیمت

تا منافع عظیم آن را  پردازدزینه ناچیزی است که امروز غرب میت نفت همیو این افزایش ق

های خلیج فارس و اندازی جنگدهد که غرب با راهدرآینده ببرد. این گزارش نشان می

بزرگ تمدن غرب را ـ اکنون با دنبال کردن جدی منازعه اتمی با ایران، چهار بحران محتمل 

ته در این کند، و البرن بیست و یکم رخ دهند ـ چاره میرود در  چند دهه اول قکه انتظار می

های آینده ایران به طور خاص، و خاورمیانه اسالمی فرایند آسیب جدی ای به منافع  و فرصت

 «.به طور عام، خواهد خورد
 



 ۱۶ پیشگفتار                          

 

 

 

ترین بخش حکومت به به شماست، هم از آن رو که نزدیک نمایندگان محترم! خطاب این گزارش

 ش را در آفریدن روند موجود کمترین نق رو کهترید، و هم از آنمصائبشان واقف مردمید و به مسائل و

 ندیکه فرا یمدارناستیسهای حکومت، مساله برای شما حیثیتی نشده است. اید و بر خالف سایر بخشداشته

در به شتاب ن اند و آنچنارفته شیپ شیخو استیکردند اکنون آن اندازه در س تیو هدا دندیموجود را آفر

 آن در یبازنگر ایبازگشت  یارای آنان را گریاند که اکنون دافراط کرده شبا خوی  یافکار عمومکردن  همراه

و  میبا مردم و ب کیشما که از نزد ،دیمردم باش یو حافظ منافع قشرها ندهینما دی. شما که بانیست هاسیاست

 یروندهاـ  یزن و نه فقط آنان بلکه فرزندان آنانـ از موضع منافع آنان  ، وظیفه داریددیسروکار دار دشانیام

ای جدی برای یابید، به گونهاگر صدقی و خیری در این گزارش می. پس دیموجود را نظارت و اصالح کن

 های آینده را وامدار خود سازید. و از خدا های آینده همت کنید. شاید نسلسلمین مصالح این ملت و نتأ

ی قلم همراه سازد،  و شما را در عمل به وظیفه، خواهم که مرا در تدوین این نوشتار، پاکیزگی روان و روانمی

 همت و حریت عطا کند.

بینی شده است، به خطا باشد و محقق نشود. اما مرا 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 میایا نار

 . با درود.۴«کند. کار بنده، فرمانبرداری است و کار خداوند، پروردگاریر خود میخداوند کا

 

 ۴۲۳۱محسن رنانی ـ دانشگاه اصفهان ـ خرداد 

 

  

                                                 

 .۲۲۱، ص ۴۲۱۱نسفی، عزیزالدین؛ االنسان الکامل، انتشارات طهوری، تهران، چاپ چهارم،   .۴



 

 

 

 درآمد: 
 

 طرح کلی مساله
 

 

 

م، دانیم که بر اساس روش شناسی جدید علته که یک نظریه )تئوری( است و میآید البمی کتابنچه در این آ

. بنابراین نه ۴ها ظنی و غیر یقینی هستندی وجود ندارد و همه نظریه« درست قطعاً»در علوم تجربی هیچ نظریه 

درست است. ما همه  اش قطعاًند بگوید که نظریهسیار ـ نمی تواکس دیگری ـ حتی با ارائه شواهد بمن و نه هیچ

اند ن نیز به حدسهای دیگری گره خوردهبر اساس حدسهای آمیخته به شواهد، تحلیل می کنیم. و گاه شواهدما

(. اما آنچه که هست این است که در دنیای انسانی، برای ساماندهی ۳)هیچ مشاهده خالصی وجود ندارد

                                                 

اگر یک تفاوت بنیادین میان ماهیت علم در دنیای نو و دنیای قدیم بتوان یافت، همانا نحوه نگاه علم بـه خـویش اسـت. علـم در       .۴

کرد گویی ه ای کشفی میگفت را کامل و درست می پنداشت و وقتی درباره پدیدخوتی عظیم برخوردار بود. آنچه میگذشته از ن

پدیده پی برده است. این نحوه نگاه البته در عالمان و حاکمان جوامع قدیم نیز هویدا بود. در دنیای قدیم هم عالمان به راز نهایی آن 

متعصب تر بودند و هم حاکمان متصلب تر. اما دنیـای نـو نخـوت علـم و عـالم و حـاکم را شکسـت. امـروز روش شناسـی علـم بـه            

ی وجود ندارد. همه نظریه های علـوم تجربـی )سـایر    « قطعا درست»هیچ تئوری صراحت اعالم می دارد که در حوزه علوم تجربی، 

معارف بحث دیگری دارند( نوعی گمانند که ما درباره عالم واقع داریم. و البته ممکن است برخی از این گمانها بـا شـواهد تجربـی    

شـده نمـی دانـیم.    « اثبـات »یت شده می نامیم اما هرگز نظریه یا تقو« ییدتأ»آنها را نظریه های بسیار نیز بسیار تایید شده باشند بنابراین 

بنابراین اثبات، ویژه علوم عقلی محض می ماند و بس. سایر معارف ـ مانند معارف نقلی، زیبایی شناختی، شهودی و نظایر آنها ـ نیـز    

وب، عالم عاقل اما بی تعصب اسـت و  حساب دیگری دارند. داستان عالمان و حاکمان دنیای نو نیز همین است. در دنیای نو عالم خ
 حاکم خوب، حاکم عادل اما بی تقدس.

، ما « مشاهده کردن»تئوری های اولیه دیگری هستند )یا باصطالح تئوری پیچ اند(. چون برای  بر مشاهدات ما نیز مبتنی درواقع  .۳

 لیه به ما می گوید.را مشاهده کنیم و این را یک حدس، گمان یا نظریه او« چه»اول باید بدانیم که 
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. ۴های برآمده از آنها تکیه کنیمبه همین مشاهدات ناخالص و نظریه نه ای عقالنی به گو«  ناچاریم»زندگی، ما 

ه پنداره ما ای  پاکیزه بیامیزیم ـ صرف نظر از این کطرفانه را با انگیزهچنین کنیم و در این کار، نگاه بیو اگر 

خطای ما نخواهد بود. پس  پاداش و هیچ نکوهشی بربخش باشد یا نه ـ هیچ کوششی بیدرست و عمل ما نتیجه

 سط مخطی است. و متو انسانگوییم در حد مقدورات فکری و نظری و شواهد در دسترس یک آنچه می

 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

 ها از نگاه یک ممکن است وقتی این تحلیل است. بنابراین کشیده نیزاش سرکی به سایر علوم پژوهشی

 . باکی نیست. فلسفه علم به ما هایی باشدم سیاست نگریسته شود، واجد کاستیشناس یا یک عالجامعه

ها  هبین پدید از کشف ارتباطزند، ها جوانه میبندی پدیدهاز دسته ،گیردمیآموزد که علم از پرسش نطفه می

یقینی باقی و در عین حال همچنان یک آگاهی غیر ،یابدبالد و با ابطالها ارتقا میها میجان می گیرد، از حدس

بناهای واقعی ، گمانهای خیالی گذرا ای در علم جدید هست همین است که  از دلِماند. و اگر معجزهمی

 تحقق بخشد. توانسته است آالم بشر را تسکین و آمال او را کشد و به همین روشماندگار 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

این داشتن باید پذیرد که یکی از صنایع مهم ـ اما قدیمی ـ است و داشتن آن البته بهتر از نداشتن آن است اما می

به سه منبع قدرت پیوند را ها ملت متفکرین سیاسی همواره  اقتدار ها باشد.ه قیمت و متناسب با سایر داشتهب

. معقول نیست ۳اند: دانش )قدرت خاکستری(، ثروت )قدرت زرد( و زور یا نیروی نظامی )قدرت سرخ(داده

                                                 

ام  یقلب یالبته گواه زیعالم دارند. من ن نیو نحوه عمل آن در ا یاله تیدر مورد مش یمومن اعتقادات یگمان همه انسانها یب   .۴

ماست نگاه و عمل بر  فهی. اما آنچه  وظدیحاکم بر عالم ظاهر ما را بربا یتا سازوکارها ایمهباره رها شد کیکه ما  ستین نیچن

 اءی. عمل بر اساس بواطن عالم، شان اولمیبر اساس ظواهر عمل کن میعالم ظاهر است. ما موظف یعقالن یسازوکارها نیساس هما

 یبه قواعد نظامها دیکه الجرم با میهست ستمیس هیهمان موجودات با اطالعات ناقص نظر ی،مخط متوسطِ انِین است. ما آدمموذَ

شواهد تاریخ اسالم حاکی حتی  .میو منافع خود را محقق کن فیوظا یچوب ضوابط عقالن. و درچارمیتن ده یو اجتماع یعیطب

که در عصر معصومین علیهم السالم نیز ـ که از دیدگاه شیعیان اطالعات آنها کامل بوده است ـ چون عموم مردم از زمره  است

 کرده اند.و ظواهر زندگی حکم  یا حکومت می اهدهمان انسانهای متوسط مخطی بوده اند، معصومین نیز علی العموم بر اساس شو
ی و البته منابع اقتدار ملت ها از منظر عالمان مختلف متفاوت است. اما بیشتر متفکرین، اقتدار یک ملت را  بر سه منبع قدرت اقتصادی، سیاس  .۳

 یا سازماندهی )قدرت سفید( است.« مدیریت»و توانایی « دانش»کنند. که البته هر سه پایه اقتدار، مستلزم وجود نظامی مبتنی می
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های دیگر را نابود کنیم . اگر جنگ سیاسی یا نظامی ـ با های قدرت، مولفهکه به منظور افزایش یکی از مولفه

منابع فرض داشتن قدرت برای پیروزی ـ به سقوط قدرت اقتصادی یا علمی بینجامد، ما داریم به هزینه سایر 

دهیم. و نتیجه عملی این روش، کاهش اقتدار است. چرا که تداوم تاریخی قدرت یک قدرت را افزایش می

بمب  مثالًروسیه از نظر منابع اقتدار نظامی ـ  مثالًاست. « ناسب در کسب و کاربرد منابع قدرتت»اقتدار مستلزم 

فشار اندکی از سوی غرب  اتمی ـ پیشرفته است اما چون سایر منابع اقتدار را به حد کافی فراهم نکرده است با 

با سالح آمریکایی مانور نظامی  شود از مواضعش کوتاه بیاید. مبارزه با آمریکا این نیست که مامجبور می

بدهیم و مرگ بر آمریکا بگوییم. مبارزه با آمریکا یعنی بکوشیم به همه منابع اقتدار به طور متناسب دست یابیم 

آمریکا کاهش یابد. و منابع اقتدار چند بعدی است. البته ما یکی از منابع اقتدار را به صورت « اقتدار نسبی»تا 

این است  کتابیم )نفت(، اما از آن هم به گونه نادرستی بهره برده ایم. و تمام سخن این موهبت طبیعی داشته ا

که درگیری اتمی ما در مناقشه اتمی 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. 

انسانی خود  ید که ما توان فنی الزم را برای حفاظت محیط زیست طبیعی وخواهد بگونمی کتابنیز این 

های خیلی ساده دیگر پیش از این در حوزه گرچههای احتمالی اتمی نداریم؛ ها و آلودگیدر برابر نشت

های های آلوده، نمونه)بحران خونهای آلوده، مسأله گوشتکنیم ایم امنیت شهروندانمان را حفظ نتوانسته

های فراوانی از تولیدات به نفت در بهار امسال ـ و نمونه تعدد آبهای آلوده ـ آخرینش آلودگی آب زنده رودم

 ای حیاتی تبدیل نشده است.استاندارد در کشورما هنوز به مسأله لهأمس غذایی آلوده و ...(؛ چرا که اصوالً

های رف هزینهاتمی که ما با ص هایفناوری نوشتار این نیست که توضیح دهد موریت اینهمچنین مأ

تواند در فرایند واقعی توسعه علمی و اقتصادی مانده است و نمیایم، نسبتاً عقبسنگین آنها را به دست آورده

ما کمک زیادی باشد. بویژه آن که در شرایط تحریم ما مجبوریم قطعات مورد نیاز را با چند واسطه بخریم و 

ورد کیفیت قطعات یمت تحمیلی فروشنده تطبیق دهیم و هیچ تضمینی نیز در مبنابراین مجبوریم خود را با ق

اما  سازی در همین سطح نیز، نوعی تمرین و تجربه علمی و تحقیقاتی استگمان تجربه غنینیست.  البته بی

ای چون یک تجربه منفرد است )یعنی هماهنگ، متناسب و دارای ارتباط فراموش نکنیم که چنین تجربه

های علم وفناوری در کشور ما نیست( قدرت ایجاد موجی از تحول سطوح و عرصه اری و فنی با سایرساخت

نسل یک  مثالًصنعتی را در اقتصاد ما ندارد. بویژه آن که ما با نسل بسیار قدیمی این فناوری شروع کرده ایم. 

هاست که روپاییوری چهل سال پیش اسیسات نطنز، مبتنی بر فنابه کار رفته در تأ  P1سانتریفیوژهای پاکستانی

واحد جداسازی( نسل  یا کار SWUپاکستان اقتباس کرده و آن را اندکی بهبود داده است. یا این که کارایی )
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باشد در حالی که اکنون کارایی می ۳نطنز به کار رفته است حدود  ( که در P1اول سانتریفیوژهای پاکستانی )

 کارما هنوز در مرحله است. بنابراین  ۲۱۱( حدود U7یوژهای آمریکایی )غنی سازی در نسل هفتم سانتریف

 هم زمان زیادی نیاز داریم و هم ی صنعتیسازیبه مرحله غن دنیرس یو برا میهستسازی بر روی غنی یقاتیتحق

ی چنین کاری ناکارا و پرهزینه است. روند بسیار کند افزایش کارایی در نسل ایران ،موجود یبا دستگاهها

برسد، نیز این انگاره  ۱دود به ح  IR3شود که  برای بینی میو پیشاست  ۳/۳حدود  IR2سانتریفیوژها که برای 

 یهانهیهم هز های اقتصادیی، هزینهفن یهانهیاست )هم هز نهیپرهز اریما هم بس راه کنونی یید می کند.را تأ

ای؟ برای راه اندازی نیروگاه بوشهر با چه هزینهر یک تمرین تحقیقاتی آخ است. یطوالن اری( و هم بسیاسیس

شود، در ه سال مصرف می( نیاز داریم، که در طول سU3O8تن اورانیوم غنی شده )با ترکیب  ۰۱نزدیک به 

 . این فاصله تا کی و با چه کنیمکیلو اورانیوم غنی شده تولید می حالی که اکنون ما سالیانه تنها چند صد

 شده برای کشوری که آیا تهیه کردن اورانیوم غنی اقتصادی برای جامعه ما باید طی شود؟های سیاسی و هزینه

توانستیم از انرژی  سازی نمی نیست؟ آیا بدون غنی  به صرفه ترمقرون کامال فقیر است،منابع اورانیوم  از نظر

ای هترده ای از انرژی هستبرخی هم پیشرفته ـ که استفاده گس ی ـ وکشورهای همه آیاای استفاده کنیم؟  هسته

آیا  اند؟دانند همه به خطا رفتهدارند و آن را مقرون به صرفه نمینسازی  ی غنی کارخانه دارند اما خودشان

کردیم و رای نیروگاه بوشهر را خریداری میشده الزم بند صد میلیون دالر، اورانیوم غنیتر نبود که با چمعقول

های عالیتگذاری و فکار و قاتل رشد، اشتغال، سرمایه نده فضای کسب واین همه بی ثباتی که ویران کن

رایط و سازی شم. و آنگاه پس از مدتی و با عادیکردیست را بر اقتصاد ایران تحمیل نمیکارآفرینانه ا

 کردیم؟آژانس بین المللی اتمی دنبال می سازی را در چارچوب قواعدمناسبات خود با خارج، غنی

یر شرایط  و اصالح توانیم با تغیی سازی در داخل، آیا ما نمیحتی با فرض ضرورت غنکوته سخن، 

تر به ارزان همتر و عیهم سرتری استفاده کنیم تا رایط بهتری از فناوریهای پیشرفتهمان، در شمناسبات جهانی

ا روش و در شرایط سازی اتمی بیابی به فناوری غنیرسد دستبه نظر می .میرسب یصنعت یسازیمرحله غن

تر از آن است که ما حتی برای سالها غنی سازی را متوقف کنیم و پس از برتر و پرهزینهنی ما بسیار زمانکنو

در همکاریهای اعتماد سازی و بهبود مناسبات با غرب از طریق روشهای معمول و شناخته شده و جا افتاده 

اند. ـ راهی که همه کشورهای دیگر رفتهیوژها به کار گیریم تری از سانتریفهای پیشرفتهآمیز اتمی، نسلصلح

موریت جویانه است )و مأدر کشور ما البته سیاسی و بهانه آمیزفت امروز غرب با فعالیت اتمی صلحگرچه مخال

ما ما نیز برای تأمین منافع د را برشمارد( ابرمنافعی که غرب از این مخالفت می نیز این است که کتاباین 

رین سفر ظر قرار دهیم. اخیرا بوش در آخهای ممکن را مدنز و فردا باید همه گزینههای امرومدت نسلندبل
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ت ایران تصمیم دول»ش با برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا گفت: اروپایی دوران زمامداریش در کنفرانس خبری

دیده بگیرد و به غنی سازی به های جهان آزاد و آژانس بین المللی انرژی اتمی را ناگرفته است درخواست

خواهم در مورد ایران چیزی را به شما یادآوری می ... کنیم خطرناک است، ادامه دهدما فکر میروشی که 

ی او گفت که شما حق دارید برق هسته ها رفتز دوستان دوجانبه ما، نزد ایرانیکنم. والدیمیر پوتین یکی ا

ی اهسته و معتقدم ایران باید برق ...ام ز را به صورت علنی گفتهم همان چیغیرنظامی داشته باشید. من ه

تواند با کاربست ایران می ۴.«سازی را به آنها محول کردشد اما معتقد نیستم که بتوان غنیغیرنظامی داشته با

اتمی، رق هایش برای کسب توانایی تولید بن فضایی برای تضمین تداوم فعالیتتری، هم از چنیسیاست ماهرانه

یابی به غنی سازی از مسیری ی ناشی از تالش برای دستهای سنگین سیاسی و اقتصاداستفاده کند و هم هزینه

 زمان بر، ناکارآمد و نامطمئن  را از سر خود رفع کند.

 برداری از انرژی اتمی شاخص توسعه نیست که اثبات کند توانایی بهره در پی این کتابهمچنین این 

یافتگی، حضور در عه، معیار توسعههای توسدی ـ نیست. چرا که بر اساس نظریهفنی، و چه اقتصاـ چه علمی و 

یافتگی می، هر چند پیشرفته، معیار توسعهمرز سرحدی دانش و فناوری است و کسب یا تولید فناوریهای قدی

فرستد اما با ه به فضا میکند و ماهوارکه راکتور اتمی دارد و تولید می نیست. چنان که روسیه کنونی با آن

یافته )البته است و نه یک کشور توسعه« ه پیشرودرحال توسع»معیارهای امروزین علم اقتصاد، یک کشور 

بودن، توانایی فراگیر « هتوسعه یافت»ها بود(. زیرا اکنون معیار در آن زمان در زمره توسعه یافته شوروی سابق

های مرزی و سرحدی دانش و فناوری، و توانایی ابداع و لیتهای اقتصاد برای حضور در فعاهمه بخش

نوآوری کاالها وفناوریهای جدید است. بنابراین کشوری که اکنون به فناوری تولید بنز یا کامپیوتر یا حتی 

توسط  توسعه یافته نیست. چون این فناوریها قدیمی هستند وقبالً ماهواره و انرژی اتمی دست یابد، الزاماً

ای تقلیدی و با وارد کردن دانش فنی به گونهتوان اکنون کامل یافته و تولید شده اند و میابداع شده، ت دیگران

 زد.  برداری از آنهابه تولید وبهرهو قطعات آنها، دست 

یم، روشی است متعلق به عصر ایابی به انرژی اتمی در پیش گرفتهروش کنونی که ما در زمینه دست

محور )یعنی عصر دانش  امروز از عصر انفورماتیک هم عبور کرده است و به عصر داناییشدن و جهان صنعتی

متفاوتی دارد.  ای( وارد شده است. و در چنین عصری، صنعتی شدن و کسب دانش و فناوری مسیر کامالًشبکه

 ن هم به طور اند آسال پیش رفته ۱۱رویم را غرب و آمریکا فعالیت اتمی می راهی که امروز ما در زمینه

                                                 
 .۴۱۲۳۳، خبر کد  ۳۱/۲/۳۱امروز  تیسا  ۴.
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ولید کاالها و فناوریها جواب در 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

پی خطی و نمایی است، کای شده که رشد آن غیرشبکهزند، و در عصر دانش ریزفناوری حرف آخر را می

یابی حقیقی به انتقال و دست شود.دادن منابع میو فقط منجر به هدردهد برداری با سعی و خطا جواب نمی

ها از اینترنت ها و احتماال گرفتن نقشهها و خرید محرمانه نقشهای نه تنها از طریق کپی برداریدانش هسته

اند(  روی شبکه اینترنت قرار دادهها آنها را عامدانه و برای گمراهی ها غلط است و غربینقشه)برخی از این 

بودن این فناوری امکان ندارد، چرا که معکوس نیز به علت پیچیده و دقیق پذیر نیست، بلکه حتی مهندسیامکان

ها تهیه کنیم. نیز باید از خارجیست که آنها را تولید هر قطعه آن نیازمند انواع تجهیزات پیچیده دیگری ا

علمی گسترده و اعزام انبوه دانشجویان در  ای تنها از طریق ارتباطاتقعی دانش هستهبنابراین انتقال و کسب وا

های مختلف از سوی غرب شده وش کنونی ما که موجب اعمال تحریمپذیر است. رهای مرتبط  امکانرشته

های حساس و نیز پذیرش دانشجویان ما در رشته یزات پیشرفته علمی واست و بویژه این که آنها فروش تجه

ای امد )بد نیست بدانیم حتی در رشتهانجمی ما میپیشرفته را نیز منع کرده اند، در بلند مدت تنها به توقف عل

 مانند اقتصاد نیز برخی نرم افزارهای پیشرفته محاسباتی مشمول تحریم قرار گرفته است(.

ران نه تنها بتواند ین نوشتار نیست که نشان دهد غرب اصوال نگرانی ویژه ای از این ندارد که ایباز، هدف ا

شده تولید کند، بلکه حتی بتواند بمب اتم بسازد. چرا که صرف ساختن یا داشتن بمب اتمی، اورانیوم غنی

نظر ن را تا محل موردنده آن بتواند آتهدیدی برای غرب نیست. بمب اتمی وقتی تهدید است که کشور دار

های مل کرد و یا با موشک. اکنون شبکهحمل و منفجر کند. برای چنین کاری بمب اتمی را یا باید با هواپیما ح

تواند از کند که غرب میشود آن چنان قوی عمل میها پشتیبانی میه از سوی ماهوارهدفاع هوایی غرب ک

 ند. در جنگ دوم آمریکا با عراق، بسیاری از ناظران از اینورود هر پرنده ناشناسی به حریم خود ممانعت ک

له تعجب کرده بودند که چرا عراق با آن نیروی هوایی نسبتا قوی و با آن همه تجربه جنگی که خلبانانش مسأ

در دوران جنگ با ایران آموخته بودند نتوانست هیچ ضربه ای به نیروهای آمریکایی بزند. اما غافل از آن که 

 شدن نابود چرا که به محض بلندهای آهنین جرات و توان بلند شدن از زمین را نداشتند، این پرنده اصوالً

موشکی ـ که اکنون نیروهای شنهاد داده است که سیستم دفاع ضد شدند. بی جهت نیست که اخیرا آلمان پیمی

ک نکنیم که برآورد ما رش یابد. شناتو توافق کرده اند که در شرق اروپا مستقر شود ـ به جنوب اروپا نیز گست

ایم باره نداشتهای در ایناست. چرا که هنوز هیچ آزمون جدی تر از واقعغرب بسیار کمهای پدافندی از توانایی

ریکا تا آن اندازه قوی است و تمام تصورات ما مربوط به دوران جنگ سرد است. همچنین فناوری موشکی آم
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های موشک) به عمق زمینهای  نفوذ کننده ر زمین باشد با موشکهر چند زی تواند مراکز اتمی ما راکه می

تواند هر پناهگاهی را که احتمال دهد محل نگهداری . در این صورت غرب می۴منفجر کند B61)  اتمی

تجهیزات یا بمب اتمی است، هدف حمله قرار دهد و بدین ترتیب بمب اتمی را به تهدیدی علیه خود کشور 

ران هم برای غرب تهدید محسوب ننده تبدیل کند. پس حتی داشتن بمب اتمی توسط کشوری مانند ایتولید ک

 شود. نمی

کننده باشد و تواند برای غرب نگرانری مثل ایران تنها از یک منظر میالبته تولید بمب اتمی توسط کشو

توان اذعان فتد. تنها در این حوزه میده ـ بیآن این که این سالح به دست نیروهای تندرو اسالمی ـ نظیر القاع

های متعارف به کار اگر قرار باشد سالح اتمی به شیوهپذیر است. در هر صورت یبکرد که غرب هنوز آس

 گرفته شود، تولید آنها برای غرب هیچ تهدیدی نیست.

ی ما زیان های سازمان ملل برای منافع ملی این نیست که نشان دهد که تحریمهمچنین در پ کتاباین 

ار و های مهمی نباشند یا بر اجرای آنها نظارتی نباشد، به علت اثر روانی که بر تجآورند و حتی اگر تحریم

اد ما را با رکود بیشتر مواجه گذارد، اقتصذاران و شرکای تجاری خارجی ما میگصنعتگران داخلی و بر سرمایه

ا بیشتر از تقاضای مؤثر داخل است و خروج از رکود گوید که ظرفیت تولید داخلی مکنند. همچنین نمیمی

سازمان  درپذیر است و گسترش صادرات منوط به تعیین تکلیف عضویت ما گسترش صادرات امکان تنها با

تجارت جهانی است و در سازمان تجارت جهانی نیز پذیرش عضو جدید بر اساس اجماع است و تا ما 

ل و فصل این یم آنها رأی به عضویت نخواهند داد و معموال حمان را با غرب حل نکنمشکالت سیاسی 

خواهیم در چشم انداز بیست ساله در منطقه، کسی شده باشیم از کشد و ما که میمشکالت سالها طول می

های علمی که شده ایم گوید که تحریمنمی کتاباکنون باید به جد در صدد رفع این موانع باشیم. همچنین این 

 علمی و فن شناختی ما با خارج  استفاده از سرریزهایه است، راه را بر تعامل علمی و دید شدو اکنون تش

بندد و بنابراین اقتصاد دانش محور که بر تعامل گسترده علمی و فنی با جهان خارج مبتنی است، و هدف می

زهای گفتنی دیگر را و خیلی چیها را این کتابچشم انداز بیست ساله است، محقق شدنی نخواهد بود. این 

 پردازد.گوید و به آنها نمینمی

خواهد بگوید که حتی اگر از همه این بحرانها عبور کنیم و روسیه نیز به تعهداتش همچنین نمی کتاباین 

مگاوات خواهد بود و این  ۴۱۱۱عمل کند و نیروگاه اتمی بوشهر واقعاً تمام شود، ظرفیت تولید برق آن تنها 

                                                 
 .شود یهدایت م موشک یداخل  یگرم توسط لیزر، ماهواره و سیستم ها لویک ۰۱۱حدود  یبا وزن  B61ی موشک ها  .۴



 ۱۳ طرح کلی مساله  درآمد:                                                                       

 

 

 

هزار مگاوات  ۲۱درصد برق تولیدی کشور خواهد بود )کل برق تولیدی کشور حدود  ۲ز مقدار، کمتر ا

که قرارداد نیروگاه  ۴۲۱۲کردن معقول است. از سال این حجم اندک برق این همه هزینه است(. و آیا برای

ا غیر از هاین ۴ها منعقد شد تاکنون میلیاردها دالر صرف احداث این نیروگاه شده استبوشهر با آلمانی

 قیمت برخی تجهیزات اتمی از زی، خرید بسیار گرانساهای غنیمیلیاردها دالر هزینه مربوط به فعالیت

ایر برداری از نیروگاه و سای خواب سرمایه )عقب افتادن بهرهه، هزینه۳قیمتهای قاچاق به چندین برابر هبکش

های ناشی از تصادی، علمی و فن شناختی، هزینهقهای اهای ناشی از تحریممراکز انرژی اتمی ما(، هزینه

ایم و در نفت و گاز به چین و هند داده امتیازدهی ما به رقبای آمریکا برای جلب همکاری آنها )امتیازهایی که

م حقوقی دریای خزر آمدن در سهم ایران در رژیترین آنها کوتاهزهای متعدد به روسیه که شاید مهمبویژه امتیا

شدن بازار نفت است که برای آینده ایران تمی و بی ثباتهای ناشی از بحران اتر از همه، هزینهمهمباشد( ، و 

های نسل و هدف این کتاب نیز بررسی همین خساراتی است که باال رفتن قیمت نفت به)بسیار خطرناک است 

 زند(. امروز و فردای ایران می

ای کمتر از دو تنها با هزینه ۲است که سد کارون حالی  این همه هزینه برای نیروگاه اتمی بوشهر در 

 تریمیلیارد تومان هزینه ریالی( ظرف مدت کوتاه ۱۳۳ارزی و  میلیارد دالر )شامل یک میلیارد دالر هزینه

 ۳۳۳۱ساخته شده است و ظرفیت تولید برق آن نیز بیش از دو برابر ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر است )

ه ما با داشتن حجم عظیم منابع گازی، انواع نیروگاههای گازی ساده یا سیکل ترکیبی را با مگاوات(. یا این ک

( تاسیس هزینه و سریع )بین شش ماه  تا حداکثر چند سالتوانیم بسیار کمد برابر ظرفیت نیروگاه بوشهر، میچن

« خصوصی»نیروگاه گازی رئیس جمهور کشورمان نخستین  ۴۲۳۱ای دیگر در خرداد کنیم. یا به عنوان نمونه

مگاوات برق )برابر ظرفیت نیروگاه اتمی  ۴۱۱۱کشور )نیروگاه چهلستون در اصفهان( را با ظرفیت حدود 

میلیارد تومان توسط بخش خصوصی ساخته شده بود را افتتاح  ۲۰۱سال و تنها با هزینه  ۱بوشهر( که در مدت 

میلیون دالر ـ  ۱۳۱سال( و با هزینه ای برابر ۱زمانی کوتاه ). این بدین معنی است که این نیروگاه در چنین ۲کرد

                                                 
 هیبا الحاق زین هیدالر گرفته اند، قرارداد با روس اردیلیم ۱/۳داد، مارک بوده است که تا زمان لغو قرار اردیلیم ۱/۱ کیآلمانها نزد هیقرارداد اول  ۴.

 .دالر بوده است اردیلیم ۳تا  ۱/۴آن حدود  یبعد یها

معمول می خریده  قیمتبر اساس خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی، در زمان جنگ تحمیلی، ایران برخی تجهیزات نظامی را بسیار گرانتر از   ۳.

برابر قیمت خریده  است. احتماال در مورد تجهیزات اتمی که هم حساس ترند و  ۲۱۱ست که ایران برخی موشک ها را به است. حتی نقل شده ا

)در این مورد بنگرید به کتابهای خاطرات آقای هاشمی  هم جزء موارد تحریم محسوب می شوند، وضعیت خریدها به همین منوال است

 رفسنجانی(.

 ۳۱/۲/۳۱همشهری  روزنامه ۲.
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های مستقیم وشهر است ـ ساخته شده است )هزینههای مستقیم ساخت نیروگاه بکه تنها معادل ده درصد هزینه

و  قرارداد  ۴۲۱۲میلیارد مارکی با آلمانها در سال  ۱/۱ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را براساس مجموع قرارداد 

ایم. توجه کنیم که شده است، محاسبه کردهمیلیارد دالر  ۳با روسیه که با الحاقات بعدی آن حدود  ۴۲۱۲ سال

 هزینه مستقیم آن بوده است(. بسیار فراتر ازمستقیم ـ سیاسی و اقتصادی ـ ساخت نیروگاه بوشهر های غیرهزینه

چندین دهه پیشتر از ای تولید برق را ری هسته از این گذشته بسیاری از کشورهایی که توسعه و استفاده از  فناو

ای تولید کنند. برای مثال چین وری از برق خود را از انرژی هستهد سهم در خاناند، هنوز نتوانستهما آغاز کرده

خود را از طریق هسته درصد برق  ۳، اکنون کمتر از ۴ایهای انرژی هستهحترین طراندازی بزرگبا وجود راه

توان چنین اه درازی در پیش است و نمیای رای تولید موثر برق از انرژی هستهبنابراین بر کند.میای تولید 

 اعتمادی طی کرد.و روشهای تبلیغی و بیثباتی با تنش و بی مسیر درازی را

ای و ود که بگوییم در مورد انرژی هستهگوید؟( این ب: هدف این قسمت )این کتاب چه نمیبندی کنمجمع

توان گفت. از هر دریچه که گرفته است، سخن بسیار میدر پیش ژه روشی که ایران برای دستیابی به آنبوی

ین کتاب توان آورد. اما هدف این کتاب پرداختن  به این اما و اگرها نیست. امیبنگریم اما و اگرهای فراوانی 

بیند که ن خسارت تاریخی بزرگی را میایراکند. یعنی این کتاب در مناقشه اتمی هدف بزرگتری را دنبال می

رسند. خطوط اصلی طرح این کتاب در قسمت بعدی چکیده شده اما و اگرهای باال به پای آن نمیهیچکدام از 

 است.

 

 گوید؟این کتاب چه می
از دست یابی به و استفاده  ماست و البته« حق مسلم»گوید:  گرچه انرژی اتمی اما این نوشتار به طور خالصه می

هم برای دیگر. حفاظت از منابع نفتی  «حقوق مسلم»اما نه به بهای از دست دادن تواند ارزشمند باشد، آن می

در کوتاه ای یابی به انرژی هسته ه نیز حق مسلم مردم است. اگر دستهای آیندنسل کنونی و هم برای نسل

کردن حقوق آینده شود این جز نابود یهانسل مدت نسل جاری ورفتن حقوق مسلم بلندمدت منجر به از دست

حداقل در وضعیت کنونی علم و فناوری  برای تولید انرژی، ایانرژی هسته به کار گیری مسلم ما نخواهد بود.

یا برابر نیروگاه گازی   ۲ به اندازه نصف سد کارون یتواند تولید برقمی ،در بهترین حالت، در جامعه ما

                                                 

 ۱۱راکتور برنامه ریزی شده برای ساخت دارد و  ۳۱راکتور در حال ساخت و  ۱ ،چین هم اکنون یازده رآکتور هسته ای فعال ۴.

 راکتور را نیز پیش بینی کرده است که در آینده بسازد.
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ای انرژی هستهیابی به سیاست کنونی ما در دست . امااشته باشدد ش خصوصی()متعلق به بخچهلستون اصفهان 

 چند نسل آینده ما خواهد شد. نفتی فعمنا نرفتاز دست موجب

البی در فرایند یافتگی است یا انقیابی به آن الزاماً  نشانه توسعهدگاه نظریه اقتصاد توسعه، نه دستاز دی 

نایافتگی. پس باید در دست یابی به آن بر اساس محاسبات  ان آن نشانه توسعهآورد و نه فقدتوسعه به وجود می

عقالنی اقتصادی حرکت کنیم، یعنی به گونه ای که با کمترین هزینه، بیشترین منافع را برای ملتمان به ارمغان 

ایم،  روش ما در هرمانی برای نسل کنونی تبدیل کردآوریم. و اگر ـ به درست یا غلط ـ دست یابی به آن را به آ

و  دهد که ظاهراًنشان می کتابهای آینده باشد. این نافع نسلیابی به آن، نباید متضمن ضایع شدن مدست

ای وارد شده است که یا از آغاز توسط کشورهای براساس شواهد موجود، ایران در مسأله انرژی اتمی در بازی

ت، اکنون بینی نشده بوده اسبرای غرب یک حادثه پیش ده است، وغربی طراحی شده است و یا اگر چنین نبو

کوشد با طوالنی کردن این منازعه و قرار دادن ایران در موضع پایداری و لجاجت، غرب به رهبری آمریکا می

نظر را از این رد. و اگر غرب بتواند نتیجه موردمدت خویش از آن برگییجه مطلوبی را در جهت منافع بلندنت

افتادن های آینده، به خطربرای نسلفقر عمومی  وشدن منافع ملی ، حاصل آن برای ایران، ضایعرگیردمنازعه ب

سخن بر بنابراین، آسیب دیدن امنیت ملی ما خواهد بود.  و احتماالً شد وتوسعه در ایران برای چند دههفرایند ر

ه صورت یک برا اید منافع ملی کردن یا عدم استفاده از انرژی اتمی نیست. سخن بر سر این است که بسر رها

 ،های امروز باید بخورنداین است که با آبی که نسل و سرانجام سخن های مختلف ببینیم.بسته از منافع در حوزه

 .برای ساختن تاریخ فردا خشت نمالیم

ی نیاز ما به ات در ایران تاکنون، در هیچ دورهگوید که از زمان کشف نفمی کتابکوتاه سخن، این 

هیچ تحولی در  شاید به حدی نبوده است که در سه دهه آینده به آن نیازمندیم، و نفت آمدهای با ثباتدر

ای که اکنون در رانگرتر از افزایش شدید و یکبارهو ویتر تصاد ایران، خطیرتر، پرهزینهحوزه نفت، برای اق

م چون روند حوادث آینده قابل درا به کار بر« شاید)»دادن است، وجود نداشته است رخ قیمت نفت در حال

ام ـ ادامه یابد، بینی کردهدادن است ـ و در این کتاب پیشآنچه اکنون در حال رخبینی نیست. اما اگر پیش

گوی تولید و مصرف انرژی جهانی افزایش شدید قیمت نفت موجب تغییر الوجهی نخواهد داشت(. « شاید»

در شود تحول در الگوی انرژی جهانی که به طور طبیعی جب میمدت ادامه یابد، مودر بلندشود و اگر می

داد تنها در طول یک دهه یا اندکی بیشتر رخ دهد. و این به معنی آن است که طول حداقل  نیم قرن  رخ می

پیش از پایان نفت با تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی، از نفت  تا نفت تمام شود  بلکهکرد دنیا صبر نخواهد 

 ی نیاز خواهد شد.ما ب
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ورزی نکنیم که به شوق افزایش درآمد نفت سیاستای بنابراین اکنون باید مراقب باشیم که به گونه

ای اجتماعی و و آنگاه به دامن بحرانهای زنجیرهامروز، در آینده نه چندان دور درآمد نفت را از دست بدهیم 

 اقتصادی گرفتار شویم.

ارزش شود و پس ست خودمان به شرایطی دامن بزنیم که نفتمان به زودی بیما خودمان نباید به ددر واقع 

 ای از سقوط قیمت نسبی و کاهش شدیدباال ، وارد دوره  شدیداًهای یک دوره کوتاه فروش نفت با قیمت از

 کهنگران این بودیم های نسبی است نه مطلق(. اگر روزگاری قیمت کید بردرآمد نفت شویم )توجه کنیم که تأ

کرده  غرب شروعکه ای که با بازینگران آن باشیم امروز باید  یابد،پایان میپنجاه سال آینده ذخایر نفت در 

 ،۴دهه آیندهیک در  احتماالً ایم، جهان به سویی خواهد رفت کهما هم با افتخار در آن شرکت کردهاست و 

توانیم از رو نمیگذار از بحرانهای در پیش ینفت با انرژیهای نو و پاک جایگزین خواهد شد و ما دیگر برا

 کند. نیز برای خود دنبال می درآمد 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 ۳۱۱۱سال گذشته طی شده است ـ حداقل تا سال ر سیتوجه روندی که د

استفاده مورد از نفت درصد  ۳۱و  (درصد ۱۱)تقاضای پایه نفت مربوط به بخش حمل ونقل است حال حاضر 

ادامه  اگر روندهای گذشتهپس  .جایگزینی نیست قابل به راحتی کهاست در کاربردهایی  در این بخش نیز

فراگیر انرژیهای نو به جای  جایگزینیبیست و یکم در بخش حمل و نقل امکان حداقل تا اواسط قرن  یابد،

فسیلی وجود ندارد. مثالً جایگزینی هیدروژن ـ به عنوان جدی ترین رقیب انرژیهای فسیلی ـ نیازمند رقابتی 

ک دوره گذار طوالنی دو است که در یشدن عرضه آن است و این نیز مستلزم پیشرفت جدی در فناوری آن 

ترین منبع (، هیدروژن به عنوان اصلیIEAبینی سازمان جهانی انرژی )پذیر است. بنابر پیشای امکان تا سه دهه

به مرحله تولید تجاری  ۳۱۲۱تا   ۳۱۳۱قابل اتکای جایگزین مصارف نفت ـ عمدتا بخش حمل نقل ـ در فاصله 

 ۳۱۱۱که تا سال  شود. به گونه ایدی فزاینده جایگزین مصارف نفت میا درصرسد و پس از آن هر سال بمی

 . ۳درصد نیاز سوختی جهان در بخش حمل و نقل باشد ۲۱مین کننده أتواند تمی

گذاریها ید و ظرف مدتی کوتاه تمام سرمایهپیش بیا شدهریزیاما اگر شرایط و روندی غیرطبیعی و برنامه

ت فناوری و ریز هایی که در سالهای اخیر در زیسیها محقق شود ـ که با تجربه جهشو تحوالت الزم در فناور

                                                 

آستانه ای دارد که تجربه البته طول دوره گذار برای تغییر الگوی انرژی جهان بستگی به سرعت افزایش قیمت نفت و باالترین   ۴.

 .می کند
2.  IEA, (2007), World Energy Outlook 2007, IEA/OECD, Paris 
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نماید ـ در این پذیر میسوختی و انرژی نیز امکانایم، چنین تحولی در حوزه فناوریهای فناوری شاهد بوده

چه پس از  آن و باید برای شودسال آینده نفت تمام می ۱۱نفت ما در که باشیم نگران آندیگر نباید  صورت

نگران آن باشیم که وقتی در آینده ای نه چندان دور دیگر قادر به کسب درآمدهای  فکری کرد. بلکه باید 

کنونی نفت  نیستیم )هم به علت کاهش شدید قیمت آن و هم به علت فقدان خریدار برای فروش نفت با 

ـ  تر ببینیمر راه است،  چه کنیم. اگر دقیقد ظرفیت کنونی ( با نیازهای  فزاینده جمعیتی که موج دومش نیز

نمود که نفت از محوریت انرژی دنیا بعید می ۳۱۲۱تا سال حداقل ها ـ های اولیه خود غربیبینیپیش اساسبر

اند که حتی اگر یک نوآوری عمده نیز های آمریکایی به صراحت گفتهاستراتژیست ۳۱۱۱)در سال خارج شود

ها، در مقیاس جهانی زیر ساختحداقل ربع قرن طول خواهد کشید تا بتواند با تحول  در زمینه انرژی رخ دهد،

 سه دهه زمان حداقل مایافت، ای گذشته در حوزه انرژی ادامه میبنابراین اگر رونده ۴مورد استفاده قرار گیرد(.

به کمک  است ـ ـ که در فصل یک توضیح داده شده را در کشورمان روداشتیم تا بحرانهای بزرگ در پیش

ت تنها تسکینی توجه کنیم که درمان آن بحرانها از طریق نفت نیست، بلکه نف های نفت تسکین دهیم.درآمد

دهد تا آن بحرانها را شود و به ما فرصت میبه بحران و بحرانها به انفجار میها شدن چالشاست که مانع تبدیل

 ستمی، درمان کنیم.با دقت و آرامش بیشتر و از طریق تحوالت درون سی

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 ۳ایمآمریکای التینی انگاشتهیافته غیرآسیایی و غیرصنعتی توسعه هایکشور

درصد تولید   ۱۱درصد تولید کل جهان و  ۲۱شوری که غرب در مسائل استراتژیک جهانی و هم به عنوان ک

                                                 

 مجموعه« استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم»سند  .۲۲استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم، ص    .۴

سیونی با همین نام )مصوب کاخ سفید و کنگره آمریکا( منتشر شد. توسط کمی ۳۱۱۴تا  ۴۰۰۰سه سند است که در فاصله سالهای 

توسط انتشارات موسسه « ۳۴استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن »با عنوان   در یک کتاب و در ایران ۴۲۳۱در سال  این اسناد

حاضر هر جا به این سند اشاره شده  . در  متنه استفرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، ترجمه و منتشر شد

اشتباه  «اسناد امنیت ملی آمریکا»دیگر با مشخص کرده ایم تا « ۳۴آمریکا در قرن امنیت ملی استراتژی »است آن را با عنوان سند 

 نشود.
 

بلژیک، کانـادا،  شامل استرالیا، اتریش،  ( هستند کهOECDجهان عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ) کشور  ۲۱جمعا   .۳

بـورگ،  ایتالیـا، ژاپـن، کـره جنـوبی، لوکزام    جمهوری چک، دانمارک، فنالند، فرانسه، آلمان، یونـان، مجارسـتان، ایسـلند، ایرلنـد،     

در  مکزیک، هلند، نیوزلند، نروژ، لهستان، پرتقال، جمهوری اسلواکی، اسپانیا، سوئد، سویس، ترکیه، انگلستان و امریکا مـی باشـند.  

با حذف ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و مکزیک، از این فهرست، بقیه را عضو تمدن غرب انگاشته ایم. گرچـه چهـار مـورد     این کتاب

 مستثنی شده نیز از نظر سیاسی، غربی محسوب می شوند.
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 ۱۱جموع برابر تولید اقتصاد م  ۱کل کشورهای صنعتی غربی را در اختیار دارد و تولید اقتصادش به تنهایی 

تواند به عنوان هسته مرکزی غرب یا دولت مرکزی حافظ غرب تلقی شود. بنابراین می کشور اسالمی است،

 یکا است و مسائل آمریکا مسائل غرب است که باید یک جا حل شوند.مسائل امر ،مسائل غرب

دارد با بازار نفت بازی  ،شده و دقیقیه غرب با طرح یا دستور کار تعریفک این سخن توجه کنیم،

آنچه در این جا مطرح و کند، از اعتقاد به تئوری توطئه متفاوت است. من اصوال موافق تئوری توطئه نیستم. می

که در فصل  ی بر نظریه بازیها استتحلیلی مبتناز نوع تئوری توطئه نیست بلکه یک چارچوب  نیز شودمی

طریق انواع برنامه ریزی و گوید دشمن از می «تئوری توطئه» ،. در واقعهشتم به تفصیل توضیح داده  شده است

کوشد تا به مقابل )رقیب( می تطمیع یاران طرفبا تبانی با سایر دشمنان و با فریب و های جاسوسی و فعالیت

گوید یکی از طرفین بازی )طرف الف( با مالحظه ا ضایع کند. اما نظریه بازیها میرقیب ضربه بزند و منافع او ر

 نیز با کند و می و اجرا انتخاب استراتژیهایی را ب(،  و مشاهده رفتار و نحوه بازی طرف مقابل )طرف

را  رفتار رقیبکه  کندای عمل می، به گونهبازیهای نمایشی انتخابهای غلط )سیگنالینگ( و دهیعالمت

 بنابراین،و رفتار او را به سویی سوق دهد که منافع خودش )طرف الف( را حداکثر کند. قرار دهد ثیر تأ تحت

وضعیت  یعنی از« بازی»و است(  به رقیب )هدف اولیه ضربه زدن نزدیعنی عامدانه به کسی ضربه «توطئه»

بردن )هدف اولیه، کسب منافع برای خویش یش بهرهنحوه عمل طبیعی او به نفع خو و و انتخابهای او برقی

 است(. 

گوید بخش بزرگی از تعامالت جهانی نوعی بازی متقابل است. می «نظریه بازیها»امروز  به طور خالصه

چیند و سپس در چارچوب آن یطرفین  نخست استراتژی خود را م یعنی امروز در تعامالت جهانی، هر یک از

دهد. و آنگاه برنده کسی است که هم استراتژی خود را های رقیب پاسخ میا واکنشها ینشاستراتژی به ک

و هم واکنش مناسب  کرده باشدبینی های رقیب را خوب پیشهم حرکت ،دقیق و درست انتخاب کرده باشد

های سیاسی غرب ازوکارهای عقالنی حاکم بر فرایندنیز سهای رقیب بدهد.  بنابراین تجربه گذشته و به کنش

بازی ـ آنهم بازیهای بزرگ ـ  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

های هفتم، ایم )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»هشتم و نهم(، ابزار تحقق این بازی 

 ان دنبال را با ایر« خودآچمزی»در فصل نهم نشان 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
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دنبال کند. نشان داده شده است که بازی « دار و مریزکج»سازی را به صورت کند که ایران مسأله غنیرفتار می

 دارد و این بهترین وضعیت برای غرب است.قرار « 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

که خود به تنهایی و درانداخته است تا اهداف تاریخی و بزرگی را سریع وساده این است: غرب این بازی را 

طریق این بازی محقق سازد و البته تحقق آن اهداف متضمن ازد، از محقق س آنها را تواندبه سادگی نمی

های دوم تا چهارم سالمی( است. همان گونه که در فصلخسارتهای بزرگی برای ما )ایران و خاورمیانه ا

توضیح داده شده است، غرب با مشکالت، بحرانهای محتمل و بیماریهای ساختاری متعددی روبه روست که 

قطعی بحرانها، از  رمان آنها ندارد. بنابراین در صورتی که بخواهد پیش از فرارسیدنراه حل دورنزایی برای د

این جراحی بزرگ بزند. اما انجام « جراحی بزرگ»ای ندارد که دست به یک گیری کند، چارهوقوع آنها پیش

ست تا نیروهای ها ممکن نیست. انگیزه ای، عامل حرکتی، فشاری و هراسی از بیرون الزم ااز طریق خود غربی

درونی سیستم خود را متحول و با نیازها و شرایط جدید منطبق کنند. اعتیاد گسترده به نفت و خطر قطعاً در 

رسنده یک بحران بزرگ در حوزه انرژی در اواخر دهه دوم قرن جاری، آلودگی جوی و خطر فزاینده 

تراز زد، کهولت سیستمی و کسری فزایندهاانداز ثروت غرب را در مخاطره میپیش َروی اقیانوسها که نیمی 

های بالقوه درونی نظام غرب، و بنابراین خطر فزاینده ها و خالقیترژی سیستمی غرب، کاهش مداوم مزیتان

از دست رفتن اقتدار اقتصادی و مرجعیت سیاسی غرب، و سرانجام خطر روزافزون جهان اسالم برای غرب، 

کرد، اما اند. غرب باید کاری میالش گرفتهموجودیت نظام غرب را به چ تهدیدهایی هستند که اقتدار و حتی

ها یا بحرانهای محتمل، نیازمند صرف هزینه و زمان زیادی است. غرب رفع خطر و حل هرکدام از این چالش

 جا درمان کند. ، همه این بیماریها را یک«ی بزرگجراح»تصمیم گرفته است با یک 

 به سیستم « زرگفشار ب»اقتصادی و سیاسی تنها از طریق تحمیل یک جراحی بزرگ در یک نظام 

در علم « نظریه رشد»در اقتصاد اشاره به همین سیاست دارد. از دیدگاه   ۴«فشار بزرگ»پذیر است. نظریه امکان

ین اگیرد، تمامی تالشها معمول برای رشد شدید قرار می« دام تعادلی سطح پایین» اقتصاد، وقتی اقتصادی در

گردد. تنها یک فشار بزرگ، باز می«  تعادل سطح پایین اولیه»به  انجامد و اقتصاد دائماًاقتصاد به شکست می

نظیر جهش در نرخ پس انداز جامعه، افزایش شدید کارایی )بهره وری( که موجب جهش در تابع تولید شود و 

تواند به مثابه یک فشار بزرگ عمل کند و با میمترقبه و باد آورده به اقتصاد یا تزریق حجم عظیمی سرمایه غیر

                                                 
1 . Big Push Theory 
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. در ۴یک جهش، اقتصاد را از دام تعادلی سطح پایین خارج کرده و در مسیر رشد مجدد بلندمدت قرار دهد

ایم که غرب اکنون ـ از نظر سیستمی ـ دقیقا در وضعیت دام تعادلی سطح پایین قرار فصل چهارم نشان داده

رونی سیستم، منفی است، نرخهای پس انداز متوسط چند دهه است که نزولی شده گرفته است. تراز انرژی د

در غرب چندین برابر سایر کشورها « یک واحد خوشبختی»است، مصرف انرژی  و تولید کربن برای ایجاد 

در های درونی سیستم عیت کهولت رسیده است، نرخ خالقیتاست، جمعیت به لحاظ کمی و کیفی به وض

یابنده، عقب نشسته است، نرخهای رشد ها نسبت به کشورهای تازه توسعهت، بهره هوشی غربیحال کاهش اس

ها و دهها شاخص رشد اقتصادی ناچیز است. این شاخصجمعیت نزدیک به صفر یا منفی است و نرخهای 

هیچ  دیگر از این دست همگی نشانه آن است که غرب در یک دام تعادلی سطح پایین گرفتار شده است. غرب

 باشد ندارد. « فشار بزرگ»چاره ای جز تمسک به سیاستی که مبتنی بر نظریه 

ورباغه ای را ان مثال قورباغه و آبجوش است. اگر قتمثیل چگونگی عملکرد نظریه فشار بزرگ، هم

دازد و خود را از ظرف بیرون بین« پرش بزرگ»کوشد تا با یک ه در ظرف آبجوشی بیندازیم، او مییکبار

ورباغه م و آن را به تدریج حرارت دهیم، قورباغه را در ظرف آب معمولی قرار دهییابد. اما اگر همین ق نجات

ماند تا آب پز شود. اهد شد و آنقدر در ظرف آب جوش میواکنشی نشان نخواهد و به تدریج بدنش کرخ خو

رنه در عادات کنند. و گزرگ است که در خویش جهش ایجاد میاقتصادها و جوامع نیز تنها در یک فشار ب

 توان هیچ اقتصادی و سیستمی را متحول کرد.های متوالی رشد و رفاه، هرگز نمیرفتاری حاصل از دهه

فته است که دوران کهولت ای از منحنی عمر خود قرار گردر دامنه در یک کالم، غرب اکنون دقیقاً

تواند  سیستم غرب را به سطح ر بزرگ میم(، اجرای یک سیاست فشاشود )بنگرید به فصل چهارمحسوب می

است که  باالتری از منحنی عمر سیستم منتقل کند. و ایجاد یک فشار بزرگ تنها و تنها از طریق عاملی ممکن

کرده یا حضور داشته باشد. و از آن جا که هیچ بخشی از یک نظام اقتصادی و در همه اجزاء سیستم رسوخ

، انرژی بهترین  ابزار برای تحمیل یک فشار بزرگ است. انرژی همچون سیاسی نیست که انرژی مصرف نکند

تواند حامل خوبی برای در جریان است و میخون در تمام زوایای یک اقتصاد، یک جامعه یا یک تمدن 

های معطوف به تحول سیستمی باشد. افزایش مدیریت شده قیمت نفت، بهترین ابزار برای تحمیل یک سیاست

های ششم نفت برای غرب را در فصل نظام سیاسی و اقتصادی غرب است )منافع افزایش قیمت فشار بزرگ به

                                                 

ویلیام اچ.، تئوری و مسائل اقتصاد  این کتاب مراجعه کنید: برانسون، ۳۱. برای آگاهی از نظریه فشار بزرگ در اقتصاد، به فصل ۴

 کالن، ترجمه عباس شاکری، نشر نی.
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و نهم بازکاویده ایم(. اما این افزایش باید مدیریت شده باشد یعنی دامنه، سرعت، طول مدت و اندازه آن باید 

ی افزایش تدریجی و شده باشد. و نظریه این کتاب این است که غرب مدیریت خود برابندی و کنترلمرحله

 کند.با ایران اعمال میمداوم قیمت نفت را از طریق مناقشه اتمی 

البته باال رفتن قیمت نفت موجب تحمیل هزینه بر اقتصاد غرب نیست؟ ممکن است سوال شود که مگر باال

رانداخته با طرحی که غرب د آورد اما اوالًندکی فشار بر اقتصاد غرب وارد میرفتن قیمت نفت در آغاز ا

به تحمل آن  و هم)بنگرید به فصل هفتم(  خواهد بود «شدهکنترل»و هم  «تدریجی»است، این افزایش هم 

کردن آینده نظام ، یا هزینه ای برای بیمهعنوان هزینه یک زایمان اقتصادی یا هزینه یک دوره گذار و انتقال

دالر برای  ۳۱۱نفت تا حتی دریجی قیمت گمان تحمل فشار ناشی از افزایش تاست. بی غرب، قابل توجیه

ن آن که غرب فرصت تر است تا آن که در آینده در دوره کوتاهی بدومدیریتتر و قابلانبسیار آس غرب

رود. بنابراین غرب با ها تا چند صد دالر باال بداشته باشد، قیمتو انطباق اقتصاد خویش سازی کافی برای چاره

کند. ضمن این که را جایگزین یک فشار سریع وعظیم  اما مداوم یجی و اندکتواند فشار تدراین کار می

دهد را دالرهایی که به کشورهای نفتی می تواند با کاهش ارزش دالر، ارزش واقعیغرب به سادگی می

دهد که درعمل چنین شده تصادش را بکاهد و آمارها نشان میکاهش دهد و از این طریق بخشی از فشار بر اق

 )فصل ششم(. است

یابد. نخست این که احتمال ایجاد یک بحران نفتی در ورد مهم دست میغرب با این راهبرد به چند دستا

کید دارند و هم کارشناسان نفتی بر وقوع آن تأ دهه دوم و سوم قرن بیست و یکم را )که هم اقتصاددانان و

های نو به جای که با جایگزین شدن انرژیند، چرا کدر مورد زمان وقوع است( منتفی میاختالف آنها فقط 

و تقاضای آن محدود  دهداز دست می« خون اقتصاد غرب»نوان نفت نقش خود را به ع انرژیهای فسیلی، عمالً

های دیگر )مثل تولید آسفالت، روغن صنعتی و ....( که از عی مانند پتروشیمی و برخی فعالیتشود به صنایمی

کنند. در چنین شرایطی حتی ممکن است اهمیت نفت ـ ونه سوخت ـ استفاده می یولیدآن به عنوان مواد اولیه ت

 خواهرش ـ زغال سنگ ـ کاهش یابد. امروز در حد اهمیت

جهانی انرژی و جایگزین و فراگیرشدن سریع و  که با کاهش اهمیت نفت در مصرفدوم این 

 شود. و بدین ترتیب غرب و حذف میع اصلی آلودگی و تخریب جهای نو، منبزودهنگام مصرف انرژی

این میراث شوم قرن بیستمی  خطرات له گرم شدن زمین را متوقف کند و خود را ازتواند در بلند مدت مسأمی

 آزاد کند. 
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هزینه از 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 یانه رها میبینی خاورمقابل پیشو غیر

دهد و دیگر نیازی به حضور  مستقیم غرب  در این از دست میمنطقه اهمیت استراتژیک خود را برای غرب 

 منطقه و صرف مخارج سنگین وجود ندارد. 

خواهد بود که  خاورمیانه اسالمی که نه تنها ـ البته بسیار مهم ـ این تحول این  دستاورداما چهارمین 

های معنوی و ود جای داده است، بلکه حامل ثروتثروت اقتصادی عظیمی )منابع انرژی فسیلی( را در خ

جهان اسالم است و همواره نیز تمدنی جهان اسالم  نیز هست و منبع تولید مواد تمدنی و خوراک فکری برای 

دهد و دیگر مانند و ثروت اقتصادی خود را از دست میی بوده است، قدرت ای و جهانهای منطقهمنشأ تنش

آفرینی کند. از آن پس کشورهای مسلمان خاورمیانه ـ که در دو دهه توانند در صحنه جهانی نقشگذشته نمی

ای داخلی آینده با رشد شدید جمعیتی و نیازهای فراوان اقتصادی روبه رو خواهند بود ـ  بیشتر باید به گرفتاریه

حاصل از کاهش شدید درآمدهای نفتی سابق و انفجار جمعیت مشغول باشند )در سالهای اخیر نرخ رشد 

توانند منشأ انواع بنابراین دیگر نمی ،درصد بوده است( ۱/۲جمعیت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حدود 

تواند با می وسیلهبدینقع غرب ای و جهانی باشند. در واهای مثبت و منفی درصحنه منطقهآفرینینقش

کند. و از این طریق راه خود را از تمدن اسالمی جدا کند.  یعنی « خداحافظی»خاورمیانه و همه گرفتاریهای آن 

 حتی امکان کسب همسنگی برای تمدن اسالمی را هم منتفی کند.

تر از همه ـ ای غرب مهمقیمت نفت ـ و شاید بر پنجم حاصل از افزایش دستاورددر نهایت نیز به عنوان 

فشار ناشی از افزایش قیمت نفت همه صنایع را به شدن کهولت سیستمی غرب اشاره کرد. باید به مسأله درمان

گذاری عظیمی در دارد. چنین کاری هم سرمایهید و ارتقاء فناوریهای خود وا میبازنگری در سازماندهی تول

ای نیروی انسانی بنگاهها است. و وقتی این دو تغییر محقق شود، در طلبد و هم نیازمند ارتقتحقیق و توسعه می

واقع کارایی و  بهره وری بنگاههای غربی جهش کرده است و هنگامی که این جهش به صورت فراگیر در کل 

(. بنابراین فشار ناشی از ۰کند )بنگرید به فصل م به یک منحنی عمر باالتر جهش میسیستم انجام شود، سیست

یش قیمت نفت برای اقتصاد غرب، همانند فشار ناشی از فعالیت ورزشی برای بدن است که تمامی عضالت افزا

گونه که برای بدن، یابد. و البته همانشان افزایش میشوند و تواناییحرک بیشتر واداشته میو سلولهای آن به ت

اجتماعی نیز تدریجی و  ـک نظام اقتصادینیز باشد، برای ی« پیوسته»افزایش یابد و « تدریجی»این فشار باید 

 مداوم بودن این فشار، شرط الزم است.
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شود. در فصل های مختلف کتاب دنبال میدر فصل خطوط تحلیلی که در باال آمد، طرح کلی است که

 که چرا در قرن و این«  د؟چرا دیگر نباید انقالب کر»شود که ل نخست به این پرسش پاسخ داده میاو

افزایی ثمری نخواهد داشت. از جز هزینه انقالب موضوعیت ندارد و اگر انقالبی رخ دهد یکم اصوالًو بیست

شود که در شرایط کنونی کشور، هر کس یا گروهی ـ درون نظام یا بیرون نظام ـ که فته میاین بحث نتیجه گر

را « ایران»امد، مستقیماً موجودیت ریزی مجددی در ایران بینج شرایط را به سمتی ببرد که به انقالب یا درهم

شود که چرا نفت اکنون برای ما مهم است و باید به جد از سپس  به این مسأله پرداخته می. هدف گرفته است

ها و بحرانهای احتمالی مهمی که ایران در ارزش آن و تداوم درآمد آن پاسداری کنیم. در این فصل به چالش

 صیل و برخی به اجمال. و بر این تأکید شود ـ برخی به تفه روست اشاره میآینده با آن رو بدو تا سه دهه 

تواند اقتصاد ایران را چنان ک بحران پر هزینه بینجامد، یا میتواند به یها یا میکدام از این چالششود که هرمی

. این فصل به این ها نتواند همپای تحوالت جهانی پیش رود و خود را منطبق کندگیر کند که برای دههزمین

تا سه قبولی از درآمد نفت در دو ربه گذشته، بدون تداوم سطح قابلشود که با توجه به تجبندی ختم میجمع

ها یا بحرانهای محتمل به سالمت عبور کنیم. پیام رسد که ما بتوانیم از آن چالشدهه آینده، بعید به نظر می

حیات ایران در سه دهه  افته است ـ این است که ثبات و احتماالًاصلی این فصل ـ که در عنوان آن نیز نمود ی

 آینده به نفت وابسته است. هر سیاستی که به نابودی نفت بینجامد مستقیما منافع ملی ما را هدف گرفته است. 

افکنیم. غرب چندین های گذشته غرب و نحوه حل و فصل آنها نظر میسپس در فصل دوم به چالش

های جهانی، بحران رهزینه را در قرن بیستم پشت سر نهاده است. انقالبهای کمونیستی، جنگتجربه بزرگ و پ

زینه ههای پرموعه از بحرانها یا تجربهبزرگ اقتصادی، و شوکهای نفتی دهه هفتاد میالدی به عنوان چهار مج

تمهیدات آن برای  شوند. و آنگاه به نحوه برخورد غرب با این بحرانها وغرب در قرن بیستم، معرفی می

شود که غرب سه بحران نخست را به شود. فصل به این نتیجه ختم میری از وقوع مجدد آنها پرداخته میجلوگی

خوبی مدیریت کرده است و با تمهیداتی که چیده است امکان وقوع مجدد آنها را تقریبا منتفی کرده است. اما 

لکه ی( نه تنها نتوانسته است وقوع مجدد آنها را منتفی کند بدر مورد  بحرانهای نوع چهارم )وقوع شوکهای نفت

 شود. پس غرب به طور طبیعی بهای غرب بیشتر میروز احتمال در رسیدن یک بحران ویرانگر نفتی برروزبه

تواند بحرانهای نفتی را منتفی کند بهتر چاره دیگری بیندیشد و آن این که این نتیجه رسیده است که اگر نمی

 اش به نفت را منتفی کند )سالبه به انتفاء موضوع(.ابستگیاصل و

آنگاه در فصل سوم به اقتصاد سیاسی نفت پرداخته شده است. با نگاهی به گذشته و آینده نفت و روند 

رب در سه دهه اخیر، نشان های انرژی غنده و نیز با معرفی سه نسل سیاستعرضه و تقاضای نفت در دو دهه آی
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یابد بلکه ت بر الگوی انرژی جهانی تداوم میه اگر روند گذشته تداوم یابد، نه تنها حاکمیت نفشود کداده می

ار بیشتری در کنترل کشورهای صادر کننده نفت )اوپک(  و بویژه کشورهای خلیج فارس، اقتداز این پس 

 ای مدیریت بازار نفت شود که نه تنها ابزارهای کنترلی غرب بریابند. همچنین نشان داده میبازار نفت می

د و شود، بلکه با توجه به ساختار مخازن نفتی جهان و روند اکتشاف، تولیکم از دست غرب خارج میکم

، جهان به اوج تولید نفتی برسد و در این صورت ۳۱۳۱رود در حوالی سالهای مصرف نفت در جهان، انتظار می

حل کوتاه مدتی برای برون رفت از آن شد که هیچ راهفتی روبه رو خواهد غرب و جهان با یک بحران بزرگ ن

. در گیری از وقوع چنین بحرانی باشدای برای پیشاکنون به فکر چارهنیست. بنابراین غرب باید از هم متصور

تواند ابزار های انرژی گذشته نمیدیگر سیاست شود که غرب در شرایطی است کهپایان فصل نیز نشان داده می

مدیریت بازار نفت باشد و غرب باید به سوی نوع جدیدی از سیاست انرژی روی آورد و چنین نیز خوبی برای 

 کرده است.

له وابستگی به نفت که تا پایان قرن اخته شده است که غرب عالوه بر مسأله پرددر فصل چهارم به این مسأ

شده است، دو به یک کابوس اکنون برایش تبدیل  بیستم نتوانست گریبان خود را از چنگ آن رها کند و

م آلودگی جوّی زمین و  پدیده یکم آورد. نخست میراث شوبه قرن بیست و میراث شوم دیگر را نیز با خود

شدن زمین و دیگری کهولت سیستمی که نتیجه طبیعی دوره بلندی از رفاه اقتصادی است. در بخش اول  گرم

شدن زمین و پیامدهای آن برای کل جهان و نیز برای  در مورد مساله آلودگی جوی و گرم این فصل به تفصیل

دنیای غرب پرداخته شده است و نشان داده شده است که به علت ساختار اقتصادی بی انعطاف ایاالت متحده، 

این کشور اکنون رهبری تالشهای جهانی که در این حوزه در جریان است را به اروپا واگذار کرده است و به 

حرکت دهد و این مزیت از  است تا اقتصادش را به سوی یک اقتصاد پر انعطاف و پویا همین علت در تالش

تواند له نه میغرب بدون حل این دو مسأ شود کهصل همچنین نشان داده میرفته را جبران کند. در این فدست

ند. جهانی ـ حفظ کتواند اقتدار گذشته خود را ـ بر اقتصاد و سیاست گذشته خود را تداوم بخشد و نه میرشد 

 له را که به سرعت به سوی بحران در حرکت است، هر چه زودتر چاره کند.بنابراین غرب باید این دو مسأ

در فصل پنجم به بررسی موقعیت تمدن غرب در برابر سایر تمدنها پرداخته شده است. در این فصل ضمن 

دهیم که پیدایش این دو نظریه در دهه نود مینشان « نبرد تمدنها»و « تاریخ پایان»معرفی مختصر دو نظریه 

جات داد بلکه از آنها آمده در سالهای پس از جنگ سرد نتنها غرب را از خأل نظری پدیدمیالدی نه 

شود که این دو نظریه در ر ادامه، به این نکته پرداخته میهای سیاستی روشنی نیز استخراج شد. ددستورالعمل

 نخست قرن  یک به تنهایی به ایدئولوژی غرب در نیمه قرار نیست هیچاند و واقع دو روی یک سکه
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های شفابخش ارائه تواند برای غرب نسخهاست که می یکم تبدیل شود، بلکه ترکیب این دو نظریهبیست و

دهیم که راهکار حاصل از این دو نظریه ئات پذیرش این دو نظریه، نشان میدهد. آنگاه با بحث بر روی اقتضا

شود که عبور تمدنها ایم. سپس نشان داده مینام نهاده« عبور تمدنها»ی است که در این کتاب آن را چیز

همراه خواهد بود و این جنگ خداحافظی نیز از خاورمیانه اسالمی آغاز « جنگ خداحافظی»مشخصا با یک 

 و سپس تبدیل موضوع شده است. در واقع حمله آمریکا به طالبان در افغانستان، حمله آمریکا به عراق 

ت های اتمی ایران به یک مناقشه مهم بین المللی که تمام غرب به رهبری آمریکا به طور یکپارچه در پشفعالیت

شود و اکنون ایران بازیگر محوری نه ای از جنگ خداحافظی قلمداد میگاآن قرار گرفته است، نبردهای سه

 این نبرد است.

دهیم که جنگ خداحافظی غرب، از اکنون و با جنگ نفت آغاز شده کوشیم تا نشان 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 را برای ایجاد ایران نیز 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 بلندیک تنش 

غرب را نیز یک به یک  برگزیدن ایران به عنوان بازیگر جنگ خداحافظی، منافع افزایش قیمت نفت برای

چارچوب جنگ  ان، دردهد که مناقشه اتمی غرب با ایرم. به طور خالصه این فصل نشان میایتحلیل کرده

کوتاه کوشد تا این مناقشه در بلند مدت تداوم یابد. تحلیل است و به  همین علت غرب میخداحافظی قابل

افزایش از طریق برای عبور به انرژیهای نو  «فرایند نرم»بازیگردانی یک گوید که غرب با سخن، این فصل می

)سنجش آستانه تحمل اقتصاد غرب و آمادگی  صادیاقت همراه با آستانه سنجی ،تدریجی اما مداوم قیمت نفت

و با  (هادر فاصله دوره اندکی کاهشیا حتی افزایش قیمت  ادواری توقف ـ مثالًبرای توقف یا چرخش فرایند 

الگوی تازه ای از مدیریت دالر برای کاهش فشار بر اقتصادش، خود را برای تحقق یک دور انتقالی به سوی 

مداران داخلی برای سرکوب مخالفان برگزیده اند اگر عنوان کودتای نرم که سیاست)کند انرژی آماده می

آغاز کرده است و در واقع اسالمی  هدرست باشد این جا باید گفت غرب یک کودتای نرم بر علیه خاورمیان

ونه در این فصل همچنین، به عنوان نمبازی، ایجاد کرده است(.  شرایط خوبی برای اجرای موفق آن ایران

شود که چگونه آمریکا در میانه دهه هفتاد جهانی از سوی غرب، نشان داده می مدیریت پنهان یک پدیده

شود و امنیت ملی آمریکا خطری محسوب می رسد که افزایش جمعیت جهان براین نتیجه میمیالدی به ای

شود مریکا تصویب مین سند رسمی دولت آچگونه طی طرحی محرمانه که توسط دولت جرالد فورد به عنوا

 آورد. کنترل جمعیت جهان به اجرا در می (، برنامه ای برای۴۰۱۱)
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اساس  موریت دارد تا به زبان آماری نشان دهد که چگونه غرب بازی انرژی اتمی را برفصل هفتم مأ

اتمی، صدور فرود مناقشه  شود که چگونه  فراز ودهد. در این فصل نشان داده میتحوالت بازار نفت سامان می

گیری یک روند با ثبات ها 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 ه گونهرب در مساله مناقشه اتمی بها و مواضع غدهیم که تالشنشان می

با   در سالهای اخیر عمدتاًمشخص و مطلوبی را بر بازار نفت بگذارد. نشان داده می شودکه افزایش قیمت نفت 

مناقشه اتمی ایران رخ داده است و با آن نیز تنظیم شده است. نشان داده می شود که غرب تالش دارد تا از 

د. به طور خالصه تر بیایکه قیمت نفت از حدود خاصی پایین ا ایران، اجازه ندهدطریق مدیریت مناقشه اتمی ب

که مناقشه اتمی ابزاری بوده است برای غرب برای باال بردن و باال نگه داشتن بلند مدت  دهدمیاین فصل نشان 

)سخنرانی، گیری ت که در سه سال گذشته با هر موضعقیمت نفت. نتایج آماری این فصل حاکی از این اس

مصاحبه، بیانیه و ...( که از سوی مقامات ارشد کشورهای غربی )شامل روسای جمهور، نخست وزیران، وزیران 

شده است، میانگین قیمت نفت در هفت روز  انجامهای اتمی ایران ت اتحادیه اروپا( بر علیه فعالیتنیز مقاماو 

همکاری با غرب  در جهتمثبتی که ایران گیری ضع همچنین با هر مو .سنت افزایش یافته است ۴۰پس از آن 

، میانگین قیمت نفت در های اتمی داشته استملل و کشورهای غربی( و کاهش تنش )شامل آژانس، سازمان

ها های منفی غربیگیریلی البته از آن جا که تعداد موضعو سنت کاهش یافته است. ۳۱هفت روز پس از آن، 

 این فصل همچنین نشان ها بر روی قیمت نفت شدیدتر بوده است. مواضع غربیر زیاد بوده است، اثر بسیا

بوش( دوره به دوره، در حالی که متوسط نرخ  ی)دوره ریاست جمهور ۳۱۱۱دهد که در سالهای پس از می

قیمت )انحراف معیار( کاهش یافته است و این حاکی  قیمت نفت باال رفته است، متوسط نوسانات هفتگی رشد

 جود نوعی مدیریت پنهان در بازار نفت است.از و

فصل هشتم در دو بخش تنظیم شده است. در بخش نخست، پس از معرفی اجمالی نظریه بازیها به تحلیل 

در چارچوب نظریه بازیها پرداخته شده است. برای این منظور نخست با طرح « مناقشه اتمی ایران و غرب»بازی 

 گران )ایران و غرب( نشان داده شده است که هر دو طرف اکنون استراتژیسه استراتژی برای هر یک از بازی

قرار دارد. سپس « تعادل ناش»اند و به همین علت این بازی اکنون در وضیت را انتخاب کرده« کج دار و مریز»

که  که در این بازی به سود غرب وجود دارد، نشان داده شده است« عدم تقارن اطالعات»با طرح وجود مساله 

کوشد با تداوم جامیده است و بر این اساس غرب میاز سوی غرب ان« خودآچمزی»تعادل ناش به یک بازی 

این بازی در وضعیت تعادلی کنونی منافع خویش را حداکثر کند. بخش دوم این فصل نیز به گزارش لحظه به 
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د گزارشگران ورزشی، فراز و لحظه از بازی غرب با ایران اختصاص دارد. هدف این بخش این است که همانن

ها در ال کند. نشان دهد که چگونه تحریمفرود مناقشه اتمی را به طور مرحله به مرحله با تحوالت بازار نفت دنب

های تشویقی در مواقع خاصی که افزایش یابد انجام می شود و بستهمواقع خاصی که قیمت نفت باید شدیداً 

میانی شود. چگونه پیشنهاد مذاکرات و پادرنترل شود، پیشنهاد مینفت باید ک روند سریع افزایش قیمت

های ب بیرون بیاید و چگونه رجز خوانیدهد که بازار نفت باید اندکی از التهااروپاییان در مواقعی رخ می

 های نفت آرام گرفته است. گیرد که قیمتزمانی باال می ها دقیقاًغربی

هایی را وانهراه است. ج پردازد که درشود ـ  به تحوالتی میبیدار میفصل نهم ـ با عنوان غول سرانجام 

به  ست. این فصل عمدتاًشدن اکه غرب کاشته است در حال پدیدار دهد که اکنون از بذرهایینشان می

پردازد که در سالهای پس از جنگ عراق و تشدید مناقشه اتمی با ایران و افزایش مداوم قیمت تحوالتی می

شود که غولی در حال دن است. در این فصل نشان داده میر حوزه انرژیهای نو و پاک در حال رخ دانفت، د

بینی ه نفت کشان. این فصل پیششدن است که اگر به درستی از خواب برخیزد نه از نفت نشان ماند و نبیدار

نو پدیدار شده است برای  کند که اگر تحوالتی که اکنون به واسطه افزایش قیمت نفت در حوزه انرژیهایمی

 بماند ـ آنگاه تغییراتی که اش این است که قیمت نفت نیز برای چند سال باالهچند سال تداوم یابد ـ که الزم

رخ نخواهد داد ـ یعنی جایگزینی انرژیهای نو به  ۳۱۱۱داد که حداقل تا های اوایل قرن بیستم نشان میینیبپیش

محقق خواهد شد )یعنی تحوالت، حداقل سی سال تسریع شده  ۳۱۳۱اوایل دهه جای فسیلی ـ اکنون حداکثر تا 

 است(.

های کل کتاب و ارائه برخی پیشنهادها در بندی تحلیلانی اختصاص دارد. جمعفصل دهم نیز به سخن پای

 این فصل انجام شده است. 

کافی و با ارائه شواهد  تفصیلهای بعدی با فصلجا آمد خطوط اصلی تحلیلی بود که در آن چه تا این

ن این نکته فراوانی 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

 دلپذیر بود، یبرای اقتصاد ایران یک عامل کمکی یا موهبتآینده حداکثر کنیم چرا که اگر روزگاری نفت 

یکپارچگی سرزمینی و تامین ثبات بقا، ضرورتی برای حفظ امنیت ملی و  خش، ابزاربامروز یک عامل حیات

کشور است. البته شکی نیست که باالخره بشریت در فرایند تکاملی زندگی اقتصادی خویش و به ضرورتهای 

د نفت را از سبد مصرفی خود حذف کند ـ و بی گمان این رویداد پیش از آن که ذخایر زیستی، روزگاری بای

نفت پایان یابد، رخ خواهد داد ـ و این تحول برای همه بشریت و حتی مردمان خود کشورهای نفتی مبارک 
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کاری کنیم  خواهد بود. اما تفاوت است که ما خودمان خواسته یا ناخواسته به تسریع این فرایند کمک کنیم و

هاست در پای آرمانهای درست یا غلط نسل جاری فدا شود، یا آن نفتی که سرمایه متعلق به همه نسلکه منابع 

 ، حداکثر منافع ممکن را برای که بکوشیم تا حد ممکن آن فرایند را کند کنیم و با کسب فرصت بیشتر

باشد باید به تسریع این فرایند  ملل جهانئول منافع مس جذب کنیم. البته اگر فرد یا نهادیهای امروز و فردا نسل

ه نحوی عمل کند که باید ب خویش است،مسئول حفظ منافع ملت تنها کمک کند، اما دولت یک کشور که 

 .کندحداکثر  منافع ملت خود را

و اجتماعی اعتنا باشند، بر همه سرآمدان فکری، سیاسی قابل کتابهای ارائه شده در این بنابراین اگر نشانه

های جاری را ر، افکار عمومی را اصالح و سیاستج فکری فراگییسآید که به سرعت، با یک بالزم میجامعه 

 بازنگری کنند.

 ای که پیشتر خطاب به رئیس جمهور وقت « نامهنفت»نیز دو  کتابهای اول و دوم این در پیوست

برای  ۴۲۳۲است که در فروردین « 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 آقای خاتمی ارسال شده است و در آن به نگرانی

برای آقای خاتمی  ۴۲۳۲است که در اسفند « نامه دومنفت»پیوست دوم نیز در بر گیرنده اشاره شده است.  است

آورم  زیرا دریچه ها را مینامهاین نفتهای حوزه گاز اشاره شده است. آن به نگرانیارسال شده است و در 

ها را ببیند و با سوابق مسائل « نامهنفت»، آن کتابند و خواننده اگر پیش از مطالعه این کتابورود به بحث این 

 یابد که برخی از میه درخواند ـ و البتتری میکتاب را با ذهنیت آمادهنفت و گاز کشورمان آشنا شود، 

و پرهزینه روندهای 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 

انرژی اتمی است و خساراتی روش کنونی ایران در دست یابی به های درباره هزینه کتاب،این شمارد؛ و میبر

 .آفریندبرای آینده ایران میاین روش که 

این نظام هست که پایدار است  برخی فرایندها درتا بگویم که ام ها را به کتاب افزوده« نامهنفت»در واقع 

ساخت قدرت  ی اصالحات ساختاری درنیاز به برخ ها ندارد ومدن ورفتن دولتآربطی به  ومزمن است و

نگ حوصلگانِ تُنُک ایمانی که هر برخی از تَ ام تاو سرانجام آنها را آورده .کشور داردنظام اداری  سیاسی و

بدانند که در این دیار دلسوزانی هستند که فارغ  رانند، به چوب افترا میکشد، برمی  کس را قلم انتقاد از نیام

دارند و آنچه مالک دوستان ـ روا می حتی بر ـ ی خود هرجا نقدی بودفارغ از گرایشها ازجنجالهای سیاسی و

ند که رگ گردن خویش را از نیست یاین دیار تنها آنان که سینه چاکانبدانند  و. استملی  منافعآنهاست 
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که دست سخن  میکاری نکننظر و قلمکه در برخورد با صاحبان زنهاری باشدهای رسمی می نمایانند. و تریبون

و گرنه آنچه قربانی خواهد شد، منافع ملی خواهد بود که اگر  کشند. انزوا و پای  قلم در دامندر آستین پروا  

 امروز آشکار نباشد، زودا که هویدا شود.

 شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد.  فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید 
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 اول: فصل
 
 

  حیات ـ ایرانچرا ثبات ـ و احتماال 
 در سه دهه آینده به نفت بسته است؟  

 

 

 مقدمه
 با یعنی بیان منافعی که غرب از مناقشه اتمیـ  کتابمباحث محوری این  های آینده، بهدر فصل ،پیش از آن که

سه دهه  ـ حداقل ـ که چرا ما دربگویم خواهم در این بخش به گونه ای مختصر بپردازیم، میـ برد ایران می

. و منظورم و چرا باید به هر طریق ممکن آن را حفظ کنیمایم. تر از تمام صد سال گذشته آینده 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 « حفظ»از 

 و توضیح خواهم داد که چرا. 

با ارزش امروز و دیروز آن متفاوت است. من خود همواره جزء  اما چرا ارزش نفت فردای ایران برای ما

ام و تگی به درآمدهای نفتی تحلیل کردهام که تحوالت تاریخ معاصر ایران را در چارچوب وابسکسانی بوده

 دانستم. ساختار اقتصاد، ساختارذیر نمیپدون رهایی از نفت امکان نیافته کنونی را برهایی از ساختارهای توسعه

 .۴توزیع قدرت و تحوالت سیاسی و حتی نظام فرهنگی موجود ما به شدت از درآمدهای نفتی متأثر بوده است

                                                 

 منابع زیر به تفصیل سخن گفته ام: باره قبال در نیدر ا   .۴

 ، در مقدمه چاپ اول.(۴۲۱۱کشور،  یزیو برنامه ر تیری)چاپ سازمان مد« نابازار؟  ایبازار »کتاب  ـ 

تأملی نو بر اصول اقتصادی قانون  »در همایش «  قانون اساسی بر ساختار اقتصاد سیاسیاقتصاد نفوذهای ناهمگن : تأثیر »مقاله   ـ

 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شده است. ۴۲۳۴که در اردیبهشت « اساسی
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می و جنگ یافتن آنها به سوی استبداد خشن، وقوع انقالب اسالط قاجاران، برآمدن پهلویان و سوقسقو 

مان بدون نفت ما گاند. بیدهبرآمده از یک جامعه نفت زده بواند که سازی بودهتحمیلی، از حوادث دوران

ا بالی طالی سیاه ی»بودیم. یعنی روزگاری درست بود اگر نام کتابمان در باره نفت را ملتی دیگرگون می

« نفت، عامل بقای ایران». اما امروز اگر کتابی درباره نفت در ایران نوشته شود باید نام آن را ۴نهادیممی« ایران

های بحران آمیز )اقتصادی و سه دهه آینده در امواجی از چالش ن در دو تانام نهاد. در یک کالم: ایرا

اجتماعی( غوطه خواهد خورد که بدون درآمدهای کافی نفتی چشم انداز روشنی برای برون رفت آرام از آنها 

قدم که های آینده به شدت به نفت وابسته خواهد بود. پس معتست. در واقع امنیت ملی ما در دههقابل تصویر نی

مجموع ذخایر منظورم از نفت،  در این کتاب در بیشتر موارد است )البته« پاسداری از نفت»امروز وظیفه همه ما 

های امروز ما باید به گونه ای طراحی شود که حداقل تا سی سال (. بنابراین همه سیاستنفت و گاز طبیعی است

  آینده درآمدهای نفتی کافی داشته باشیم.

رو خواهد هه آینده با آن روبههای مهمی که ایران در دو ددر پی این هستیم که ببینیم چالش در این فصل

ون متوجه ما نباشد بود و برخی از آنها نیز مستعد تبدیل شدن به بحران هستند ـ و با فرض این که تهدیدی از بیر

کدامند و چرا معتقدیم  اگر منابع   های خارجی را به خوبی مهار کنیم و به سوی بحران نبریم ـو بتوانیم تنش

تواند به یک بحران تمام عیار و شکننده ها نداشته باشیم هر یک مین چالشکافی برای مدیریت و تسکین ای

شود مستعد آن است که در نقطه ای از تاریخ، هایی که در این فصل معرفی میالشتبدیل شود؟ برخی از چ

 اش، آشوب یا حتی انقالب کند. هم بشریت و هم ما خودمان تجاربکشور را وارد یک درهم ریختگی، اغتش

حی ـ  به سوی ایم تا دریابیم که به هیچ قیمتی نباید اجازه داد کشور ـ در هر سطای داشتهعظیم و پرهزینه

 انقالب رانده شود. 

 

 چرا دیگر نباید انقالب کرد؟. ۸-۸
های بی شماری را متحمل شده است که گاهی تصور ها و سختیان بشر در طول تاریخ، دردها، رنجگمبی

رحمی طبیعت کی از این درد و رنج، ناشی از بیآید. اما تنها بخش کوچاز آنها نیز امروز بر ما گران میبرخی 

هایی که بشریت در طول تاریخ متحمل شده است، ناشی از تنگناهای سفانه بخش اعظم مصیبتبوده است. متأ

                                                 

ی در این کتاب، نویسنده ط به چاپ رسید. ۴۲۳۰نوشته ابولفضل لسانی نخستین بار در سال « طالی سیاه یا بالی ایران»کتاب  .۴

 گسترش جز افزایش فقر و ی جهان سومی دیگر،در بسیاری از کشورها در ایران و وجود نفت  بررسی هایی نتیجه گرفته است

 .در داخل این کشورها، حاصلی نداشته استتبعیض افزایش بی عدالتی و  و خارجی های مداخله جویانه سیاست
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های اجتماعی و ساختارهای سیاسی حاکم بر زندگی ه بشریت بوده است. همواره سنتاختحاصل از نظم خودس

 ها و ساختارهایی که افراد آزادی و اختیار او بسته اند. سنتانسانها، بیشترین بندها را بر دست و پای انسانیت، 

 ساختارها از کجا  ا وهدانند این سنتمیرند. نه میشوند و در آن میبی انتخاب خویش ـ  درآن زاده می ـ

دانند که هست و باید به حضور آنها تن داد ـ و البته بخش اعظم اند. تنها میدانند چرا آمدهاند و نمیآمده

هایی فرا رسیده است که گاهی در فراز و نشیب تاریخ، لحظهانسانهای درگذشته و دررسنده چنین کرده اند. اما 

هایی که اند، و چه بسیار انسانکردهیکی را انتخاب می« جان خویش»ش و یخو« انسان بودن»انسانها باید میان 

ترین و های تاریخی، ناباند. این لحظهخویش نهاده« ماندنانسان»اند و جان بر سر اولی را انتخاب کرده

نی ما آفرین، همان نقاطی هستند که هویت انساهای غرورظهگی بشریت اند. این لحهای زندترین لحظهباشکوه

گمان اگر بشریت امروز شاهد وجود چنین نقاط روشن تاریخی نبود، نه پیشرفت و به آنها گره خورده است. بی

نگریست، . چرا که وقتی به پشت سر خویش میبودن خویش راضی بودختی امروز را داشت و نه از انسانخوشب

ضعیف و ترسنده، و جز آدمیان  یانسانهجز سیاهی، جز تباهی، جز عجز، جز انسانهای خفته و ناتوان، جز ا

ای بر د. و کیست از از دیدن چنین سابقهکریزه ما و حیوان است ـ مشاهده نمیـ که صفت مم« اختیار»بی

 خویش ببالد؟

ی که گاه تحت فشار «انسانیت» انقالبهای بشری ـ یعنی اقدام آگاهانه و جمعی انسانها برای حراست از

اند، حتی ودهرود ـ  حتی اگر خطا باختارهای سیاسی رو به اضمحالل میستم سهای اجتماعی یا تحت سنت

« اختیار»اند، همین که شاهدی بر تدوام صف اند، حتی اگر به عدالت و فضیلت بیشتر نینجامیدهاگر خونین بوده

 حسوب رخشان تاریخ بلند بشریت ماند، نقاط دآدمی بوده« انسان ماندن»پاسداشت آدمی و عاملی برای 

خواهیم بهای گذشته بشری چیزی بکاهیم، میکه از ارزش انقالاند. بنابراین بدون اینشوند و شایسته تکریممی

پایان رسیده است  به« انقالب به شیوه سنتی»بشر وارد دوره ای و شرایطی شده است که عصر  بگوییم که اصوالً

اندازد. و البته این خطر، برای سعه جوامع را به تعویق میایند تودادن هرگونه انقالبی، تنها فرو از این پس رخ

تر ب بزرگ را پشت سر گذشته است، جدیایران که در یک قرن گذشته، تجربه سه جنگ بزرگ و سه انقال

 است. 

چرا نخست ببینیم  ـ کنیمهای آینده را معرفی های مهم ایران در دههبگذارید ـ پیش از آن که چالشپس 

کشور به سوی انقالب  به هیچ قیمتی نباید بگذاریم موافق جمهوری اسالمی باشیم خواه مخالف()خواه اکنون 

ریختگی سیاسی )شورش، انقالب، جنگ شهری، تجزیه و منظورم از انقالب هرگونه به هم دیگری برود؟

ثباتی یرتی شود که بطلبی، ورود به جنگ با دشمن بیرونی و..( است که موجب تضعیف دولت مرکزی به صو
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جمهوری اسالمی و  حکومتفروپاشی بینجامد. بنابراین در این تحلیل  هنجاری اجتماعی و احتماالًفراگیر و بی

مخالفان آن به یکسان مورد خطابند. نیز در این تحلیل فرض بر این است که خود حکومت و نیز همه گروههای 

گرا )سکوالر( خواهان پایداری و گرا یا عرفالف وضع موجود، و دیندرون و بیرون حکومت، طرفدار یا مخ

 هستند.« کشوری به نام ایران»بقای 

ای و تحوالت موجی در ط به دوران پیش از عصر دانش شبکهپدیده ای است که مربو اصوالً« انقالب»

 آغاز حقیقی قرن بیست ویکم را باید نود میالدی آغاز شد و در واقععلم و فناوری است )این عصر از دهه 

دهد  که سرعت ده ای اجتماعی است که وقتی رخ میمیالدی گرفت(. در واقع انقالب، پدی ۴۰۰۱آغاز دهه 

ای شده ـ که سرعت تحوالت باشد. اکنون ـ در عصر دانش شبکه تغییر عالم واقع کمتر از سرعت تحول اذهان

یز به بنابراین اکنون که دست تخیل ن. ۴عالم واقع از انتظارات ذهنی ما فزونی گرفته است، انقالب بی معنی است

رانه( در رسد، تنها اندکی صبوری الزم است تا تحوالت طبیعی )اقتصادی و فناودامن تحوالت عالم واقع نمی

 ست ـ حتی در عقالنی اانقالب، عملی غیر کنند. یعنی در دنیای امروز منطقاًعالم واقع، مسائل را حل 

تواند در چنان سریع است که هیچ سیستمی نمیکه تحول عالم واقع آن ها نیز.  چراترین حکومتمستبدانه

از دیدگاه  برود تا بتواند دوام بیاورد. اصوالً« تعادل پویا»باید به سوی یک  دوام بیاورد و حتماٌ« تعادل ایستا»

 های مطلقاًستمنیز پایدار بماند )مگر در سی ماند که محیط سیستمتم، تعادل ایستا زمانی پایدار مینظریه سیس

توانند به تعادل ایستا برسند، و تعادل ایستا نیز در برابر های غیر مردمساالر، فقط میحکومتبسته(. از آن جا که 

های سیاسی نهایتا مجبورند یا خود را با تحول شرایط دوام نیست، بنابراین تمامی سیستممحیط متحول قابل 

 ا بروند ـ و یا این که اضمحالل یا انهدام را تجربه کنند. متحول کنند ـ در واقع به سوی تعادل پوی

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»بر « هیجان»و « احساس»نباشد. چرا چنین است؟ چون در انقالب،  دیگری در برابر جامعهگزینه  حقیقتاً

« عمل»برتری دارد؛ در انقالب، « تدریج»بر « سرعت»(؛ در انقالب، انقالب غلبه دارد )ویژگی عقالنیت خواری

های حرکت»فکند؛ در انقالب، اسایه 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»تر از مقدس« سلبی

                                                 

ا به راحتی می توان در انبوه نوآوریهایی که همه روزه خبر آنها ذهن ما را نمونه این پیشی گرفتن تحول عالم از تحول ذهنی ما ر . ۴

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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« مغز»ها بیش از «عضله»اقدامات وجود ندارد؛ در انقالب « هزینه ـ فایده»گیرند؛ در انقالب، فرصت تحلیل می

اند باید پیشاپیش هزینه تصمیمات گذشتگان را بپردازند؛ ی که هنوز نیامدههایانقالب، نسلکنند؛ در فعالیت می

 آنچه »در یک کالم، در انقالب گیرند؛ و تصمیم می« عاقالن فردا»برای « وزعاشقان امر»در انقالب، 

را دانم چه کافی گویاست، ولی نمیها به اندازدهد. همه اینرخ می« خواهیمآنچه می»بیش از « خواهیمنمی

تواند ها، منافع شان نمین این ویژگیشتترین انقالبها هم به علت داچرخد که بگویم حتی مقدسزبان نمی

 جبران کننده خسارتهای حاصل از آنها باشد.

آید و اگر آن پایین می« ضریب صبوری»ر باشد در کشوری باالت «ضریب جوانی»اما دریغ که هر چه 

شود. و به معه جوان به سوی انقالب بیشتر مییابد احتمال درغلتیدن یک جا شرایط و فشارهای غیرطبیعی ادامه

ساله )سنین بالقوه  ۲۱تا  ۴۱ت گردد. اندازه جمعیتر میخسارتهای انقالب نیز افزوننسبت جوانی جمعیت، 

ن از میلیو ۲۴اکنون نزدیک به  که بالغ بر ده میلیون بوده است در حالی ۴۲۱۱انرژی( در ایران در سال پر

گار دیگری به سوی هرنوعی از سال قرار دارند. این یعنی اگر ایران روز ۲۱تا  ۴۱جمعیت کشور در سنین بین 

شناسان غربی در باب تأثیر محاسبه نخواهد بود. یکی از جامعهریزی سوق داده شود، خسارتهای آن قابل درهم

داد، چون جمعیت  های جهانی رخها گفته است: جنگها و شورشگیری جنگساختار جمعیت در شکل

 شدن وجود داشت.زیادی برای کشته

زند که به ، خواه محکوم ـ نهیب میدالیل بسیار زیاد دیگری وجود دارد که به ما ـ ایرانیان، خواه حاکم

ت گذرا به برخی هیچ قیمتی نباید اجازه دهیم کشور به سوی شرایط انقالبی رانده شود. در این جا تنها به صور

 کنیم. ز آنها اشاره میا

نظمی، و آنتروپی نیز به طور خالصه بر بییا آنتروپی کاه.  افزا هستند ۴آنتروپینخست این که انقالبها یا 

)انرژی قابل استفاده برای  آزاددر هر سیستم اشاره دارد که معموال با کاهش انرژی « تفاوتهای نامنظم»افزایش 

رونی سیستم همراه است. به عنوان یک قاعده، افزایش مداوم آنتروپی در مفید( و افزایش حرارت دانجام کار 

گوییم، منظور یادمان 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 ۳ترین عنصر هر سیستمی استمند و مستمر مهمقاعده« نظم»دارد. پس داشتن اری وا میهمک

 ای باال ها در جامعهظایر اینهنجاری، جرم و نثباتی، بی قانونی، بیتوان گفت وقتی تنش اجتماعی، بیمی

                                                 
1.  Entropy 

 ر مورد آنتروپی را در فصل چهارم، بخش چرخه عمر سیستم ها، ببینید.بیشتر دتوضیحات   .۳
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اد که آنتروپی در جامعه باال نبود. اما رفتن آنتروپی در جامعه است. انقالب اسالمی وقتی رخ درود نشانه باالمی

ای است که سطح آنتروپی در آن به شدت باالست و در حال افزایش است. در اکنون جامعه ایران، جامعه

وپی باال آن را به سوی انهدام شرایطی که آنتروپی باالست، اگر هر سیستمی دچار ناپایداری شود، وجود آنتر

ستی است. در عراق صدام گرچه ثبات ظاهری وجود داشت اما آنتروپی آن دبرد. نمونه عراق نمونه دممی

کردن باال بود، با حمله آمریکا به عراق فشاری که این آنتروپی را مهار کرده بود برداشته شد ـ مانند باز شدیداً

شدن. و همگان شاهد بودیم که در روزهای سقوط صدام، مردم عراق درب یک دیگ بخار قبل از سرد

ریختگی شان ـ را نابود کردند. در همان ریختند و موزه ملی عراق ـ یعنی آثار باستانی هزاران ساله خودخودش

 امروز عراق نیز ادامه همان روند افزایش آنتروپی است. 

رفتن اغتشاش و بی هنجاری همراه با هدربرای دریافتن درکی از تفاوت سطح آنتروپی )بی نظمی، 

های توان شاخصمیو مقایسه آن با آنتروپی  جامعه پیش از وقوع انقالب اسالمی  انرژی سیستم( کنونی ایرن

دادگستری، های تشکیل شده در افزایش پرونده زیادی را بررسی کرد. تعداد زندانیان )نسبت به جمعیت(، روند

ت نسبت های دادگستری، روند خودکشی، تغییرادی )بویژه قتل عمد( در کل پروندهسهم پرونده جرایم عم

تواند تغییر در های بسیار دیگری از این دست میصطالق به ازدواج، نرخ بیکاری، روند گسترش اعتیاد و شاخ

ها در بیست سال اخیر روند صعودی داشته اند. گرچه نظم بیشتر این شاخص سطح آنتروپی را نشان دهد. تقریباً

ها به دهد که این تنشدانها و نظایر این اجازه نمیه زنمستقر ظاهراً با تقویت پلیس، گسترش دادگستری، توسع

برای آنتروپی، در هر سیستم اجتماعی یک  یهای سیستم منتقل شود اما وجود یک روند افزایشسایر بخش

 نقطه بحران. ههشدار است و عالمت نزدیک شدن ب

نفر زندانی  ۴۱تر از عیت کمبه ازای هر صد هزار نفر جم ۴۲۱۳پیشتر اشاره کردیم که در ایران در سال 

زندانی داریم )سازمانهای  ۳۱۱که اکنون در برابر هر صد هزار نفر جمعیت کشور بیش از ایم در  حالیداشته

ایران جزء ده « مرکز مطالعات بین المللی زندان»اند. بر اساس گزارش نفر اعالم کرده ۳۳۳ی این رقم را جهان

.  این یعنی آنتروپی امروز جامعه ما در سه دهه گذشته به سرعت ۴کشور دارای بیشترین زندانی در جهان است(

تا  ۴۱رفتن آنتروپی را با سه برابر شدن جمعیت جوان کشور )جمیعت در سنین افزایش یافته است. اگر این باال

در نظر بگیریم، به  اجتماعی در جامعه ماست« ضریب صبوری»سالگی( در سه دهه اخیر ـ که نشانه کاهش  ۲۱

 در جامعه کنونی ایران بسیار باالست.« ظرفیت تخریب»رسیم که نتیجه می این

                                                 

در  ۳۱خرداد ۳۱جمعیت زندانیان کشور به نقل از مصاحبه مطبوعاتی علی اکبر یساقی، رئیس سازمان زندانها، می باشد که در   .۴

 سایت رسمی قوه قضائیه درج شده است.
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 شدیداًتوضیح داد. در زمان انقالب اسالمی، سرمایه اجتماعی توان با سرمایه اجتماعی همین نکته را می

ترده باال بود. هم باال بود هم در طول سالهای اولیه انقالب افزایش یافت. گرچه سرمایه اجتماعی مفهومی گس

پذیریم. براین برند را میکار میای معرفی آن بهشناسان برای که جامعههای سادههمان شاخص است اما فعالً

یافته در جتماعی است. بیشتر مطالعات انجاماساس اعتماد عمومی، مشارکت و همیاری سه معیار مهم سرمایه ا

جتماعی همزمان نقش چسب اجتماعی )برای سالهای اخیر حاکی از کاهش سرمایه اجتماعی است. سرمایه ا

و روغن اجتماعی )برای  ایجاد پیوندهای اجتماعی به منظور ارتباط، همکاری، مشارکت و مبادله بین افراد(

قع مرزهای یابد، در واند. وقتی سرمایه اجتماعی کاهش میککردن مناسبات افراد( را بازی می هزینهروان و کم

شود. تمامی مطالعات موجود )در دسترس های اخالقی برداشته میود و حرمتشمقدس اجتماعی شکسته می

نگارنده( در 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 تنش پیش برود، همه چیز تخریب می به سوی

 ی ای که در طول صدها سال شکل گرفته اند. فرهنگ

بندی ترین تقسیمدههای متفاوتی دارد. در ساا برای انهدام. البته اصالح درجهانقالبها یا برای اصالحند ی

توان شدت اصالح یک سیستم را در چهار رتبه نشان داد: بهبود، اصالح،  تحول و  انقالب. در هرکدام از می

پی شود. هر چه جامعه ای به سوی آنتروگیری مییژگی خاصی از سیستم  هدفح یا واین مراتب، تغییر سط

تر و جوانی بیشتر حرکت کند، انقالبی اگر رخ دهد، بیشتر تخریبی خواهد بود تا باالتر، سرمایه اجتماعی پایین

از لحاظ به سیستم ـ اصالحی. به عبارت دیگر در چنین شرایطی انقالب نه تنها به بهبود وضع جاری و افزایش رت

مانند  شود. چنین انقالبی دقیقاًنوعی پس روی سیستمی نیز محسوب میانجامد بلکه پیشرفتگی و پویایی ـ نمی

 د و در حین جراحی وقتی است که پزشکی بخواهد دیسک کمر بیماری را از طریق جراجی درمان کن

 ناپذیری به نخاع او بزند.های جبرانآسیب

بدنه در برابر »است. در انقالب اسالمی ما با وضعیت انقالب  «در برابر بدنه بدنه»قالب له دیگر، انمسأ

های قانونی، خشونت، جنگ داخلی و جنگ رو بودیم. به همین علت در عین وقوع انقالب، بیروبه «سرأ

انقالبی رخ دهد،  قومی یا عقیدتی در نگرفت. اما اکنون جامعه ما دو قطبی ـ و شاید چند قطبی ـ شده است. اگر

شدید یافتن به سوی جنگ داخلی بسیار این صورت احتمال سوقخواهد بود و در « انقالب بدنه در برابر بدنه»

 ست.ا
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باز باید گفت که انقالب اسالمی انقالبی بود با رهبری واحد، ارزشهای واحد و هدف تعریف شده، اما 

انقالب برود، انقالبی خواهد بود بدون رهبری واحد، با  ثباتی وشرایط کنونی، جامعه ما به سوی بیاگر در 

 شده، و به همین علت از آن چیزی جز ویرانی برجای نخواهد ماند.متفرق و بدون هدف تعریفارزشهای 

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 ملتم نهاد. در آن دوران، اقتدار نا

ها بر اساس توانایی شان ن جنگ نرم. دورانی که اقتدار ملتهستیم. یعنی دورا« نانوسنسورها»اکنون ما در عصر 

شود. زمانی که ص میو و بایوتکنولوژی و ...( مشخدر 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

کند. و انقالب در چنین دورانی به منزله قطع همه ارتباطهای شبکه ای در عرصه ای رشد میصورت شبکه

برای چند ده سال دیگر خواهد گرفت و با توجه  های یک ملت رااست. انقالب در چنین دورانی فرصتدانش 

بی تازه در این به این که سرعت تحول جهان در این سالها چند ده برابر سرعت تحول در آن سالهاست، انقال

ثباتی فراگیر یا انقالب برای باشد. در واقع محصول بی ملتتواند به منزله مهر پایان بر تاریخ یک دوران می

 چیزی جز تجزیه نخواهد بود.« کوچک تر بودن بهتر است»ت ایران و در عصری که ملتی در شرایط مل

های اقتصادی این دوره است. از نظر اقتصادی در دوره ها، ویژگیتر از همه اینو به گمان من مهم

ثبات،  برند. در واقع در دورانفعالیت اجتماعی و اقتصادی سود میثبات، همه بازیگران  ـ بگو همه جامعه ـ از 

برند و برخی در دوره تورم، برخی زیان می«. تربرخی بیش»اما « برندهمه منفعت می»کار نیست، یانی در ز

هایی های تورم رکودی است )دورهها، دورهکنند. بدتر از همه دورهکود همه زیان میمنفعت. ولی در دوره ر

یعنی «. برخی بیشتر»اما « نندکهمه زیان می»کودی در دوره تورم ریابد(. بیکاری و تورم همزمان افزایش می که

کس از وضع موجود راضی نیست، اما برخی بیشتر. انقالب اسالمی در دوران ثبات رخ داد. نه تورم بزرگ هیچ

رو به « انتظارات»داشتیم نه رکود مزمن رفاه همه افزایش یافته بود ـ گرچه نامتناسب و تبعیض آمیز. بنابراین تنها 

خواست. اما اکنون اگر انقالبی رخ دهد انقالبی ر کس بیش از آنچه بود و داشت، میبود و در واقع هفزونی 

برخی »، اما «کنندهمه احساس زیان می»در شرایطی که . یعنی انقالب ۴خواهد بود در دوران تورم رکودی

 «. بیشتر

                                                 

رسیده است. این  ۱/۲۱۰به  ۴۲۳۱بوده است که این شاخص تا سال  ۰/۴فی شاخص بهای کاالها و خدمات مصر ۴۲۱۱در سال   .۴

نشانگر یک تورم مداوم در این دوره است. البته از نظر روند تولید در این دوره سالهای متفاوتی داشته ایم که برخی رکودی و 

ی توان به صرف مثبت بودن نرخ رشد برخی رونقی بوده اند. با این حال دوره های رکود فزونی داشته است. دقت کنیم که نم
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فقی برای پایان آن نیست و فعال ا 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 های سالیانه اقتصادی که اعالم میرشد

ماند، یعنی رفاه واقعی ن کسر کنیم، چیزی از آن باقی نمیارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را از آ

 ۱۱های رفاه است، در ایران در سال ترین شاخصه یکی از مهمدرآمد سرانه حقیقی کافزایش نیافته است )

 هزار تومان کاهش یافته است(. ۱۰۳به حدود  ۴۲۳۱هزار تومان بوده  است که تا سال  ۳۳۱ دحدو

ریختگی فراگیر در جامعه امروز ما، با هر نامی، چون در شرایط تورم رکودی است بنابراین هرگونه درهم 

تواند به سرعت به سیلی ویرانگر تبدیل شود. می کنند اما برخی بیشترـ احساس زیان می عنی شرایطی که همهـ ی

دانند. پس همه به اندازه کافی برای حمله به دیگران دلیل دارند. در نین شرایطی همه دیگری را مقصر میدر چ

در شرایطی که سرمایه واقع در دوران تورم رکودی که آنتروپی اجتماعی به اندازه کافی باال رفته است و 

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 

م شود تا چه پایه آنتروپی اجتماعی باال و سرمایه اجتماعی پایین است. و با نیروی پلیس کنترلشان نکنیم تا معلو

های مردم و در فعالیت اقتصادی مردم، در جشن کافی است در لباس مردم، در تفریح مردم، در رانندگی مردم،

آشکار ... مداخله نکنیم و آنان را آزاد بگذاریم، تا آنتروپی انباشته شده، و سرمایه اجتماعی مستهلک شده 

 شوند.

حول انقالبی را ریختگی ناشی از هر گونه تکشور ما دیگر ظرفیت تحمل یک درهمدر این باب که 

ها قابل بازسازی نیست. ما هنوز نهادی حاصل از هر انقالب تا دهه توان سخن گفت. ویرانیندارد، همچنان می

های پیش از انقالبیم. و مصوب در دوره هماهنگ سازی قوانینپس از سی سال درگیر تغییر قوانین و اصالح و 

« ثبات نهادی»ها همه یعنی ما هنوز به ب نیز بارها اصالح شده اند. اینتقریبا بیشتر قوانین مصوب پس از انقال

نرسیده ایم. 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 میهمیشه متزلزل 

 ریزد.هراسد یا در هم میم و نظایر اینها، میسخنرانی، از یک مصاحبه، از یک مراسم ترحی

                                                                                                                                           

اقتصادی در یک دوره، آن دوره را رونقی محسوب کنیم. چرا که اگر نرخ رشد اقتصادی باالتر از نرخ ورود جمعیت به بازار کار 

 نباشد، اقتصاد در واقع در رکود قرار دارد چرا که نرخ تولید شغل نسبت به نرخ رشد عرضه کار کم تر بوده است.
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ی هایوی همه هزینهانقطاع از تجارب گذشته، پیامد دیگر هر انقالبی است. این انقطاع یعنی هرز رَ 

ای هویتی که در ها را نداریم. تضادهاست. و ما دیگر توان تکرار تجربهکه برای تجارب گذشته انجام شده 

شود. و بر ها که حاصل نمیاتی چه بی عدالتیهای طبقجاییبل جبران نیستند، و از جابهآید قاانقالبها پدید می

 توان افزود. این فهرست همچنان می

تر و آمیزتر و ضدملیتر و خسارتهیچ کاری غیرعاقالنه قرن بیست و یکمدر پس شاید بتوان گفت 

کس )دولت، مقامات، احزاب سیاسی، فعالین سیاسی، مخالفین نظام و ....( به تر از این نیست که هر آمیزخیانت

ون، خواه ثباتی فراگیر ـ خواه شورش یا انقالب در دررا ایجاد کند که کشور به سوی بی هر شیوه ای شرایطی

تر از زمانی خواهد ها هم عمرشان کوتاهترین حکومتیکم بددر قرن بیست و جنگ با دشمن بیرونی ـ برود. 

واقع آنان را ناچار  بود که برای رفع و رجوع پیامدهای یک انقالب الزم است. پویایی و سرعت تحوالت عالم

 است.ترین اقدام هزینهکند.  پس صبوری و مدارا کمبه اصالح می

های آینده به طور جدی به نفت نیازمندیم تا ههها همه را گفتیم تا یادآوری شده باشد که ما در داین 

ثبات موجود را حفظ کنیم و به جامعه و به حکومت فرصت داده شود تا اندیشه، عمل و مسیر خود را به آرامی 

دوران مدارن هیم تا نسل رهبران و سیاستاخوند. دست کم آن است که ما زمان میو همراه با امنیت اصالح کن

 ای را تجربه کند.نسل تازه ای از مدیران غیراسطورهانقالب، به طور طبیعی از مصادر امور کنار روند و کشور 

ام. )به همین دالیل من همواره آقای خاتمی را به عنوان یک سیاستمدار استثنایی در تاریخ ایران ستوده

ترین هنر و خدمت خاتمی این اند. مهممداران کردهف روشی بود که همه سیاستکرد خال چون کاری که او

گویم( در تاریخ نمی« ذم شبیه به مدح»ا به عنوان بود که ظرفیت انقالب را در نسل جاری ما ازبین برد )این ر

لبته دلپذیر ـ برای معاصر این دیار نداشته ایم کسی را که چنین هنری را به کار زده باشد. چه ساده است ـ و ا

خود را به جایگاه  رهبران سیاسی که بر امواج التهابات و انتظارات اجتماعی سوار شوند و به سان یک منجی

های خود، نه رفته اند در راه تحقق ایدهعیتی را که از جامعه گوای بنشانند و همه قدرت و مشرفرهی و اسطوره

سیاسی  آن است که انتظارات جامعه را مهار  زمامدارند. هنر یک نیازهای عقالنی و مشروع جامعه، به کار بر

کند و درمسیری عقالنی و تدریجی قرار دهد. با توجه به این که نظام سیاسی کنونی )به علت گستردگی 

خطاهای سه گانه سیستمی( توان اصالح سریع خود را ندارد، انباشت انتظارات اجتماعی ـ که در سالهای پس از 

داشت جز اطالعات نیز به آن دامن زد و در دوم خرداد بیرون زد ـ راهی ن نم گرفت و جهانی شدجنگ انجا

خاتمی آن بود که  توانست به فروپاشی یا به انقالب یا جنگ داخلی بینجامد. روشیک انفجار اجتماعی که می

در معرض این انتقاد بوده دادن سرمایه محبوبیت خویش، این موج را مهار کند. البته خاتمی به بهای از دست
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است که روش او منجر به نا امیدی نسل امروز ما و رفتن به سوی خوشباشی و بی مسئولیتی اجتماعی و حتی 

پوچگرایی شده است. آری، اما نابودی یک نسل بهتر از آن است که این نسل دست به کاری )شورش یا 

در هایی که خود هیچ اختیاری و نقشی دهند ـ نسلدی میهای آن را چندین نسل بعینهانقالب و ...( بزند که هز

دهی شرایط حاکم بر خود نداشته اند. بگذار تنها یک نسل هزینه اشتباهات خود یا پدرانش را بپردازد. شکل

د باشد( خواهاو مطلوبش نیست )عامل آن هرکه میچرا یک نسل باید به بهانه این که شرایط کنونی حاکم بر 

بود، اید اگر شیخ مصلح الدین امروز میهای آینده باید تاوان آن را بدهند؟ شبزند که نسلدست به کاری 

توان خاست ری نسلی شکست در خویش ـ برپا نمیسرود: سعدی به روزگارباره پیامدهای انقالبها چنین مید

 هایی(. اال به نسل

 های مهم آینده ایران . برخی چالش۸-۱
رای کنونی در شده که ما همچنان به نفت نیازمندیم تا نگذاریم روندهای واگ فتهطورخالصه گتا این جا به

های ته مهم این است که برخی چالشفراگیر ـ از جنس انقالب ـ  برود. اما نکثباتی سوی بیجامعه ما به

آنها را کار باشد، نخواهد توانست تبعات ز در راه است که هر حکومتی بر سراقتصادی و اجتماعی بزرگی نی

ها نیز جامعه شد. برای مهار و مدیریت این چالشمهار کند مگر آن که منابع اقتصادی فراوانی در دست داشته با

ما ـ  حداقل بین دو تا سه دهه دیگر، یعنی به اندازه عبور یک نسل ـ نیازمند درآمد سرشار نفت است. به گمان 

ران و در پی آن به نوعی بی ثباتی تواند به یک بحه میها به طور بالقواز این چالشمن بی نفت، هر کدام 

شود ـ که برعکس، این گویم وجود درآمدهای نفتی مانع انقالب میدقت کنیم، نمی فراگیر بینجامد.

گویم در دوره الب اسالمی فراهم آورد ـ بلکه میدرآمدهای باالی نفتی بود که شرایطی مساعد برای تحقق انق

 درآمدهای نفتی،  های مهمی روبه رو خواهد بود، وجوداقتصادی ایران با چالش م سیاسی وای که نظا

ات واقعی آن خواهد بود و همین دهنده و کاهنده سرعت افزایش شکاف میان انتظارات جامعه و امکانتسکین

خش، فهرستی در این بتوان نقطه انفجار را به تعویق بیندازد و فرصت بیشتری برای اصالح امور به ما بدهد. می

  کنیم.آن را با تفصیل بیشتری بررسی می های بالقوه را معرفی و برخی از موارد مهماز این چالش

 

 های مختلف ناشی از رشد سریع جمعیت . چالش۸-۱-۸
درصد رسید )باالترین نرخ رشد جمعیت در تمام   ۰۴/۲در  دهه نخست انقالب نرخ رشد سالیانه جمعیت به 

تواند در بلند مدت بودن نرخ رشد جمعیت هر دو مییینآن(.  بسیار باال بودن یا بسیار پایک قرن پیش از 
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با ساختارها پیامدهای منفی برای یک کشور داشته باشد. در واقع نرخ رشد جمعیت در هر کشور باید متناسب 

طلق نرخ رشد جمعیت، های آن جامعه تنظیم و در بلند مدت حفظ شود. اما مهم تر از مو امکانات و توانایی

ا یک وقفه زمانی، آثار جدی، تغییر آن است. تغییر نرخ رشد جمعیت ـ از هر نوعش، کاهش یا افزایش ـ ب

گذارد. نرخ رشد جمعیت در عیت و تحوالت اجتماعی آن بعدی میمدت و گاه خطرناکی  بر ساختار جمبلند

ی کشور ما در دوران نه چندان بلندی دو نوع سالهای پس از انقالب، نخست افزایش و سپس کاهش یافت. یعن

له زمانی ـ باشیم. تغییر را تجربه کرده است. بنابراین به ترتیب باید منتظر دو دسته تبعات جمعیتی ـ با فاص

آموزش، اشتغال، شده این تحوالت جمعیتی به ترتیب زمانی در تغذیه دوران کودکی، مشکالت شناخته

 شود. وران کهولت و بازنشستگی منعکس میعی، و خدمات دمین اجتماازدواج،  مسکن، تأ

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 ۳۳در کشور برابر  سال  ۲۱تا  ۳۱ت )هم اکنون جمعیت در سنین ازدواج و مسکن شده اس

اند ، ازدواج و مسکن وارد شدههنوز کشور ما پاسخ نیاز کسانی که در سالهای قبل به بازارهای سه گانه اشتغال

جمعیت بیکار کشور، اکنون ال تجمع در این سه بازار است. همنیز سیل جمعیت در حرا نداده است. همچنان 

 ۳/۱( و طبق محاسبات کارشناسان مستقل حدود ۴۲۳۱میلیون )سرشماری  ۲طبق آمارهای رسمی دولت حدود 

وان جویای کار وارد بازار کار میلیون نفر جمعیت ج ۳/۴.  هر ساله نیز جمعیتی بین یک تا ۴میلیون نفر است

این حجم عظیم  نوعی تسکین موضعی است( برای شود. ایجاد اشتغال پایدار )نه تولید فرصت شغلی کهمی

روز  رقابت جهانی موجب شود، چرا که از یک سو روز به روز دشوارتر میهای آینده روزبهنیروی کار در سال

شود و از سوی دیگر شکاف ما با مرز دانش و استانداردهای کاالهای وارداتی میها و بهبود کاهش قیمت

روز بیشتر بهفقدان ارتباطات وسیع علمی، فن شناختی و اقتصادی با جهان ـ روز  فناوری روز جهانی ـ به علت

گویی به که هدفش نه تولید علم بلکه پاسخ شود. همچنین نیروی انسانی برآمده از نظام علمی کنونی ایران ـمی

زار جهانی را اتقاضای انبوه ورود به آموزش عالی بوده است ـ  به شدت ناکارآمد است و قدرت رقابت در ب

شویم و شکاف علمی و فناوری ما با تر میشتغال پایدار روز  به روز ناتوانگمان ما در ایجاد اندارد. بنابراین بی

                                                 

هر ساله حدود یک میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است در حالی که  ۴۲۳۱و سال پس از سرشماری طی د  .۴

میلیون نفر به جمعیت بیکاران  ۳/۴هزار افزایش یافته است. بنابراین  ۳۱۱برآوردها حاکی است طی این دو سال اشتغال کل حدود 

معیارهای مربوط به اشتغال تغییر کرده  ۴۲۳۱ومی نفوس و مسکن سال کشور افزوده شده است. ضمن آن که در سرشماری عم

 است به گونه ای که موجب بیش شماری شاغالن )در مقایسه با سرشماریهای قبلی( شده است.



  

 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی                  ۸۲۱

 

 

 

شود. با چنین ساختاری از نیروی انسانی و دانش و فناوری، ما فقط به ضرب روز بیشتر میان خارج نیز روزبهجه

رصت شغلی ایجاد کنیم )فقط فرصت شغلی، ایجاد اشتغال پایدار نیاز به تزریق دالرهای نفتی خواهیم توانست ف

 تحوالت اساسی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور دارد(. 

 ۴۱هم اکنون بیش از  ۴۲۳۱حکایتی است. بر اساس نتایج سرشماری سال داستان مسکن نیز برای خود 

. بر اساس آمارهای ۴زدیک به دو برابر خواهد شدسال آینده ن ۳۱میلیون خانوار در کشور وجود دارد. که در 

دهد نشان می میلیون واحد روبه رو هستیم.  برآوردها ۱/۴رسمی کشور در حال حاضر با کمبود مسکنی معادل 

سالیانه حدود میلیون واحد مسکونی ساخته شود ) ۱/۰حدود باید  (۴۲۰۴تا سال سال آینده ) ۱فقط طی که 

حالی است که در  کسری موجود و هم تقاضای جدید مسکن تامین شود. این درم تا ه ۳(میلیون واحد ۳۱/۴

هزار واحد مسکونی ساخته شده است. اگر سالیانه نتوانیم این حجم از مسکن را  ۱۱۱تنها حدود   ۴۲۳۱سال 

روز توان ما زاینده خواهد بود و بنابراین روزبهتولید کنیم، انباشت کسریها همراه با تقاضای جدید به گونه ای ف

سال گذشته و با چشم انداز کنونی، تولید این حجم از  ۲۱یابد. با تجربه ای مقابله با بحران مسکن کاهش میبر

 نماید.محال می کن در هر سال تقریباًمس

دانم حقیقتاً شود.  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، های بزرگ را در آینده حتوان این چالشگونه میچ

با این حجم عظیم درآمد  و اهدافمان را رتبه بندی کنیم، و همه آرمانهای دلپذیر و بزرگ را با هم نخواهیم،

نهادن و استفاده واقعی از ته به شرط حرمتایی اندیشید ـ البکشور، شاید  هنوز بتوان راهکارهنفتی فعلی 

 اندیشمندانمان.

                                                 

ر (، د۳۱همین برآورد نیز خوش بینانه است. طبق مصاحبه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان )در مرداد  البته حتی  .۴

حال حاضر با توجه به ساختار جمعیت کشور، سالیانه باید دو میلیون ازدواج صورت گیرد. همچنین طی مطالعه ای برآورد شده 

متدولوژی »میلیون واقعه در سال می رسد )نتیجه پایان نامه کارشنای ارشد با عنوان  ۱۳/۴تعداد ازدواجها به  ۴۱۱۱است که در سال 

، نگارش علی رضا مختاری، دانشگاه علم «اجتماعی بر هم در راستای بهبود کلی وضعیت جوانان کشوربررسی تاثیرات فاکتورهای 

 (. بنابراین به نظر می رسد تعداد خانوار کشور خیلی زودتر از بیست سال آینده، دو برابر خواهد شد.۴۲۳۱و صنعت، 

تا  ۳۱( طی سالهای ۴۲۳۱جمهوری )شماره یک، زمستان مرکز پژوهش های ریاست « دولت اسالمی»برآورد فصل نامه  بر اساس . ۳

تقاضای جدید برای مسکن )شامل تقاضای خانوارهای جدید بعالوه تقاضای ناشی از تخریب و نوسازی منهای کاهش تقاضای  ۰۴

آن بیفزاییم  میلیون واحد( را نیز به ۱/۴میلیون واحد مسکونی خواهد بود. اگر کسری موجود ) ۱/۱ناشی از مرگ و میر( جمعا  

 میلیون واحد مسکونی ساخته شود. ۳۱/۴سالیانه باید به طور متوسط 
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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 

ودکانی که در آن دوره به دنیا رود، کر یک دوره نرخ رشد جمعیت باال مییعنی وقتی د با خود خواهد آورد.

آیند، پس از دو دهه، ازدواج خواهند کرد. به دیگر سخن موج جمعیت قبلی پس از دو دهه به یک موج می

هایی ه بچهتوان بیتی جدیدی خواهد بود، چرا که نمیازدواج می انجامد و این موج ازدواج حاصلش موج جمع

عیت هستید، ازوداج نکنید. پس رویه رشد جماند بگوییم چون شما حاصل یک موج بیدر گذشته به دنیا آمده

اج آنها دواند و حاصل ازواج شدهدهایی که در دهه اول انقالب به دنیا آمده اند، اکنون وارد سالهای ازبچه

د تا چند سال دیگر وارد آموزش ابتدایی و موجی از کودکان جدید خواهد بود و موج این کودکان جدی

متوسطه، و تا دو دهه 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 

یک موج بزرگ جمعیتی به بازارهای سه گانه خواهد بود. با ساختارهای کنونی دهه دیگر دوباره شاهد ورود 

رسد که تا آن زمان تحول ویژه ای رخ داده باشد به گونه ای که  و سیاسی کشور ما، بعید به نظر میاقتصادی 

داقل تا در آن زمان اقتصاد ما ـ بدون وجود نفت ـ  بتواند پاسخگوی آن موج باشد. ما به درآمدهای نفت ح

 نیازمندیم. شدیداًزمانی که فشارهای موج بعدی جمعیت را از سر بگذرانیم، 

گانه است نیز به های سهاکنون در حال ورود به بازارباب همین موج جمعیت کنونی که هم گرچه در

 اندکی واکاوی کنیم تا ببینیم این موج جمعیت گفت اما بگذارید تنها یک نکته راتوان سخن تفصیل می

های شغلی باعث شده است ادی موجود و کمبود فرصتدررسیده چه تبعات پنهانی با خود دارد. تنگاهای اقتص

ابد. نخست این که در شود، برخی ویژگی بروز یگانه مین دارد وارد بازارهای سهکه در موج جمعیتی که اکنو

داوم ساختارهای فرهنگی مردساالر در ، مردان دست باال را داشته باشند. این وضعیت هم به علت تبازار کار

یشرفته، پدارای فناوریهای غیر حوزه تولید 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 کاربر و متکی بر توانایی

باال رفته  و مشکالت تهیه مسکن، سن ازدواجر بازار ازدواج، به علت تورم باال از زنان است.  از سوی دیگر د

ها را مجبور کرده است زنان فرصت داده است ـ و خانواده است. این دو ویژگی بازار اشتغال و بازار ازدواج، به

ه درصد پذیرفت ۱۱غ بر بال ۴۲۳۱که بپذیرند دخترانشان به جای ازدواج یا اشتغال ـ وارد دانشگاه شوند. در سال 

، در حالی که این نسبت در سال اندرا دختران تشکیل داده شدگان در کنکور سراسری دانشگاههای دولتی

. بنابراین به زودی موج درصد بوده است ۲۴)اولین سال کنکور سراسری پس از انقالب اسالمی( تنها  ۴۲۱۳
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از منظر اجتماعی نرخ  ت این تحول این است کهپیامد نخس شود.کرده، وارد بازار کار مین تحصیلزنا

تا  ۴۲۱۱نرخ مشارکت زنان در ایران در حالی که در فاصله سالهای رود. زنان به سرعت باال می ۴مشارکت

از انقالب به شدت کاهش یافت )نرخ درصد ثابت مانده بود، در سالهای اولیه پس  ۴۲تا  ۴۳بین  ۴۲۱۱

درصد کاهش یافته است که ناشی از کاهش حضور زنان در بازار  ۳ود به حد  ۴۲۱۱مشارکت زنان در سال 

 ند افزایشی به خود گرفت، بهکار در سالهای اولیه پس از انقالب بوده است(. اما این نرخ دوباره یک رو

با عنایت به روند  .۳درصد رسیده است  ۱/۴۳به  ۴۲۳۱درصد و سپس در سال  ۰به  ۴۲۱۱ای که در سال گونه

د جمعیت  و نیز با توجه به افزایش شدید سهم زنان تحصیل کرده ـ در مقایسه با مردان ـ در سالهای کلی رش

درصد  ۳۱تا  ۴۱به  ۴۲۰۱شود نرخ مشارکت زنان تا سال بینی میی آینده، پیشاخیر و تداوم آن در سالها

مثبت یا منفی  دهد ـ البتهیدر دوره نسبتا کوتاهی رخ م این یک تحول عظیم اجتماعی است که  افزایش یابد.

اما یک تفاوت محتوایی در کیفیت نیروی  خواهد داشت. بودن آثار آن بستگی به شرایط اقتصادی و اجتماعی

شوند با زنانی که در گذشته در بازار کار حضور داشته اند وجود دارد و نانی که از این پس وارد بازار میکار ز

در دو دهه گذشته نه تنها نرخ مشارکت زنان دوباره رو به افزایش  آن سطح تحصیالت آنان است. در واقع

نهاده است بلکه سال به سال سهم زنان تحصیل کرده در کل زنان حاضر در بازار کار بیشتر شده است و از این 

ل در حایابد. بنابراین نه تنها نرخ مشارکت زنان در بازار کار ین سهم با شتاب بیشتری افزایش میپس نیز ا

 آموختگان عالی آنها نیز در زنان جویای کار در حال افزایش است. افزایش است بلکه سهم دانش

مکان دهد. ساختار کنونی اقتصاد ما اساختار تولید کشور را تغییر می از منظر اقتصادی، چنین تحولی

 م آنان اصوالًبخش اعظ آمدند،رد. اگر این زنان به دانشگاه نمیکرده را نداجذب این همه جمعیت زن تحصیل

شوند در حالی بخش اعظم آنها وارد بازار کار میشدند. اما  اکنون که به دانشگاه آمده اند، وارد بازار کار نمی

های اجتماعی و هم از نظر طبیعت، در ها را ندارد. زنان هم از نظر سنتکه ساختار اقتصاد ما توان جذب آن

تواند تنها درصدی بسیار ناچیزی از زنان را بخش ساختمان می مثالًوند. توانند جذب شبسیاری از مشاغل نمی

                                                 

از تقسیم جمعیت فعال )جمعیت آماده برای کار یا حاضر در بازار کار، اعم از شاغل یا بیکار جویای کار( به جمعیت در سنین   .۴

 سال به باال( به دست می آید. ۴۱فعالیت )در ایران، جمعیت 

، ۴۲۱۱درصد در  ۳/۴۲، ۴۲۱۱درصد در  ۲/۴۲غلین زن در کل شاغلین کشور نیز در چهار دهه گذشته چنین بوده است: سهم شا  .۳

. روشن است که روند افزایشی سهم اشتغال زنان  که از ۴۲۳۱درصد در  ۱/۴۲و   ۴۲۱۱درصد در  ۴/۴۳، ۴۲۱۱درصد در  ۰/۳

آموختگان زن به بازار کار، در سالهای آینده به صورت جهشی رشد خواهد سالهای دهه هفتاد آغاز شده است با ورود انبوه دانش 

  کرد.
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رده شاغل نشوند، باید منتظر بحرانهای بزرگ اجتماعی باشیم. و اگر کند. اگر این انبوه زنان تحصیل  جذب

ه بخواهیم برای بخش اعظم آنها  اشتغال ایجاد کنیم باید ساختار تولید متحول شود ـ حداقل آن است ک

کنیم. برای تحقق این تحول نیاز به سرمایه گذاریهای عظیمی داریم که ـ چون از  برفناوریهای کاربر را سرمایه

 پذیر خواهد شد.ت وجود درآمدهای نفتی باال امکانمین نیست ـ  فقط در صوردرون اقتصاد یا از خارج قابل تأ

کرده تنها از طریق رشد ین انبوه زنان تحصیلیم، اشتغال ااما اگر نتوانیم این تحول ساختاری را محقق کن

های به سوی بخش کرده، عمدتاًچرا که تمایل و تخصص  زنان تحصیلپذیر است. امکان بخش خدمات

شدن بخش خدمات حرکت خواهد کرد. و بود که اقتصاد ما به سوی بزرگتر خدماتی است. نتیجه آن خواهد

نی ندارد و فاقد تولیدات صنعتی یا خدماتی با کیفیت قابل مبادله در اقتصادی که رابطه وثیقی با اقتصاد جها

هایی بیرون از ت بخش خدمات تنها با کمک  سرمایهبرای فروش در بازارهای جهانی است، رشد و تداوم فعالی

ر صورت در هکند. بنابراین بسته ما نفت تأمین می را در اقتصاد نسبتاًها پذیر است. این سرمایهبخش تولید امکان

کرده به اقتصاد، تنها با وجود درآمدهای نفتی امکان پذیر است. از معضل ورود انبوه زنان تحصیل رفتبرون

های موجود در برداری از مزیتغام سریع در اقتصاد جهانی و بهرهالبته یک راه دیگر نیز وجود دارد و آن اد

ه است اما در هر صورت تنها به کمک دوره بلندی بازار جهانی است.  گرچه انتخاب این گزینه اندکی دیر شد

 امکان پذیر است.  (درآمد نفتی)از تزریق سرمایه 

 

 شدن اقتصاد ایران . چالش جهانی۸-۱-۱
توان در م که جهانی بشویم یا نه، و نه میتوانیم تصمیم بگیرینیست. پس نه ما می« فعل ارادی»ک شدن یجهانی

های دیگر و ما باید بکوشیم قعیتمثل همه وا است جهانی شدن واقعیتی مورد حسن و قبح آن داوری کرد.

خواست ما. همه ی شدن رخ خواهد داد، بیتر کنیم. جهانزینه با این واقعیت خود را آمادههبرای انطباق کم

انی شدن آنچه ما در برابر جهانی شدن توانیم کرد آن است که آن را تسریع کنیم یا اندکی به تاخیر اندازیم. جه

ردش با آن، آن را تسریع کند تواند با نحوه برخوتواند مانع بلوغ خودش شود اما میمانند بلوغ است. کسی نمی

 راین آنچه در برابر جهانی شدن خیر بیندازد یا خود را برای پذیرش شرایط پس از بلوغ آماده کند. بنابیا تأ

ش را بشناسیم، برای کنار آمدن یا مقابله با پیامدهای منفی پیامدهای ماهیت وتوانیم انجام دهیم آن است که می
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شدن به موقع و به نحو مطلوب بهره های ناشی از جهانیو خود را آماده کنیم، و از فرصت آن آموزش ببینیم

 . ۴ببریم

 و بدتر آن کهشدن بوده است. لت از ـ و گاهی حمله به ـ  جهانیآنچه تاکنون در ایران رخ داده است، غف

ایم و به همین علت، برخورد سنجیده و روشنی گریستهآمریکایی و یا مطلوب آمریکا نای جهانی شدن را پدیده

محرمانه، یعنی  ظاهراً)و به سازمان تجارت جهانی دادیم از هنگامی که درخواست خود را ایم. با آن نداشته

 ببین جهانی درآییم، و یت سازمان تجارتخواهیم به عضوایم که بگوییم مییش واهمه داشتهحتی از مردم خو

بار  رای منفی آمریکا به  ۳۱بیش از  ده سال طول کشید تا ـ پس از  !(،کندتبلیغات خودمان با خودمان چه می

)توجه کنیم نه این که عضویت ما را بپذیرد کند که درخواست ما را بررسی  بپذیرددرخواست ما ـ آن سازمان 

ا برای بررسی تحویل بگیرد! و اجازه دهد ما به عنوان عضو ناظر در جلسات شرکت بلکه فقط در خواستمان ر

کنیم( و پس از آن نیز  تحول اساسی در کارمان رخ نداده است. و همه این فرایند حاکی از بی تصمیمی و 

ه باره ضرورت پیوستن هر چتوان گفت در مجموعه نظام هنوز درد ما در این مساله است. حداقل میتردی

تر به سازمان تجارت جهانی اجماعی وجود ندارد. این درحالی است که با انبوه سرمایه گذاریهایی که در سریع

دوران پس از جنگ شده است، ظرفیت تولید به شدت باال رفته است در حالی که تقاضا متناسب با آن رشد 

ه تقاضای داخلی توان جذب کل نکرده است. در واقع بخش بزرگی از رکود صنایع ما ناشی از این است ک

تولیدات خودمان را ندارد. بنابراین تولید ما را تحرکی رخ نخواهد داد مگر آن که درهای بازار جهانی به سوی 

و هم نیازمند تحول جدی در ساختار صنایع و  ، هم نیازمند عزم دولتیاناقتصاد ما گشوده شود و این نیز

 است.  زمند سرمایه گذاریهای کالنها نیاکه همه این است فناوریهای ما

اما توجه داشته باشیم که برای پذیرش رسمی در سازمان تجارت جهانی مذاکرات و اصالحات اقتصادی 

با ساختارهای معیوب  گمانبرد. بیدر کشوری با شرایط عادی، زمان میفراوانی الزم است که انجام آنها حتی 

برای طی کردن فرایند مذاکرات و انجام اصالحات مورد ه ایران، ما اقتصادی و عادتهای رفتاری ویژه در جامع

عربستان  سال و از آنِ ۴۱زمان نیاز داریم. فرایند عضویت چین در سازمان تجارت جهانی به  نیاز در اقتصادمان،

ی ها و بویژه آمریکا، بر سر دعاوبه مذاکره با غربیبخش بزرگی از دوره الحاق چین، سال طول کشید.  ۴۳

                                                 

 ۲۱ در تاریخ «جهانی شدن و چالشهای اقتصاد ایران» مقاله ای با عنوان در تهدید ها و فرصت های جهانی شدن را به تفصیل . ۴

بدون جهانی »( با عنوان ۴۲۳۳بهمن  ۴۱) ۳۱۴۳شماره برشمرده ام که خالصه شده آن در روزنامه ایران دانشگاه ایالم در  ۳۳مهرماه 

 به چاپ رسیده است.« شدن، ما هرگز ایرانی نخواهیم ماند
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اقداماتمان اگر ما خیلی همت کنیم و با عزم جزم ـ که هنوز نداریم ـ مربوط به حقوق مالکیت معنوی، گذشت. 

در این صورت نه  طول خواهد انجامید.سال به  ۴۱تا  ۴۱بین دوره الحاق ما  احتماالًاز هم اکنون شروع کنیم  را

های جهانی را قدرت رقابت در بازار جازه، تجربه وتنها در این دوره برای سرپا نگه داشتن اقتصادی که هنوز ا

کسب نکرده است، به درآمدهای نفت نیازمندیم، بلکه پس از پذیرش و ورود به اقتصاد جهانی نیز برای مدت 

 شود.پذیر میکمک درآمدهای نفتی امکانبلندی با بحرانهایی روبه روییم که گذر از آنها تنها به 

آورد، شود، صنایع جدید میوقتی یک روستا به تدریج بزرگ می است.شدن شدن مانند شهریجهانی

یز 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. آرام به یک شهر تبدیل می

های خود را از دست داده است. طبیعی است ین فرایند منطبق نکند، تنها فرصتدن باشد و خود را با اششهری

ه اربابی که زمینهای بیشتری داشت مثالًکه در فرایند تبدیل روستا به شهر، برخی کسان سود بیشتری خواهند برد. 

ند تبدیل روستا به شهر را به این بهانه که برد. اما فرایهایش سود سرشاری میاست اکنون از افزایش قیمت زمین

 ، منافع بیشتری نیز خیر انداخت. آن کس که زودتر اقدام کندفعش ناعادالنه است نمی توان به تأتوزیع منا

، افکار و همه مجبورند به قواعد شهری شدن تن در دهند. و البته شهری شدن بر زندگی  برد. ولی نهایتاًمی

د ـ نه این که از آن ثیراتی می گذاردکه تنها آن کس که آگاهانه با آن برخورد کنتأاخالق روستاییان نیز 

 تواند به گونه ای معقول تبعات منفی آن را کاهش دهد.بگریزد ـ می

آن که بدانیم یا برای آن برنامه  شدن هستیم بدوناکنون در حال جهانیشدن نیز چنین است. ما همجهانی 

ی ندارد تا آن که با پیوستن  به بازارهای جهانی بتوانیم برون رفتک سو اقتصاد ما دیگر جدی داشته باشیم. از ی

ر برای های زمین گیر شده را به بازدهی برسانیم. از سوی دیگسرمایهتولید خود را تحرک بخشیم و این همه 

های فنی، علمی و یایم و نه توانایهادی و حقوقی و اجتماعی کسب کردههای نچنین کاری هنوز نه آمادگی

رفته ها از دستدر دقیقه نود ـ وقتی که همه فرصتهای پیشین فناورانه. تقریباً روشن است، مثل همه معضل

شویم به سرعت کنار بیاییم و خود را اصالح و با شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مجبور می است ـ

ها تبعات و خسارتهای رعت در اعمال برخی سیاستامگی و سبرنبق کنیم. در این صورت، به علت بیمنط

ایم و خسارت آن را دقیقه نودی را بارها تجربه کرده زدهگیریهای شتابمتحمل شویم. تصمیمفراوانی را باید 

برای خاتمه جنگ این شتاب خسارت بار بود.  ۱۰۳ایم. در بحران گروگانگیری و در پذیرش قطعنامه پرداخته

گذاری را تجربه کردیم و خسارتهای شتاب در سیاست ،پس از جنگ «تعدیل اقتصادی»مه یک بار هم در برنا

فراوانی پرداختیم و هنوز هم درگیر تبعات آنیم )برخی از تصمیمات شتابزده دولت نهم نیز از این نمونه است 
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ر عضویت در سازمان پردازند(. اگهای آن را آیندگان میشود و هزینهبعات آن تازه از این پس آشکار میکه ت

 تجارت جهانی بخواهد مانند برنامه تعدیل، سریع و بدون تمهید مقدمات، رخ دهد، خسارتهایی چندین برابر

اقتصادی، از  برنامه تعدیلو مبانی نظری رویکردهای اصلی  )توجه کنیم که شودعدیل متوجه کشور میبرنامه ت

آید. حتی اجرای اعی، سیاست قابل دفاع به دست نمیابل دفدیدگاه تئوری قابل دفاع است. اما از هر نظریه ق

یک سیاست قابل دفاع، در هر بستری قابل دفاع نیست. بنابراین برنامه تعدیل اقتصادی گرچه بر مبانی نظری 

قابل دفاعی استوار بود، اما بسته سیاستی حاصل از آن که برای ایران در نظر گرفته شد و زمان و روش اجرا 

خواهند تا در مسند هستند نتایج میسیاستمداران که است این  ما در ایران مشکل سفانهاما  متأ .ع نبودقابل دفا

 .(خسارت می زنند به همین علت معموالً و شان را ببیننداتمعجز

اش مهم ویم و باید بشویم اما کی و چگونهشیز داستان همین است. ما جهانی میشدن ندرباره جهانی 

که اکنون پیداست ما حداقل سه دهه آینده را درگیر مسائل جهانی شدن خواهیم بود. حتی من از  است. با افقی

ی جز پیوستن به برون رفتدریافتند که اقتصاد ما  همه سیاستمداران ارشد کشور اکنون نگران آنم که وقتی

در اجرای این تصمیم عجله بازارهای جهانی ندارد، دولت وقت بخواهد این هنر را به نام خود ثبت کند و چنان 

کند که تجربه شکست خورده ای برجای بگذارد. در هر صورت هرگاه ما به جد فرایند پیوستن به اقتصاد 

ساله را   ۳۱تا  ۴۱باید یک دوران گذار  ، اگر تجربه چین و عربستان را معیار قرار دهیم،جهانی را آغاز کنیم

ات جهانی شدن و جلوگیری از بیکاری و فقر گسترده، به و در این دوران، برای جبران تبع. ۴نیمطی ک

شویم به فرایند جهانی شدن بپیوندیم که نکنیم که ما در دورانی مجبور می درآمدهای نفت نیازمندیم. فراموش

 دهند.را نیز زنان تحصیل کرده تشکیل میشود و بخش بزرگی از آنان عیت عظیمی نیز وارد بازار کار میجم

در صورتی که پیوستن به اقتصاد جهانی همراه با برخی فشارها و تحوالتی خواهد بود که در هر صورت 

ما با موجی در مراحل آغازین ورود به رقابت جهانی، اقتصاد  مثالًتواند ویرانگر باشد. درست مدیریت نشود می

وان ادامه ه ما دیگر تشود. وقتی موانع تجارت حذف شود، بخش بزرگی از صنایع فرسوداز 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 هایی از کشاورزی ما ـ از فنایع 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    .۴

باشد. پس ممکن است شرایطی « پیش بینی گذشته نگر ما»ود که باعث می شود آنچه رخ می دهد متمایز از پنهان و یا جدیدی در کار می ش

 پدیدار شود که یک کشور بتواند به سرعت به سازمان تجارت جهانی بپیوندد.
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تی برای ورود به اقتصاد جهانی بازگشینده که به نقطه بیو تا سه دهه آاند. بنابراین اقتصاد ما در دفروریختن

 ی به سالمت، نیازمند درآمد نفت است.برون رفترسد، بحرانهایی را تجربه خواهد که برای می

از این گذشته، فروبستگی فرهنگی و اجتماعی ما در سالهای پس از انقالب، قدرت انطباق اجتماعی ما را 

ات همراه ن صورت، ادغام در اقتصاد جهانی ـ که با گسترش ارتباطات و اطالعبسیار کاهش داده است. در ای

-واهد انجامید. وجود درآمد نفت میهای فرهنگی، هویتی و در نتیجه به بحرانهای سیاسی خگسستاست ـ  به 

های شازد و مانع آن شود که به سوی تنهای این بحرانها را برای جامعه ما امکان پذیر ستواند تحمل هزینه

بسته به  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 ون آشکارا، چالش بزرگ دوره جهانیاکنیکی از مسائل مهمی که از هم

 غیررسمی در اقتصاد ایران است.بزرگ بودن بخش 

 

 های غیر رسمی. چالش فعالیت۸-۱-۳
کنند. اگر ظارت دولت عمل میها و بنگاههایی است که خارج از نبخش غیررسمی شامل مجموعه فعالیت

اشد آن فعالیت را رسمی قلمداد فعالیتی، قابل شناسایی و قابل نظارت، از سوی دستگاههای دولتی مرتبط، ب

یک کارخانه نوشابه سازی که برای تاسیس و انجام فعالیت خود باید از نهادهای مربوطه مجوز  مثالًکنیم. می

بگیرد و بعد نیز کیفیت محصوالتش و نحوه فعالیتش توسط همان نهادها قابل نظارت است، یک فعالیت یا 

مالیات، محصول، سرمایه  بنگاه رسمی است. اطالعات کلی مربوط به این گونه بنگاهها  )مانند آمار اشتغال،

هایی برای نهادهای شود. بنابراین چنین فعالیتارهای رسمی کشور وارد و منتشر میگذاری و ...(  نیز در آم

قابل  دولتی مسئول، هم قابل شناسایی هستند و هم قابل نظارت. وقتی فعالیتی این دو ویژگی را داشت، طبیعتاً

اعمال کند و مطمئن باشد که هایی را تواند در مورد آنها سیاستگذاری نیز هست. یعنی دولت میاستسی

 گذارد. هایش بر عمل آنها اثر میسیاست

به عنوان فعالیت شده نباشد را های یادفعالیت یا بنگاهی که دارای ویژگیدر یک بیان ساده و کلی، هر 

در  شخصی، واحدهای تولیدی که کشیگردی، مسافرهای دورهانواع فعالیت  مثالًکنیم. غیررسمی تلقی می

خدمات خانگی و  های مواد خوراکی،های لباس، تولیدیکنند )مثل تولیدیداخل منازل مسکونی فعالیت می

توانند این شوند. نهادهای دولتی مسئول نه میهای غیررسمی محسوب میجزء فعالیتها ...( و نظایر این
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های دولتی بر اعد و سیاستبر آنها نظارت کنند و نه حتی ضوابط، قوتوانند ها را شناسایی کنند، نه میفعالیت

 آید. ها در آمارهای ملی نمیگونه فعالیتی گذارد. معموال نیز اطالعات اینهای آنها اثر مستقیم مفعالیت

  به انواع گوناگونی دسته بندی های آنها ـهای غیررسمی را ـ بسته به ویژگیالبته از نظر فنی، فعالیت

قانونی، اقتصاد پنهان، اقتصاد غیررسمی و ...(. اما نکته اصلی کنند )اقتصاد سیاه، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیرمی

از  هافعالیتبودن را دارند. این گونه « غیر قابل نظارت»و« غیرقابل شناسایی»این است که همه آنها دو ویژگی 

 ماندهی تولید معموال دارای لحاظ ساختار فنی و سازهای مختلفی دارند. اما از لحاظ قانونی، وضعیت

غلین در هر واحد تولید، بودن تعداد شابودن اندازه فعالیت، کمند. کوچکهای مشترکی هستویژگی

ریهای پیشرفته، کوچک بودن بودن تولید بر نیروی کار ساده و عدم استفاده فناوبودن فعالیت، متکیخانوادگی

انعطاف پذیری باال در انتخاب نوع محصول تولیدی، مکان تولید محصول،  گاه و نهایتاًبودن سرمایه بنو شخصی

ها باعث ها است. و همین ویژگیهای این گونه فعالیتترین ویژگینیروی کار مورداستفاده، از مهم و  حجم

و این واحدها نیز ها برای نهادهای دولتی مسئول قابل شناسایی و نظارت نباشند گونه فعالیتاین کهشودمی

 هرگاه بخواهند به راحتی بتوانند از حوزه نظارت آن نهادها خود را پنهان کنند.

های کالن ها نتوانند با جذب سرمایهود که این گونه بنگاهها و فعالیتشدر عین حال این ویژگی باعث می

متناسب با نیاز بازار متحول کنند و از نظام بانکی، با ارتقای فناوری و با استفاده از نیروهای متخصص خود را 

کنندگان ه 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

استانداردهای شود که براساس پذیر میمیان افراد یک جامعه وقتی امکان های اقتصادی و اجتماعیی مبادلهتمام

بودن ز مناسبتعریف شده رسمی انجام شود. در غیر این صورت ما در انجام هر مبادله ای باید هزینه کنیم تا ا

ط نهادهای رسمی تعریف و نظارت توس خواهیم بخریم مطمئن شویم. استانداردها، کهکیفیت کاالیی که می

زند. از این گذشته ساهزینه میها را ساده و کممبادلهکنند و ها را بالموضوع میین گونه هزینهشوند، امی

های غیررسمی قابل شناسایی ر جهانی است. از آن جا که فعالیتترین مساله برای حضور در بازااستاندارد مهم

می شود. تولیدی آنها نیز استاندارد نیست چرا که توسط سازمانهای مسئول نظارت ن و نظارت نیستند، کاالهای

های زندگی است. هم سقوط استانداردها در همه عرصههای غیررسمی به منزله بنابراین گستردگی فعالیت

دشواتر و روز ی را روزبهاکنون عدم قابلیت نظارت بر فعالیت بنگاهها و سقوط استانداردها در ایران، زندگ
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اقتصادی رایگان )درآمد نفت( تر ساخته است و در چنین اقتصادی زندگی عمومی تنها به مدد منابع پرهزینه

 دوام است. روشن است که ورود چنین اقتصادی به بازار جهانی تا چه پایه با موانع جدی روبه روست.قابل

گیرد، بنگاههای شدن قرار میاز جهانیقابتی ناشی به 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 

تر به بازار ـ امکان د و معرفی کاالی جدید یا پرکیفیتشوک، که در بازارهای جهانی فراوان است ـ نظیر ورو

 دهند. زار را از دست میمه فعالیت در باادا

شود. به همین علت، ی روشهای متعددی به کار گرفته میهای غیررسمبرای برآورد حجم و سهم فعالیت

 این برآوردها این است که نشان اختالف زیادی دارند. اما نکته مهم همه  برآوردهای انجام شده معموالً

اند. ان پس از انقالب، رو به رشد بودههم در دور ها در اقتصاد باالست ودهند، هم سهم این فعالیتمی

 درصد را نشان  ۱۱تا  ۳۱ان ای میها در اقتصاد ایران دامنهگونه فعالیتشده برای سهم اینامبرآوردهای انج

 . ۴رسد(درصد می ۲۱درصد و در خدمات تا  ۲۱درصد، در صنعت تا   ۱۱دهند  )در کشاورزی گاه تا می

پذیر است. بلکه یبشدن آسسهم از اقتصاد ما در برابر جهانیعنی نیست که فقط این این ارقام به این م

. اما در این که بخش توانند در برابر فشار رقابت جهانی دوام بیاورندهای رسمی نیز نمیزرگی از فعالیتبخش ب

. نکته مهم این گیرند شکی نیستای قرار میشدن در وضعیت شکنندهمی با جهانیهای غیررساعظم فعالیت

قرار دارند، بنابراین فشار های پایین درآمدی در دهکهای غیررسمی شاغلین در فعالیت است که معموالً

 شدن به طور عمده بر فقر خواهد بود.جهانی

شدن، دولت باید بازسازی و نوسازی این 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 حمایترا در دسبسیاری از صنایع 

متخصص و فناوریهای جدید را فراهم آورد. چنین کاری ـ با توجه به این که مشکلی فراگیر است برای تمامی 

کار بودن صنایع ما جه به تازهد که معموال ـ و با توصنایع موضوعیت دارد ـ نیاز به حجم عظیمی از سرمایه دار

های ای است که ما بیش از تمامی دوره در بازار جهانی ـ از بازار جهانی قابل دریافت نیست. در چنین دوره

صورت یا باید قید جهانی شدن را بزنیم که فقط به منزله تعویق به درآمد نفت نیاز داریم. در غیراینگذشته 

                                                 

دین و اقتصاد( به چاپ )نشریه موسسه « جامعه و اقتصاد»مجله  ۴۲۳۱که در شماره پاییز « اشتغال غیررسمی در ایران»در مقاله  .۴

رسیده است، مروری نسبتا جامع بر مجموعه مطالعات فارسی در مورد اندازه و اشتغال بخش غیررسمی در ایران، را آورده ام. 

برآوردهای بخشی و سالیانه )به تفکیک فعالیت های اقتصادی( در مورد اشتغال و ساختار بخش غیررسمی در ایران را در طرح 

 ( به تفصیل ارائه کرده ام.۴۲۳۱که در دانشگاه اصفهان انجام داده ام )«  سی بخش غیر رسمی قابل ارتقاء در ایرانبرر »مطالعاتی 



  

 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی                  ۸۸۱

 

 

 

و اقتصادی و های آینده خواهد بود، و یا این که تن به بحرانهای اجتماعی سلحران و تحمیل هزینه بیشتر به نب

موج  تر جامعه بدهیم. باز فراموش نکنیم که این تحوالت تقریبا زمانی رخ خواهد دادکهبیکاری و فقر گسترده

نیت ملی ما را تواند حتی امو نیروی پر فشار از دو سو، که میگانه شده است. ددوم جمعیت وارد بازارهای سه

به مخاطره اندازد. برای درک اهمیت و گستردگی چنین بحرانی، توجه کنیم که اکنون دولت در حالی که 

کند، از حل بحران صنایع نساجی عاجز مانده است و هر روز شاهد درآمد نفت کسب میسالیانه حجم عظیمی 

که صدها صنعت همزمان در وضعیت امروز اعتصابهای کارگری در این صنایع هستیم. دوره ای را تصور کنیم 

ـ اگر تواند بحرانهای ما را تخفیف دهد شند. در چنین روزی است که نفت میصنایع نساجی قرار گرفته با

 تواند عامل بقای ما باشد.نگوییم می

ه برای مقامات ما حتی ناشناخته است، چه رسد به این ک 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 مهور یا وزرای اقتصادی، در سیاستکشورما، نظیر روسای جر از مقامات موثر د

نند که علت شکست بسیاری از م نمی دامعضلی به نام گستردگی بخش غیررسمی نشده اند و احتماالً ه

له و مسأله ما دو گانه است، یکی اهمیت های غیررسمی است. یعنی مسأفعالیت هایشان همین گستردگیسیاست

 دیگری ناشناخته بودن آن. 

ایم که در پایان این دوره  بینی کردهانداز بیست ساله، پیش ها بیفزایم که ما در سند چشمبر همه این 

ایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی )شامل آسیای میانه، قفقاز، به ج»

کید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، اورمیانه و کشورهای همسایه( با تأخ

نی در حوزه اقتصاد، علم و عدست یافته باشیم.  ی« ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

شویم. نیز به قدرت سیاسی اول نیز تبدیل می مقام اول را دارا باشیم ـ که البته در صورت تحقق، فناوری

یی محور ببریم. البته قرن تصویب کرده ایم که برای دستیابی به چنین هدفی اقتصادمان را به سوی اقتصاد دانا

ای هستند که در چارچوب یک اقتصاد تصادی، صنایع دانش پایهور رشد اقیکم قرنی است که موتبیست و

محور فعال باشند. و هر اقتصادی که نتواند به مرزهای دانایی وارد شود و نتواند به طور درونزا صنایع دانایی

ی اتمی داشته شود، حتی اگر بنز تولید کند یا انرژو تولید کند، عقب مانده محسوب میدانش پایه را مستقر 

هایش به صورت درصد  فعالیت ۱۱ران که نزدیک به ماند که اقتصادی نظیر اقتصاد ایاشد. و به شوخی میب

 غیررسمی است بتواند حتی به مرزهای دانایی محوری نزدیک شود.
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 .  چالش دولت بزرگ و ناکارآمد۸-۱-۴

یت یا صنعت جدیدی را به لآید،  بند ناف گروه یا فعاشور ما بزرگ است و هر دولت که میحجم دولت در ک

یابد، هایی که درآمد نفت افزایش میشود ـ بویژه در دورهاز این رو دولت هر روز بزرگتر میبندد. خودش می

های جدیدی برای دولت دههای 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 میهدجهای بوکند. هر سال ردیفایجاد می

طرحی زده شد، آن طرح تا  گونه که وقتی کلنگی برایدرآمد نفت ـ پیوند می خورد. هماندولت ـ بگو به 

ی و منطقه ای مزه اعتبارات و که یک بار گروهی، نهادی، صنعتطلبد، همیناز بودجه دولت اعتبار می سالها

از سال پیش طلب خواهد کرد. و های دولتی را چشید، دیگر هر ساله ـ و البته با راههای قانونی ـ بیشتر ککم

 رود، غری خواهم گرفت اما آنگاه که میدهد که رژیم الآید وعده میدولتی می شود که هرگونه میاین

های ت جزء سیاستسازی دولسازی و کوچکسال است که سیاست خصوصی تر شده است. هجدهفربه

فروشیم و نهادها و اشتغال سال است داریم صنایع دولتی را میهجده ها در ایران است. یعنی ما محوری دولت

تا  ۴۲۱۳کنیم. اما در این مدت حجم دولت بیش از دو برابر شده است )مشخصا از سال  را تعدیل می دولتی

درصد افزایش داشته است.  ۴۳۱داخلی کشور بیش از  نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص  ۴۲۳۲سال 

جمعیت کشور دو برابر شده  ۴۲۳۱تا  ۴۲۱۱از سال  همچنین .۴این روند از آن پس نیز بسیار تشدید شده است(

برابر و تعداد کارکنان آن، خیلی خوش بینانه و بدون احتساب  ۲است در حالی که تعداد دستگاههای دولتی 

 برابر شده است. ۱ بیش از ظامی،نیروهای نظامی و انت

تر از آن است که بتواند تحرکی و تحولی و 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

ن درآمد نفت وجود داشته است ـ به گونه ای ناموزن بزرگ شده اند. برای چو توانایی عملی جامعه، و عمدتاً

( است ، در حالی که مجموع ۳۱۱۱در سال  میلیون ۳۱برابر جمعیت مالزی ) ۱/۳، جمعیت کشور ما حدود نمونه

. همچنین جمعیت ایران  ۳برابر مجموع نیروهای نظامی در مالزی است ۰ حدودکشور ما نیروهای نظامی در 

                                                 

بحث مبسوط در زمینه تحوالت ساختاری در نقش و سهم دولت در اقتصاد ایران در سالهای پس از انقالب را می توان در رساله  .۴

 دکتری زیر دنبال کرد:

، نگارش حسن فرازمند، پایان نامه دکتری اقتصاد، به راهنمایی محسن رنانی و در ایران دایی مالی بر اندازه دولتز  تأثیر تمرکزـ 

 .۴۲۳۱مرتضی سامتی، دانشگاه  اصفهان، بهمن 

یروهای تعداد شاغلین ن بانک جهانیاطالع دقیقی  از تعداد نیروهای نظامی ایران در آمارنامه های رسمی داخلی وجود ندارد.    .۳

دقیقا معلوم نیست که آیا این  (.۳۱۱۱هزار نفر ذکر می کند )برای سال  ۱۳۱فه( را نظامی کشور )بدون بسیج و بدون نیروهای وظی
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برابر مجموع  ۱۲/۱ریبا برابر جمعیت ترکیه است، در حالی که مجموع کارکنان بخش دولتی در ایران تق

این وضعیت یک پیام مهم دارد و آن این که ساختار مناسبات جامعه و دولت  ۴کارکنان دولتی در ترکیه است.

بدهد و  ت هم طرحدر سالهای پس از انقالب در ایران به گونه ای شکل گرفته است که اگر خود دول

 ر در عمل شدنی نیست. نه جامعه نمایندگان جامعه هم تصویب کنند که دولت باید کوچک شود این کا

 ـ یعنی ناکارآمدتر از آن است که بتواند ـ کوچک شود.   تواندت میگذارد و نه دولمی

گمان ساختار قانون اند تا چنین وضعیتی به وجود آید. بیدست هم داده البته عوامل چندی دست به

اعتمادی تاریخی جامعه ایران به موجودی به نام حکومت و بنابراین ساسی، ساخت نظام سیاسی موجود، بیا

، سوء استفاده از مذهب، تضعیف ارزشها و در نتیجه کاهش ۳وجود مجوز اخالقی برای فرار از قوانین عمومی

کرده اند ـ همگی دخیل هستند. اما یک عامل ها توجه سرمایه اجتماعی و ... ـ که اندیشمندان معموال به آن

 مغفول نیز وجود داد و آن نیز نظام اداری فربه شکل گرفته در پس از انقالب است. بوروکراسی یا نظام اداری

نه تنها بسیار فربه شده است، بلکه آنچنان  ـ در ایران ۲شوده چهارم نظامهای سیاسی شناخته میـ که به عنوان قو 

                                                                                                                                           

تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی نیروهای  ۴۲۳۲ارقام 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 ر بوده است.  اگر همین رقم هزار نف ۱۱۱مسلح 

هزار نفر  ۴۲۱برابر  ۰  دویست هزار نفر می رسیم که حدود)بدون احتساب نیروهای شبه نظامی بسیجی(  به رقم یک میلیون و 

 است. (۳۱۱۱) نیروهای نظامی مالزی

مجموع کارکنان بخش دولتی ایران، اعم از تابعان قانون استخدام کشوری و تابعان قانون  ۴۲۳۱ساس سالنامه آماری سال بر ا  .۴

هزار نفر کارکنان دولت که به صورت قراردادی شرکتی در خدمت دستگاههای دولتی  ۱۱۱نفر بوده اند. با افزودن   ۳۳۱۱۱۰۳کار 

نکی و نیز هفتصد هزار نفر اعضای نیروهای نظامی و انتظامی )بدون احتساب سربازان نفر کارمندان سیستم با ۴۱۱۳۱۱هستند و 

وظیفه(، مجموع کارکنان بخش دولتی در ایران )بدون در نظر گرفتن نیروهای بسیج و نیز بدون احتساب شرکت هایی که با یک یا 

 هزار نفر بوده اند. ۳۱۳شاغلین بخش دولتی در ترکیه  ۳۱۱۱بوده اند. در سال  ۲۳۳۱۱۱۳چند واسطه وابسته به دولت هستند(، بالغ بر 

گویی دولت را  توجه کنیم که ممکن است فردی به لحاظ سیاسی طرفدار حکومت هم باشد اما در عمل رفتارش به گونه ای باشد باشد که  .۳

و روزه  و روضه شان ترک نمی  مشروع نمی داند. می توان مصادیق بسیاری یافت از کسانی که اهل مناسک دینی هستند و نماز

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 « مرکن چهار»همان گونه که در عرف سیاسی، مطبوعات را   .۲

اداری )یعنی کارمندانی غیر از سیاست مداران و بوروکراتها( را  قوه چهارم )در مقابل سه قوه متعارف اجرایی، قضایی و 

 قانونگذاری( می نامند.
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 بویژه تازه کاران ـ را گروگان مداران ـ شده است که ظرف مدت کوتاهی سیاستته و قدرتمند نیز آموخ

 همواره سیاستمداران های مختلف، کند. بوروکراتها، با انگیزهخواهد میگیرد و به مسیری که خود میمی

العات ناقص و ناهمگون، ـ که معموال فرصت و امکان بررسی عمیق مسایل فنی را ندارند ـ را با ارائه اط

 .۴کنندیخته به مسایل فنی کلی، گمراه میپراکنده و آم

جود داشته افزونی در بیشتر ارکان نظام ووزدر هر صورت در تمامی سه دهه اخیر، همواره هم تمایل ر

های بزرگتری مداخله کند و بخش بیشتری بر عهده بگیرد و در عرصه روزه وظایفبهاست که دولت روز

شدن، شرطی ـن یک دوره فرایند عادتیی را و جامعه مدنی را عقب براند و هم جامعه پس از طی کردخصوص

گرفته است که از امنیت گرفته تا آب و برق، آهن و سیمان و نان و نوشابه، همه را و همه از اکنون به این خو

جه دولت برای ارتش و پلیس، دولت بخواهد. و حاصل این تمایل دو طرفه این شده است که اکنون  در بود

بندر و انبار، گاز و مخابرات، سیب زمینی و پیاز، مترو و قطار، بندر و فرودگاه، مسجد و امام زاده، کتاب و قلم، 

شود در اال و خدمت دیگر، بودجه تعیین میحوزه و دانشگاه، روزنامه و سینما، صدا و سیما و هزاران قلم ک

توانسته است تولید آنها را بر عهده گیرد، اما یا امعه )بخش خصوصی(، خود میها را جحالی که بسیاری از آن

عه به رخوت آوریم که این جامه است که چنین شود. اکنون به یاددولت نگذاشته است یا جامعه تمایل نداشت

ا خواهیم ا گفتیم و برخی رهای مهمی ـ که برخی ردیک، با چالشای نز شده، در آیندنشسته و آن دولت فربه

ای توان بر پای خود ایستادن دارد، و سرشار نفت، نه چنین جامعهنیز  روبه رو خواهند شد. بدون درآمد  گفت ـ

تواند حتی خودش را مدیریت کند، رانی را. دقت کنیم، دولتی که نمینه چنین دولتی توان مدیریت هیچ بح

د )نمونه خصوصی سازی در دو دهه گذشته( یا تواند اجرا کنوبات خود را در مورد خودش هم نمییعنی مص

نون برنامه چهارم قوانین خودش را خودش هم قبول ندارد  )نمونه عدم التزام عملی و نظری دولت نهم به قا

به مقررات، و  اعتماد را با تجربه سی ساله اش در عدم التزامتواند جامعه ای رخوت زده و بیکشور( چگونه می

اش هم به دولت ـ بگو به درآمد نفت ـ وابسته است در شرایط بحرانی شوییین پودر لباساقتصادی که برای تأم

  مدیریت کند و آن را به تحرک و خالقیت وا دارد؟

در پایان این بحث بگذارید تمام دانشم درباره اقتصاد ایران را در یک جمله فنی و اقتصادی خالصه کنم 

: در ایران امروز ـ به علل متعدد  نهادی و تاریخی ـ کاالها و ولی توضیحش را بگذارم برای مجال دیگری

« ولیدتابع ت»خانوارها قرار دارد، با کاالها و خدماتی که از درون الگو یا « تابع مطلوبیت»خدماتی که در الگو یا 

                                                 

 مصداق یابی کنیم باید به نظام بوروکراسی اشاره کنیم.اگر بخواهیم مافیایی که آقای احمدی نژاد از آن نام می برند را  .۴
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ی که دولت های نهادی، سیاسی، امنیتی ، حقوقی و مادشود، تطابق ندارد؛ پیش نیازبنگاهها به جامعه ارائه می

خانوارها با  « بیتتابع مطلو»های د، مهیا نیست؛ عناصر و مولفهباید برای حضور واقعی بخش خصوصی فراهم کن

ر است؛ بنابراین کند ناسازگاکه دولت  برای جامعه تعریف می« یتابع هدف اجتماع»های عناصر و مولفه

عی، فرهنگی و سیاسی روز افزون است؛ و در های دولت و ملت در ابعاد اقتصادی، اجتماشکاف بین خواسته

چنین شرایطی تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه ما تنها به کمک تزریق مداوم مازادهایی از بیرون 

 پذیر است.ا کمک خارجی یا درآمد نفت( امکانسیستم )ی

 

  .  چالش حکومت نفوذهای ناهمگن۸-۱-۶

بود. اما مشکل دیگر ما وجود یک « کوچک اما چابک»دولت آنچه در بند پیشین آمد درباره فقدان یک 

است. از نگاه نظریه اقتصاد، هیچ فرایند توسعه ای آغاز نخواهد شد مگر آن که « حکومت نفوذهای ناهمگن»

اقتصادی، اگر بخواهیم فرایند ابع رفاه واحد باشد. به زبان غیرحکومتی که در جامعه مستقر است، دارای یک ت

ز ای ابسته یگانه»و هدفمند در جهت  یرد، باید تمام منابع اقتصادی کشور به صورت سازگارتوسعه شکل گ

های مختلف حکومت، دهد که بخشته شوند. و این وقتی رخ میگرفهماهنگ و سازگار به کار« اهداف

 فهای مختلصورت بخشهای ملی و بلندمدت کشور را یکسان تعریف کنند. در غیرایناهداف و اولویت

شوند.  چنین های ناهماهنگ صرف میصادی در جهتکنند و منابع اقتحکومت تالشها همدیگر را خنثی می

های نامند. اصوال تمامی نظریهمی« نفوذهای ناهمگن»، حکومت «ومینظریه انتخاب عم»حکومتی را در 

یگانه بر جامعه و اقتصاد های برآمده از آنها مبتنی بر این فرض است که حکومتی ماهیتا اقتصادی و سیاست

حاکم است. ممکن است حکومت به  لحاظ شکلی و حقوقی، یکدست و واحد باشد، اما مهم این است که به 

های اقتصادی در این دیار این است که بخش اعظم شکست سیاست لحاظ محتوایی یگانه باشد. من گمانم بر

 ناشی از همین وضعیت است. 

ول ملی ما باشد و تمام زنم. فرض کنیم از نظر دولت، اشتغال اولویت امیشدن مسأله مثالی برای روشن

 اصلی اشتغال در کشور نیز  هایش را در جهت افزایش اشتغال تنظیم کرده باشد.  یکی از لوازمسیاست

گذاریهای بزرگ مقیاس توسط بخش خصوصی است. بنابراین جلب اعتماد سرمایه گذاران بزرگ سرمایه

ای دیگری از حکومت به گونه ط موفقیت این سیاست است. اکنون اگر مقامی در جایبخش خصوصی شر

ها از کشور شود، نشانه آن گذاران و خروج سرمایهاعتمادی سرمایهسخن بگوید یا عمل کند که موجب بی
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اجماع وجود ندارد. به دیگر سخن، حکومت از نوع شده و  موردت که در حکومت، هدف یگانه، تعریفاس

 .۴توان آورد، مثالهایی از این دست فراوان میفوذهای ناهمگن است. دراین بارهن

اف ای وجود ندارد و منابع کمیاب اقتصادی در اهدن که در چنین حکومتی اهداف یگانهخالصه سخن ای

وره یک د 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

گرا  نیز ای غیرتوسعههیران شده است. دقت کنیم که حکومتدر ا« غیرتوسعه گرا»پیدایش یک حکومت 

توان آن را در رده ای میسعهم سیاسی ما، از منظر توهای کنونی نظابندی هستند. با توجه به ویژگیدارای طیف

پردازی و دیدگاه نظری )یعنی در سطح آرمان که ازهایی بندی کرد. حکومت، طبقه«ددهای  مرحکومت»

 های مردد محسوب از نوع حکومت کنند،توسعه عمل میتند اما در عمل، ضدگرا هسریزی( توسعهبرنامه

 . ۳شوندمی

                                                 

در دوره مجلس ششم، طرح ضربتی اشتغال از سوی دولت آقای خاتمی برای تصویب به مجلس داده شد )الگوی کوچکی از  . ۴

ان یک نشست برابر طرح ضربتی اشتغال دارد(. در آن زم ۴۳همین 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 

پاشیدن بذر پول در زمین اقتصاد نیست. اشتغال حاصل عملکرد سازگار کلیت یک نظام  ادعای خود گفتم که اشتغال حاصل

اقتصادی و سیاسی است. پول ـ در بهترین حالت ـ شرط الزم است اما کافی نیست. ثبات سیاسی و روشن بودن افق اقتصاد در کنار 

ل است. در آن جا گفتم که تا زمانی که نظام ما اهداف حفاظت موثر از حقوق مالکیت مردم، مهم ترین پارامتر موثر بر رشد اشتغا

واحد، مشخص و با ثباتی را تعریف و در بلند مدت دنبال نکند و حقوق مالکیت مردم را به طور جدی حفاظت نکند، نمی تواند 

روبه رو « حکومتی یگانه»افق روشنی در برابر دیدگان بازیگران اقتصادی بگذارد. در واقع افق روشن زمانی وجود دارد که کشور با 

باشد در حالی که اکنون چنین نیست و ما با حکومت نفوذهای ناهمگن روبه روییم. برای آزمون این انگاره، راه حل ساده ای 

لولیت اول ملی ما را بنویسند. سه ومقام ارشد کشور یک کاغذ سفید بدهید وبگویید سه ا ۱پیشنهاد کردم. گفتم به هر یک از 

تمام اهداف و سیاست های دیگر باید بر اساس آنها تنظیم شوند و همه مراجع و مقامات کشور نیز باید هم در نظر هم  لویتی کهوا

لویت همه مقامات ارشد ولولیت ها عدول کرد بازخواست شود. گفتم اگر سه اودر عمل به آن پایبند باشند و هر کس از آن ا

ین معنی است که ما با حکومت نفوذهای ناهمگن روبه روییم و فعال نمی توان اشتغال یکسان نباشد )که به احتمال زیاد نیست( به ا

 را بهبود دهیم.

، «بازار یا نابازار؟»برای بحث بیشتر در مورد انواع دولت و ویژگی های دولت مردد در ایران بنگرید به این کتاب: محسن رنانی،  .۳

 ،  فصل دهم.۴۲۳۱دوم ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، چاپ 
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ا، در کوتاه مدت نونی توزیع قدرت سیاسی و اجتماعی در جامعه مبنابراین، اکنون و با افق و ساختار ک

گیری فرایند ما وجود ندارد. بنابراین تا شکل در حکومت« ای از اهدفبسته یگانه»گیری امیدی به شکل

توسعه، فاصله زیادی داریم. در این دوران، اقتصاد ما بدون تزریق درآمدهای نفتی، در گیرودار دست به دست 

 قوای مختلف میان گروههای ناهمگون، استهالک فراوانی  پیدا خواهد کرد. برای حفظ اقتصاد  شدنهای

 ـ حداقل در سطح وضعیت کنونی ـ ما در دوره بلندی به درآمدهای نفتی نیازمندیم.

 

 .  چالش تله بنیان گذار۸-۱-۱

کنند که به منحنی عمر له عبور میزیستی طبیعی از ده مرحگزیده بگویم، سازمانها و نظامها معموال در یک سیر 

سیس، کودکی، رشد سریع، بلوغ، یک سازمان یا نظام عبارتند از: تأسازمان معروف است. مراحل دهگانه عمر 

مرحله سوم  به طور خالصه در. ۴اشرافیت، بوروکراسی خوش خیم، بوروکراسی بدخیم، مرگتکامل، تعادل، 

شوند که به سرعت موجب رشد روهای خالق و نوآوری پدیدار مینیها )مرحله رشد سریع( معموال عمر نظام

شوند. اما نتیجه طبیعی این رشد این است که آرام آرام سازمان یا نظام واجد ها میام یا سازمان در همه زمینهنظ

گیرد که در طراحی هایی شکل میا، واحدها، و فرایندهاز موسسانش خواهد شد و در آن بخشهویت مستقلی 

یه موسسان نبوده است. و البته همراه با این اجزا و فرایندهای جدید نسل جدیدی از کارکنان، کارآفرینان، اول

ازها و گیرند. از این جا به بعد سازمان می خواهد به مسیری برود که نیمداران نیز شکل میمدیران و سها

 هستند ـ می خواهند سازمان به همان کند، اما مدیران ـ که هنوز همان موسسانضرورتهای جدیدش  اقتضا می

اما چون اش کرده اند. ای اداره شود که تاکنون ادارهاند و به همان گونهراهی برود که  برایش تعریف کرده

پذیرند. و اند، به راحتی این تحمیل را نمیای پیدا کردههای مستقل و رشدیافتهاجزای سازمان اکنون هویت

سازمان  خواهی و تعهد همراه با منافع مشترک، موجب همگرایی رفتارها نشود،شود که اگر نیک چنین می

شناخته شده است. و من البته معتقدم ما اکنون در « تله بنیان گذار»شود که به ای مییافتهوارد مرحله انجماد

ای درگیر یا چنین شرایطی قرار داریم و فرایند توسعه در ایران متوقف خواهد ماند تا آنگاه که همه طرفه

فرسوده شوند و به طور طبیعی و تدریجی از صحنه بیرون روند، یا در یک بزنگاه تاریخی همه چیز را به نابودی 

                                                 

بحث گسترده تر و کلی در مورد مراحل عمر نظامها در فصل چهارم همین گزارش، هنگام سخن از کهولت سیستمی غرب،   .۴

 آمده است.



 ۸۸۳ ایران در سه دهه آینده به نفت بسته است؟ -و احتماال حیات–چرا ثبات                                         

 

 

 

 

کشانند و یا این که  از روی نیک خواهی، همه مدعیان گامی به پس نهند و میدان را برای بازی همه بازیگران 

 .۴بازتر کنند

مورد یک نظام  آنهاست. اما  رسمرگ زودبه منزله  فروش سازمان، سازمانها و بنگاهها، انحالل یا در

و هنجاری یک دوره بلند بی تواند به صورت فروپاشی سریع باشد یا به صورتسیاسی، مرگ سیستمی می

از  و استهالک سریع سیستم، به گونه ای که در پایان، سیستم کامالً هزینگیاخالقی و پرریختگی و بیدرهم

گذار، م این است که در دوران تله بنیاناولیه افتاده و از اهداف نخستین دور شده باشد. نکته مه شکل و شمایل

اهم کند. تواند یک نیروی بالقوه انفجاری را برای کشور فرشود و این میدو قطبی می شدیداًساختار اجتماعی 

ایند جایی متوقف و د و اگر این فرکنتروپی اجتماعی شروع به افزایش میگذار، آنیعنی در دوره تله بنیان

 آنتروپی با توجه کنیم که تواند به مرگ زودرس سیستمی )اضمحالل یا انفجار( بینجامد. معکوس نشود می

های اجتماعی همراه با با کاهش انرژی سیستم و در سیستم کند. باال رفتن آنتروپی همراهنظمی ساده فرق میبی

کنترل در جامعه ما نشانه تولید منظم آنتروپی های مکرر و غیرقابلثباتی بی .افزایش گرمای محیط نیز هست

گسترش  هایها، اعتیاد و ... همه نشانهها، بزهکاریها، زندانی، تصادفات ، بیماریی جاریهاعصبیتاست. 

ژی، آنتروپی همراه با از دست رفتن انرژی و افزایش گرمای سیستم است )انرژی از گرما متفاوت است. انر

هنجاری ـ استهالک ـ سیستم نظمی و بی. گرما نشانه و حاصل بیتوانایی انجام کار مثبت در سیستم است

  است(.

جایی که بخش اعظم آنتروپی آن را باال برد تا  ،له اش این بود که با بستن سیستمأشوروی سابق مسنظام  

یم گرفتند سیستم را باز کنند ـ و البته راهش . بعد تصمرفتانرژی سیستم به صورت افزایش آنتروپی از بین می

اسب با بازبودگی اش قدرت تولید آنتروپی منفی یا توان نباید مت «سیستم باز»هر . اما از آن جا که هم همین بود

ن آباز کردن سیستم به انهدام  ه بود،نظام شوروی این توانایی را از دست داد ، و چونتولید نظم هم داشته باشد

  انجامید.

                                                 

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  البته  .۴

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  بحث

مجله فرهنگ اندیشه  ۴۰در شماره  ۴۲۳۱که در پاییز « گذار از گذار سوم :پیش شرط توسعه در ایران امروز» مقاله  الف(   کرده ام:

 در ماهنامه آفتاب به چاپ رسیده است. ۴۲۳۴که در مهر  ماه « تناسب در اقتدار»مقاله ب(  به چاپ رسید است. 
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و این بستگی به  رودبیشتر می «بستگی»به سوی  دارد ما نظامشواهد کنونی حاکی از این است که بنابراین  

شدن سیستم و آنتروپی رابطه مستقیم وجود عنوان یک قاعده سیستمی، بین بستهانجامد )به یشتر میآنتروپی ب

و  بنیادها ،یابداین که آنتروپی افزایش میمان با همزمشکل این جاست که در شرایط کنونی ایرن، اما  دارد(،

 باالخره این صورت 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  گیردرسد که سیستم تصمیم میزمانی می

خود را بسته  در دوره ای تصمیم میگیرد یفروپاشی برود. پس حتی اگر سیستمی به دالیلممکن است به سوی 

نظم اجتماعی ـ به حدی باشد که سیستم توانایی تولید  یهادر  سیستم ید شدت بستگی ـ مخصوصاًنبا ،تر کند

خود را بازتر کند و را از دست بدهد. چون اگر به هر دالیلی در آینده سیستم تصمیم گرفت  (آنتروپی منفی)یا 

با افزایش  یا جبر حوادث سیستم رابه این سو بود، اگر توان تولید آنتروپی منفی را از دست داده باشد قطعاً

 شود. می یکباره آنتروپی و انفجار روبه رو

شود، رشد حقیقی و بازدهی گذار مین یا نظامی وارد مرحله تله بنیاناز دیدگاه نظری وقتی سازما

کند و به همین علت، تداوم حیاتش به بنابراین دخلش کفایت خرجش را نمیرسد و اش به حداقل میتولیدی

های رهبران و بازیگران اصلی همه بخش تنها به یکی از این چند روش امکان پذیر است. نخست این که

اصالح و  ا کامالًبودن شرایط برای سیستم، رفتارهای متقابل خود ران یا جناحهای نظام، با درک خطیرسازم

 همگرایی »مواضع کنونی یا  از« نشینی استراتژیکعقب»ت کالن، دست به نوعی کنند و با توافقاعقالنی 

تواند به مرگ گذار، میزی، در مرحله تله بنیاننشده طرفهای بابزنند. هرگونه حرکت حساب« ی شدهریزبرنامه

ده تاریخی ـ مثل بازنشسته شدن یا مرگ موسسین سازمان، نشبینییک حادثه پیشسیستمی بینجامد. دوم اینکه 

سوم این که سازمان یا نظام با اعمال فشار نیرویی ها ـ رخ  دهد. جنگ یا بالیای طبیعی و نظایر اینرخ دادن 

بیرون از خود از تله خارج شود. و چهارم این که منابع مادی و مالی فراوانی از بیرون به سیستم تزریق شود 

در سیستم انباشت شده باشد )منابع درونی( تا سیستم بتواند به کمک آن منابع در دوره  ع بیرونی( یا قبالً)مناب

بلندی خود را فعال و سرپا و پایدار نگه دارد و حیات خود را تداوم بخشد تا آرام آرام و با تحوالت تدریجی 

توان از طریق میع بیرونی، بنگاهها و سازمانها را در درون، خود را بازیابد و از این تله خارج شود. از نظر مناب

ای سیاسی، این منابع از طریق پرداخت وام یا خرید بخشی از سهام آنها یاری رساند؛ولی در مورد نظامه

نی نیز در مورد بنگاهها، شامل های مالی، نظامی، غذایی، سیاسی و نظایر آن انجام می شود. منابع دروکمک

های منقول یا غیرمنقول مازاد و نظایر آن است، ولی در مورد نظامهای فروش سرمایه اندازهای گذشته،پس

 عمده درونی ـ که در بلند مدت بتوان از آنها بهره برد ـ شامل فروش منابع و مواهب طبیعی است. سیاسی، منابع 
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 ۱۱. و کوبا نیز گذار مانده است چون نفت داشته استتله بنیان اکنون لیبی بیش از سه دهه است که در

شوروی برخوردار بود و این دو دهه آخر را نیز به قیمت سال در این تله ماند، چون سی سالش را از حمایت 

بیش از نیم قرن است در عقب ماندن و کاهش شدید رفاه مردمش شرایط را حفظ کرده است. کره شمالی نیز 

میالدی( اوضاع خوب  ۳۱ی را داشت )تا اواخر دهه . تا زمانی که حمایت شورو۴گذار فرومانده استتله بنیان

تزریق منابع خارجی قطع شده است، در آستانه اضمحالل اقتصادی و  بیش از دو دهه استکه  بود. و اکنون

اجتماعی است. عراق صدام اگر به این سرنوشت دچار شد چون دو دهه در تله مانده بود. پس از مرگ استالین 

کشور را از مرحله رشد سریع وارد مرحله بلوغ کند اما با کنار نهادن ناگهانی او  کوشید خروشوفدر شوروی، 

دوره برژنف در گذار درغلتید.  کمیته مرکزی حزب کمونیست شووری، کشور به تله بنیان بوسیله ۴۰۱۱در 

 ا تحت فضاییکوشید ت ،شوروی در واقع دوره تله بنیان گذار بود. پس از استالین جامعه آماده برای رشد سریع

رژنف و های محافظه کارانه ب، سیاستخروشوفایجاد کرده بود خود را بازیاید. اما پس از  خروشوفکه 

مقدمات  ا کرد. در واقع این برژنف بود کهگذرنعطافی، شوروی را وارد تله بنیانابازگشت به عصر بستگی و بی

تنها اجازه داد که نیروهایی که  شوروی( )آخرین رئیس حکومت فروپاشی شوروی را فراهم کرد. گورباچف

آنی شده  ـ گرچه دیرتر از در طی سالیان گذشته انباشته شده بود و به درجه انفجاری رسیده بود آزاد شوند

 . اگر گورباچف نیز چنین شدن نیروها را به صورت کنترل شده انجام دهدبوده که او بتواند آزاد

با یک شورش سراسری خونین  شدند و احتماال شورویه زودی منفجر میای انباشته شده بکرد، این نیروهنمی

گذار عبور نکردند وارد فرایند رشد نشدند. و آنها عبور کردند چون نه ها نیز تا از تله بنیان. چینیپاشیدفرو می

تله مانده  حمایت خارجی را داشتند )هیچ دولتی در جهان آن اندازه منابع مازاد نداشت که بتواند به چین در

تزریق و آن را سر پا نگه دارد( و نه منابع و مواهب طبیعی برای صدور داشتند )و اگر منبعی و موهبتی هم بود با 

یابنده داشتند و همین غول اما یک جمعیت عظیم رشد ماند(.عظیم، چیزی برای صدور نمی آن جمعیت

نیز که مراحل کودکی و رشد سریع را  یم پهلویاز تله آزاد کنند. رژ جمعیت آنان را مجبور کرد تا خود را

پیش از جنگ جهانی دوم گذرانده بود، در دهه بیست شمسی فرصت داشت تا نظام سیاسی اجتماعی ما را به 

سمت بلوغ و تکامل سوق دهد، با در گرفتن نهضت ملی شدن نفت به رهبری مرحوم دکتر مصدق، و پدید 

مصدق نیز همین مرحوم دکتر یکی از آفات پر هزینه نهضت ملی  افتاد ـ وآمدن کودتا، به دام تله بنیان گذار 

بود. آنگاه چون نفت داشت و حمایت خارجی نیز، آن اندازه در تله ماند تا ظرفیت تحمل اجتماعی مردم ایران 

                                                 

بنیان گذاری شد. بعدها نیز همچنان ـ تا پایان فروپاشی  شوروی ( و تحت قیمومیت۴۰۱۱کره شمالی از پایان جنگ جهانی دوم )  .۴

 شوروی ـ وابسته به  و تحت حمایت شوروی بود.
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ت پهلوی در ایران آغاز کرده بود، چون نف رژیم به سر آمد. اما نظام سیاسی ترکیه که همزمان با برآمدن

 نداشت، پس از آتاتورک خود را از تله آزاد کرد و به مرحله بلوغ پا گذاشت.

گذار بماند که یا دنیای بیرونش تحول و تکامل نداشته باشد، له بنیانتواند در تپس یک کشور تا زمانی می

وردار باشد. یا به یک حمایت نظامی و اقتصادی شدید خارجی تکیه زده باشد و یا از منابع رایگان طبیعی برخ

  رها نکند، در یک بزنگاه تاریخی همه چیز را از دست خواهد داد. صورت، اگر خود را از تلهغیرایندر 

که فشار بیرونی متحول کننده و سازنده، نه وجود دارد و نه به صالح  باید بپذیریم در مورد ایران امروز         

ن ندارد. چرا که شرط نخست هر گونه همگرایی فراگیر، کشور است. همچنین همگرایی فراگیر نیز فعال امکا

است.  به همان دالیلی که نظام جمهوری اسالمی در سی سال « عفو عمومی فراگیر»اعالم و اجرای واقعی یک 

رسد اکنون نیز ظرفیت چنین اقدامی را می را برخود هموار کند به نظر میگذشته نتوانسته است چنین تصمی

یا با مرگ  جنگ و ،انقالب ،شورش ،ای وارد تله عمر خود شد اگر رهبران کشور با کودتا وقتی جامعهندارد. 

ه خارج شود حداقل یک نسل زمان طبیعی از صحنه بیرون نروند و کشور بخواهد با یک فرایند طبیعی از تل

ی و اجتماعی( و خسارت باشد و کشور به سقوط )اقتصادهزینه و بیکم ،برد و برای این که این دوره گذارمی

تواند این نقش را در سه اوم منابع اقتصادی است و نفت  میدچار نشود نیاز به تزریق مد و یا به انفجارانحطاط 

 بر عهده بگیرد.  ایران دهه آینده

نسبتاً  های نفت ـ در یک دورهدرآمد گذار نیازمند تداومبنیانبنابراین ما برای خروج تدریجی از تله

های پرهزینه و بد سرانجام م که کشور به دوره ای از تنشصورت باید منتظر باشیتیم. در غیر اینطوالنی ـ هس

اه مخالف نظام سیاسی دوست ـ خواه موافق و خویکی را هیچ ایرانی خردمند و وطن وارد شود. و البته این

 .۴دارداز چرخهای تاریخ، روا نمی هپسندد و برای این ملت فرسودکنونی ـ نمی

                                                 

در مالقاتی با برخی از نمایندگان برجسته اصالح طلب در مجلس شورای اسالمی، هشدار دادم که جامعه و  ۴۲۳۴در تابستان  .۴

اقتصاد ایران اکنون پس از عبور از یک دوره رشد سریع در آستانه ورود به دوره بلوغ است، اما  روند حوادث به سویی است که 

خواهد شد و ورود به این تله به این مفهوم است که کشور « تله بنیان گذار»  اگر تداوم یابد به احتمال زیاد کشور وارد مرحله

رت یا رکود )خوشبینانه( و یا  دوره ای از پس روی و افزایش شدید آنتروپی )بدبینانه( برای چند دهه وارد دوره ای از فت حداقل

وارد تله بنیان گذار نشود. مثال مادرانی را زدم  خواهد شد. اکنون اصالح طلب حقیقی آن است که به گونه ای عمل کند که کشور

که اختالف خود را در مورد کودکشان پیش امیرالمومنین علی )ع( بردند و حضرت فرمان دادند که کودک به دو نیم شود و هر 

، او فرزند نیمی را به یک مدعی بدهند. آن که مادر حقیقی بود گفت که من از ادعای خویش گذشتم، آن کودک فرزند من نیست

آن زن دیگر است. گفتم امروز اصالح طلب واقعی کسی است که از بخشی از ادعاها و مطالبات حساس دست بردارد و بکوشد 
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 .  چالش سقوط سرمایه اجتماعی۸-۱-۱

ن جا فقط چند نکته پیشتر 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 متقابل و شبکه تکراری از مناسباتفرایند 

دانست تا اکنون، که  جامعه شناسان و اقتصاددانان « عمل اخالقی»بزرگ شرط نیل جامعه به سوی سعادت را 

فرایند توسعه گیری ترین عامل ـ برای شکلن یکی از عوامل اصلی ـ و گاه مهمسرمایه اجتماعی را به عنوا

بشریت زمان درازی و هزینه سنگینی را صرف کرده تا ذره ذره  . ۴گذردسال می ۳۱۱۱اند، بیش از فی کردهمعر

های علمی، فشرده و خود انباشته است و در قالب نظریهتجربه برگرفته است و این تجارب را در اندیشه علمی 

 ن است. در اختیار ما نهاده است. شکر این نعمت، پاسداشت آ

)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.  ای(های متقابل گسترده و شبکهارتباط

گر این باشد ولی بقیه نباشد، آن دو نوع گیرد. وانباشد، توسعه شکل نمی یک این اما اگرهمه نوع سرمایه باشد

ایه اجتماعی با کاهش ضرورت چرا چنین است، چون سرم. شودجذب می آید یا از بیرونیا به وجود می

                                                                                                                                           

قرار دهد. چرا که در چنین « همه یا هیچ»شرایط را آرام کند و مانع ورود فضای سیاسی ایران به وضعیتی شود که رقیب را در نقطه 

ازی ای می زند که منجر به گرفتار شدن  کشور در تله بنیان گذار خواهد شد )این نکته را همان زمان در نقطه ای رقیب دست به ب

مهاجرت به »نوشتم(. پیشنهاد من در آن زمان، در ماهنامه آفتاب به چاپ رسید نیز  ۴۲۳۴که در مهر  ماه « تناسب در اقتدار»مقاله 

یعنی کاهش تدریجی و بی سروصدای فعالیت های « مهاجرت به درون»بود. « تخروج از حاکمی»بود که نظریه ای مقابل « درون

سیاسی، و پایین آوردن شعله منازعات بدون آن که این عمل به قصد بی اعتبار کردن رقیب باشد؛ بلکه فقط برای آن که فضا آرام 

ن است که در عین آن که حرکت شود و پی گیری عقالنی و کم هزینه اهداف ملی ممکن گردد. گفتم اصالح طلبی برای آ

عمومی کشور تداوم دارد، گردش امور کشور ضابطه مند و قانون مند تر شود. اکنون کشور در بن بست قرا گرفته است و همه چیز 

بتوان در حال متوقف شدن است. باید اجازه داد امور دوباره به جریان افتد ـ حتی اگر سکان دار این فرایند، رقیب باشد ـ تا دوباره 

هدف اصالح امور را پی گیری کرد. در 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.

ر مفهوم سرمایه اجتماعی را در تحول در دیدگاه بشر نسبت به سعادت ـ از سقراط تا امروز ـ و بازتولید عمل اخالقی سقراطی د .۴

 (.۴۲۳۱)زمستان  ۴۱، مجله دریچه، شماره «سرمایه اجتماعی: ابزار تولید سعادت»مقاله زیر تشریح کرده ام:  
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کند کند و مبادله را تسهیل میهزینه میو تولیدی، تولید را کم های رسمی در مناسبات اجتماعیتضمین

 . ۴)کاهش هزینه مبادله(

دهه اخیر وجود  در دوهای اقتصادی ما سیاستبسیاری از علت شکست که  مگفت نیپیشدر قسمت 

ری در حکومت موجب بی همگن است. اکنون باید برآن بیفزایم که وجود چنین ساختاحکومت نفوذهای نا

ها و شکسته شدن حرمت قوانین موضوعه ـ و حتی قانون اساسی ـ شده است. این مساله به اضافه ثباتی سیاست

تفاده ابزاری از دین، موجب گسترش موجی از بی اعتمادی مردم به نهادهای رسمی و سپس به گروههای اس

مرجع اجتماعی شده است. از دیدگاه نظری، سرمایه اجتماعی دو دسته منبع دارد، منابع معرفت و منابع هویت. 

و روش ادراکی. منابعی که  گیرد، روش  القائیهای درونی در هر فرد به دو صورت  شکل میارزشدر واقع 

« منابع هویت»لتی ندارد گردند و خود فرد در تشکیل آنها دخابه فرد می« القاء ارزشها»د موجب از بیرون فر

 باورها،  ای ازها ـ که مجموعهلوژی و نظایر اینشوند. قومیت، نژاد، فرهنگ، مذهب، ایدئومحسوب می

ادراک درونی ایند ـ منابع هویت هستند. در مقابل، منابعی که موجب نمها و معیارها را به فرد القاء میارزش

نافع معرفت، به فرد شوند. در واقع در مورد مشناخته می« ع معرفتمناب»شوند، به عنوان ها توسط فرد میارزش

شوند خود فرد در تشکیل و اکتساب ارزشها دخالت کند. منابع معرفت از دهند و باعث میآزادی عمل می

های درونی و ی و به طور کلی جریان دانش، شبکهرق گوناگون ـ مانند کتابها و دانشگاهها، موسسات آموزشط

  .۳گذارندر انتخاب ارزشها توسط فرد اثر میهای ارتباطی ـ بها و پایگاهها و دستور العملبیرونی جامعه، مهارت

ن آده ابزاری می شود در واقع حرمت ترین منابع هویتی است. وقتی از دین استفادین یکی از اصلی

شود. و این به معنی فروریختن یکی از منابع اصلی سرمایه اجتماعی است. وقتی سرمایه اجتماعی فرو شکسته می

شدن آنها  و اجتماعی و پرهزینههای اقتصادی یابد. این نیز به کند شدن مبادلهمی ریزد، هزینه مبادله افزایش می

های سودآور برای هر کارگزار و فعال ش فرصته معنی باالتر رفتن هزینه تولید و کاهانجامد. و این بمی

های صوال سیاستپایین بیاید و هزینه مبادله خیلی باال برود ا شدیداًاقتصادی است. اگر سرمایه اجتماعی 

رای دنیایی است که های برآمده از آن بکند و سیاست. علم اقتصاد دنیایی را تبیین میدهداقتصادی جواب نمی

                                                 

، محسن رنانی، ناشر «نابازار؟  ایکتاب بازار »کتاب در اقتصاد، بنگرید به: « هزینه مبادله»آگاهی تفصیلی از مفهوم و کارکرد  برای .۴

 ، فصل نهم.۴۲۱۱ چاپ دوم کشور، یزیو برنامه ر تیریمان مدساز

 مبسوط در مورد منابع، فرایند تشکیل و پیامدهای اقتصادی سرمایه اجتماعی در کتاب زیر آمده است: بحث . ۳

طرح نو )زیر  ، تالیف محسن رنانی و رزیتا موید فر، انتشارات« سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی، با نگاهی به تجربه ایران» 

 چاپ(.  
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قتصادی در ایران پی ی اهایز است. پس بی جهت نیست که سیاستفرض شده است هزینه مبادله در آن ناچ

درویم اشتغال نمی اما کنیمکشت می سرمایهپی درپی . و اگر در ایران دو دهه اخیر ما۴خورددرپی شکست می

ران تأمالت و کار پژوهشی زیادی روی سرمایه من به عنوان یکی از کسانی که در ای از همین روست. و

ان کوتاهی در میانه ورکنم که در تمام سالهای پس از جنگ تحمیلی به جز دادعا می، ۳اجتماعی کرده است

دهد که نشان می دهه هفتاد شمسی سرمایه اجتماعی در ایران در حال کاهش بوده است. و اکنون برآوردها

ش چسب و روغن اجتماعی فکرش را بکنید سرمایه اجتماعی همزمان نق است.کاهش آن به مرز بحرانی رسیده 

ب( و تعامل آنها را نیز تسهیل دارد )مانند چسای اجتماعی را در کنار هم نگه میکند. یعنی انفرادهرا بازی می

یلی رقیق ت( خکند )مانند روغن( و وقتی این ماده )که باید آن را ماده اصلی شکل گیری هر اجتماعی دانسمی

شود که در یک شدن عناصر جامعه می صطکاک اجتماعی آنقدر موجب داغدهد: اشود دو حادثه رخ می

لحظه ممکن است قدرت انسجام بخش جامعه )دولت یا مذهب یا ملیت یا ....( دیگر توان نگهداری اش را از 

شوند که تعامل متوقف شود. در هر  دست بدهد و جامعه فرو بپاشد و نیز عناصر اجتماعی آن اندازه از هم دور

  رود.های نگهدارنده اجتماع از دست میدو صورت انگیزه

شواهد فراوان و کافی وجود دارد که ایران اکنون در چنین مسیری است. گرچه درمان این بیماری نفت 

پی یا آنترودرآمد نفت مسکن و مخدری است که آستانه تحمل نیست ـ ونفت درمان هیچ بیماری نیست ـ اما 

رسد. در واقع تزریق نفت به اقتصاد مثل و جامعه دیرتر به نقطه برخورد میبرد بی نظمی یا تنش را باال می

کند بلکه به تداوم حیات و ادامه بیماری را درمان نمی ،تزریق سرم یا خون تازه به بدن بیمار است. چنین تزریقی

اندازد.  شدن وضعیت بیمار را به تعویق می. در واقع بحرانیکنددر برابر اثر مخرب بیماری کمک میمقاومت 

طلبد. اما در طول درمان، تزریق ل مصرف دارو یا انجام جراحی ـ میدرمان بیماری، اقدامات دیگری را ـ مث

اش را از دست داده است، ضروری است. در مورد عمومی سرم به بدن بیماری که تعادل فیزیولوژیک و توانایی

و جامعه را به لحاظ  ما تا  زمانی که سرمایه اجتماعی را بازسازی کنیمجامعه هم، چنین است یعنی  بازسازی

ها به سطح تعادل اجتماعی، قانونگرایی و نظایر اینعادات رفتاری، بازسازی اعتماد، شیوع ارزشهای اخالقی و 

شود. و اجتماعی چند برابر میعت استهالک سر ،به نفت نیازمندیم. بدون تزریق درآمدهای نفتی برسانیم

                                                 

کاهش » در شکست سیاست های اقتصادی در ایران در این مقاله به تفصیل سخن گفته ام: نقش کاهش سرمایه اجتماعی  در مورد .۴

 .۳۱ ، اسفند ۱، ماهنامه آیین، شماره «های  اقتصادی در ایران سرمایه اجتماعی و ناکامی سیاست

در زمینه سرمایه  پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد ۱رانی، ده مقاله و راهنمایی و مشاوره و ترجمه دو کتاب، دهها سخن تالیف . ۳

 اجتماعی.
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ها ها و زدوده شدن خاطرهها و عبور نسلتخریب شده است ـ  تنها طی دههسرمایه اجتماعی ـ که طی سالیان 

 قابل بازسازی است. 

 توان کرد اال به روزگارانبیرون نمی  اری مهری نشست بر دل سعدی به روزگ  

که چند دهه دیگر خون نفت را سرکشیم، مگر خون پس خیلی ساده و صریح: ما همچنان نیازمندیم 

 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 از مقصود باز می مانم با پرداختن موارد دیگرام. اما به گاندیشه داشتم را  مطرح کرده

 ره گذرم و به سه مورد دیگر تنها اشامیترده بقیه دراز طرح گس . بنابراین یک حرف بس است کس 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

مدت حکومت بوده است ـ و این ی از رفتارهای بلندیران ـ که ناشدر ا چالش تغییر سطح و نوع عقالنیتـ  

که عقالنیت ایرانی از سطح اول )سطحی که مبنای تحلیل رفتاری علومی مثل جامعه شناسی یا اقتصاد است( به 

تحلیل شده است و فتارهای اقتصادی مردم ایران، غیرقابلسطح دوم و سوم منتقل شده است و به همین علت، ر

 ۴د در ایران بال موضوع شده است؛بنابراین علم اقتصا

های وح مختلف سرمایه اجتماعی )سرمایهدر ایران، که از تغییرات سط های قومی و مذهبیچالش 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 قطبی شدن اجتماعیچالش دوـ 

ثباتی مستمر و حتی فروپاشی بینجامد؛ و این که یا باید تن به حکومتی استبدادی و اقتدارگرا بیتواند به می

هیم، دیگر زمانش منقضی شده است ـ و یا این که به کمک درآمدهای نفتی بدهیم ـ که حتی اگر ما هم بخوا

 ببریم.« جامعه هموار»ه را به سوی شد« جامعه قطبی»در آینده به تدریج 

 

                                                 

(، و نیز ۳۱)پاییز  ۴۴در ماهنامه دریچه شماره « عقالنیت ایرانی و موانع توسعه اقتصادی» در باره تغییر نوع عقالنیت ایران در مقاله  .۴

خداحافظی با علم »ارهای اقتصاد ایران و بی موضوع شدن علم اقتصاد در ایران، در مقاله درباره عدم امکان تحلیل عقالنی رفت

 (، نسبتا تفصیلی سخن گفته ام. ۴۲۳۱روزنامه سرمایه )ویژه نامه نوروز ۴۲۳۱در سالنامه « اقتصاد در ایران
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 جمع بندی
، با نظام اداری بسیار فربه و ناکارآمد، با شدهو جهانی در دنیای در حال ادغامخالصه سخن این بود که  

با دنیای  ،است رو به کاهش اشکه سرمایه اجتماعی جامعه ای، با «ذهای ناهمگننفو»حکومتی از نوع 

های قومی و میان اقلیتشده از نظر اطالعات و افزایش انفجاری انتظارات، با واگرایی ای که در یکپارچه

دو دهه  در گانه شده است وهای آن امروز وارد بازارهای سهموج جمعیتی که طلیعه آغاز شده است، با مذهبی

های اسیر ساختارهای نامعقول و فعالیتنیز ورود موج دوم آن را شاهد خواهیم بود، با اقتصادی  آینده

متوقف شده است، با تغییر سطح « تله بنیانگذار»ای که در مرحله اندارد و غیررسمی، با نظام سیاسیاستغیر

دانیم و به ، و با همه آنچه از خویش میهد شداقتصادی حاصل نخوا عقالنیتی که از آن کارآفرینی و جهش

هر جامعه در های بزرگی که به ناگزیر در مسیر نماید که بتوانیم به سالمت از بحرانبعید می آید، کالم در نمی

عبور کنیم. نفت نقطه امیدی است ـ که اگر، برخالف گذشته، خوب مدیریت و  شود،حال گذاری پدیدار می

بخشی از این فشارها و نیازها و انتظارات را جبران کند و نگذارد جامعه ما به مسیری بتواند  شاید مصرف شود ـ

 غیر قابل پیش بینی در افتد.

جمهوری اسالمی از  گرانسیاست های کنونی غرب و غفلتاین است که با روند سیاست قلم نگرانی این

بازی کردن در میدانی که غرب و  روندهای بین نسلی و غیرسیاسی و فوق کالن در کل نظام غرببرخی 

به عنوان یک منبع کلیدی برای کسب درآمد و مدت زیادی نتوانیم به نفت طراحی کرده است باعث شود ما 

دانم که جامعه ایران با شرایط و زده ایران تکیه کنیم. من بعید میجامعه بحران تسکین تزریق به اقتصاد و 

ت یک جامعه پایدار و پویا دوام بیاورد. ممکن است بتواند ساختار کنونی در غیاب نفت بتواند به صور

نیازمند  وجود آنها هستند که دو ویژگی سیستمی «پویایی»و  «پایداری»خود را حفظ کند اما  «یکپارچگی»

خورد اطالعات، سازوکارهای های بازو خودکنترل، حلقه ساختارهای توانمنداهداف سازگار، گیری شکل

تفاوتهای »به « های نامنظمتفاوت»برای تبدیل « تولید نظم»ی های خودمولد، موتورهاتمگر و زیرسیسانطباق

و سازوکارها نیست یا  در شرایط کنونی جامعه ما نشانی از این ساختارها در جامعه و نظام سیاسی است.« منظم

  بسیار ضعیف است.

، با کشیدن یک یک کتابار انتشبا  ،که به سادگی بتوان با نوشتن یک مقاله یا سیستمیجامعه 

یک  اجرای با ،یک سخنرانی ارائه با ،یک اطالعیهانتشار با  ،یک فتوا صدور با ،یک ترور اجرای با کاریکاتور،

 «پایداری» تعادل و ساختارهای الزم برای هنوز آن را به بحران کشاند نشانگر آن است که و ... سیاست اشتباه

ه برخوردش با موی جوانان، با لباس مردم، با تورم با آموزش با .... سه دهه سیستمی ک. نیافته اندقوام در آن 
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دهنده است  دهد، سیستمی که اصوالًنتیجگی آنها ادامه میشکست یا بیاست تغییری نکرده است و علی رغم 

د. سیستمی که نه گیرنده، مکانیکی است نه کاتالیکی، و ..... نشانه آن است که هنوز با پویایی فاصله زیادی دار

 ی که نخبگانش چرخش کند )مثل مذاکره با رقیب را(، سیستمزمان میدار را بیتابوهای زمان برخی

ت تولید الگوها ـ هم الگوها و نمادهایش ایستا و ناپویایند، سیستمی که قدر ،هاکنند، سیستمی که اسطورهنمی

کند، مدت تبدیل میرا به تابوهای بلندمدت ی کوتاهندارد، سیستمی که شعارها را و هم برای اشیاءبرای افراد 

کند، هنوز های ساده ترجمه و منعکس میسیاستسیستمی که مسائل پیچیده و اهداف بزرگ را در شعارها و 

 دارد.« پایداری و پویایی تاریخی»راه درازی تا 

ین معنی داین ب .گرفته استایران در فرایند افزایش آنتروپی قرار  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

رفته کنیم. پس نفت برای تداوم اریم تا جایگزین انرژیهای از دستد ـ نیازاز تمام دوره صد ساله گذشته  یشـ ب

برای یک  تیفرص شاید در آینده ـ تااز اضمحالل یا انفجار آن یک عامل حیات بخش است و پرهیز  سیستم

 .قرار گیرد ما جهش سیستمی در مقابل

چه  نفت را نیاز داریمنونی هم حتی برای حفظ همین سطح زندگی و رفاه ک 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 

دادن تغییرات رفاه ترین شاخص برای نشانم که درآمد سرانه حقیقی ـ که مهمیحفظ کنیم. پیشتر نشان داد

توان حدس زد که . اکنون می۴بوده است ۱۱درصد سال  ۱۱کمتر از  ۳۱شهروندان یک کشور است ـ در سال 

نابراین ب بودیم.سال گذشته نفت نداشتیم، احتماال در وضعیتی مانند افغانستان یا کره شمالی میاگر ما در سی

به هدف باید ـ سال آینده تا پنجاه حداقل برای سی  هنه برای ده سال بلک حفظ و تداوم باثبات درآمدهای نفت ـ

مرگ و  گذاریهای خارجی ما تبدیل شود. یعنی از اکنون بعد دیگر حکایت، حکایتسیاستتمام اصلی 

رقش، ش، دانشگاهش، نظافت شهرش، بزندگی است. جامعه ای که همیشه نه تنها برای نانش، سوخت اتومبیل

اش، و حتی برای شیر یا پوشک بچه اش به دولت تکیه دارد و فراتر ش، کاغذ روزنامههای تلویزیونآبش، برنامه

                                                 

ست در حالی که همین شاخص تا سال هزار تومان بوده  ا ۳۳۱( حدود ۴۲۱۱ثابت  قیمت)به  ۴۲۱۱درآمد سرانه حقیقی سال  .۴

 هزار تومان کاهش یافته است. ۱۰۳به حدود  ۴۲۳۱
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 چشم به حکومت داشته است ...از این، برای مراسم دینی اش، انتخاب مرجعش، دوستی و دشمنی اش و

اش خصوصی سازی و کوچک سیاست اصلیگذشته  دو دهه درکارآمد که ناـ آن هم حکومتی آن چنان  

دو برابر شده است  ـ چنین جامعه ای و چنین  بیش از حجم دولتشو اکنون سازی حکومت بوده است، 

 را بپیمایند.مسیر توسعه  «سرعت الزمبا » دوام بیاورند و « با ثبات»ست که حکومتی بدون نفت بعید ا

به نفت ام و بدون رهایی از وابستگی دانستهآفت اقتصاد ایران می را مهمترین خود همیشه نفتکه من 

نفت در طول تاریخ مانع افتادن کشور در  ام که وجودو بر این باور بودهام دانستهتوسعه ایران را ناممکن می

« وزیعت»به دولت و جامعه « تخصیص»دولت و جامعه ها و جامعه ما را از سیر طبیعی توسعه بوده است و دولتم

و توسعه در جامعه ای که همه دغدغه اش توزیع و برگرفتن سهم بیشتر از مواهب موجود  تبدیل کرده است

ها به کنار و درست. اما امروز فاصله زیادی تا توسعه دارد. این ،تولید و تخصیص بهینه منابعبه جای  ،باشد

ای رسیده ایم که فعال بدون نفت دوام حکایت مرگ و زندگی است. سخن من اکنون این است که ما به نقطه 

های یک به یک مروز منجی ای خواهد بود که بحرانـ یا حداقل ثبات ـ تاریخی نخواهیم داشت. و نفت ا

دررسنده آینده را برای ما قابل تحمل تر خواهد کرد. پس به ضرورت، امروز باید به دامن نفت ـ این مانع 

خواهیم به دامن نگ و دندان محافظت کنیم ، اگر میو از آن با چتاریخی توسعه ملت ایران ـ درآویزیم 

اهیم واگرایی مناطق خوپاشی اجتماعی دچار نشویم، اگر میخواهیم به فرویانقالب دیگری در نیفتیم، اگر م

خواهیم حرکت به سوی توسعه را ـ گرچه بی به جنگ داخلی نینجامد، اگر میهای قومی و مذهمرزی و اقلیت

خواهیم فرزندانمان دورانی پر تنش تر و اگر می ،اما با آرامش و تدریج و عقالنیت ـ به سالمت طی کنیمکُند، 

 سپری نکنند. را از آنچه ما سپری کردیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی                  ۸۳۲

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم:

 

  نگاهی به تجارب پرهزینه غرب در قرن بیستم 

 
 

 مقدمه 
پیشِ روی جامعه ایران سخن گفته شد و حاصل ها و بحرانهای محتمل در در فصل نخست، در باره چالش

سخن این بود که جامعه ایران برای گذار از دورانهای پرچالشی که در پیش دارد، برای حداقل دو تا سه دهه 

دیگر به درآمد باثبات نفت نیازمند است و بنابراین حفظ ارزش منابع نفتی کشور تا چند دهه آینده باید به 

های کشور را تحت الشعاع خود قرار دهد. اکنون در این فصل بر ملی، همه سیاستن یک هدف راهبردی عنوا

آنیم تا نشان دهیم که غرب با وجود تجارب موفقی که در مدیریت بحرانهای بزرگ قرن بیستم داشته است، و 

ی حرانها، یعنمانع تکرار بسیاری از آنها شده است اما همچنان در مدیریت و ممانعت از تکرار یک  نوع از این ب

حران بزرگ ویرانگر گذرد احتمال وقوع یک بینماید. بلکه هر چه زمان میک بحران بزرگ نفتی، ناتوان می

شود. اکنون غرب باید برای این چالش بزرگ راه حل  بزرگی نیز بیابد و این جاست که منافع نفتی تشدید می

 در این مقدمه نخست به برخی رسند. خورد مییران( به نقطه تالقی و برغرب و کشورهای نفتی )مانند ا
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ـ به معرفی بحرانهای  این فصل های بعدیکنیم و آنگاه ـ در بخششاره میهای سیستمی نظام غرب اویژگی

 پردازیم.م و نحوه برخورد غرب  با آنها میبزرگ غرب در قرن بیست

ها ذکر شده است. و پویایی سیستمسازگاری، پایداری ها، شرایط متعددی برای در نظریه عمومی سیستم

هایی که که بخواهیم از روی شرایط و شاخص اما برای شناخت نظامهای سیاسی ـ اجتماعی بسیار دشوار است

ها اعالم داشته است، این نظامها را ارزیابی کنیم. با وجود این، دو روش ساده برای ارزیابی نظریه سیستم

. یکی نگاه به نتایج و محصوالت آنها و دیگری نگاه به سازگاری و نظامهای سیاسی ـ اجتماعی وجود دارد

 شود.ری در دوام تاریخی آنها متجلی میآنها با تحوالت نو، که البته این سازگا« قدرت انطباق»

هزار  میالدی از امپراتوری روم باستان منشعب شد ـ تا ۲۰۱در سال  )بیزانس( ـ که امپراتوری روم شرقی 

 . نظام  پادشاهی انگلستان بدون داشتن قانون اساسی مدون۴ِآوردوپاشی روم غربی دوام میپس از فر سال

ها گذشته هشتصد سال است از همه فراز ونشیبهای عرفی، نزدیک به بر پایه سنت مصوبِ مکتوب، وصرفاً

سال، تنها )و عجیب این که در طول این هشتصد  ۳است و اکنون به یک دموکراسی پیشرفته تبدیل شده است

(. در مقابل، نظام ۲ـ  آن هم با رای مکتوب نمایندگان مجلس، اعدام شده است ۴۱۱۰یک پادشاه ـ چارلز در 

 چهار سال ها و قواعد سفت و سخت، تنها حدود هفتاد وآن همه دستورالعملکمونیستی شوروی، با 

( پایداری کرد. اگر ۴۰۲۲-۴۰۱۱سال )( و رژیم نازی در آلمان، با آن نظم آهنینش، تنها دوازده ۴۰۰۴-۴۰۴۱)

کنیم که نطفه تاریخی لیبرال دموکراسی  در قانون منشور بزرگ انگلستان بسته شد اکنون این نظام فرض 

نظام لیبرال جهان به عنوان اعضای  ۱کشور ۲۱نزدیک به هشتصد سال سابقه دارد. و اگر اکنون  سیاسی

کشورها نیز در تالشند تا خود را عضو این مجموعه یگر اند و بخش بزرگی از ددموکراسی شناخته شده

بنمایانند، به این معنی است که این نظام سیاسی هم به صورت طولی و هم به صورت عرضی گسترش یافته 

                                                 

میالدی به دستور تئودسیوس کبیر به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد )برای تقسیم   ۲۰۱امپراتوری روم باستان، در سال   .۴

فرو ریخت، در حالی که امپراتوری روم شرقی تا میالدی به دست بربرها  ۱۱۱حکومت بین پسرانش(. امپراتوری روم غربی در سال 

 .پابرجای بود و در این سال با حمله ترکان عثمانی و به دست سلطان محمد دوم )فاتح( فروپاشید ۴۱۱۲سال 

میالدی، به این  ۴۳۴۱در زمان شاه جان، در    {Magna carta} پادشاهی انگلستان را از  زمان انتشار منشور بزرگ  آغاز نظام .۳

 سو  محسوب می کنیم.

دو مورد خلع از سلطنت به وسیله نزدیکان و سپس ترور یا قتل پادشاهان مخلوع وجود داشته است، اما قتل پادشاهان از  البته یکی .۲

 طریق شورش یا جنگ داخلی سابقه نداشته است.

 وبی اسرائیل، استرالیا، زالندنو، و اکنون شاید هند.شامل کشورهای اتحادیه اروپا بعالوه ژاپن، ایاالت متحده، کانادا، آفریقای جن  .۱
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است. باید دید این نظام دارای کدام ویژگی مهم سیستمی بوده است هم بسیار دوام آورده است و هم بسیار 

 طولی و عرضی(. گسترش یافته است )بسط

تاریخ درون کشورها نیز چنین تنوعی در دوام نظامهای سیاسی قابل مشاهد است. راستی چرا  در درازای  

جز خشونت  مغوالن )ایلخانان( و تیموریان ـ که از فرهنگ و جغرافیای دیگری به ایران آمده بودند و ظاهراً

، بلکه آثار تمدنی ۴از دو قرن در ایران پایدار بمانندکور، هیچ برای عرضه نداشتند ـ نه تنها توانستند بیش 

در  برجای مانده از دوره پس از اسالمعظیمی نیز از خود برجای گذاشتند )اکنون بخش بزرگی از آثار تمدنی 

 دینی در دوره ایلخانی به اوج  به عصر ایلخانان و تیموریان تعلق دارد. هنر گچ بری ایرانی و معماری ،ایران

و شکوفاترین عصر نگارگری )مینیاتور( و کاشیکاری تزیینی در تمام تاریخ ایران متعلق به دوره رسد می

(.  و راستی چرا صفویه ـ که برآمده از فرهنگ و جغرافیای ایران بود و خود دین پرور و ۳تیموریان است

رژیم پهلوی تنها نیم قرن از یک و نیم قرن و  ترندکی بیش از دو قرن و قاجاران کمفرهنگ ساز بود ـ تنها ا

تر های ایران  بومیو حکومت تر شده ایمهر چه به دنیای معاصر نزدیک آوردند؟ چرا بر خالف انتظار،دوام 

 آنها کاسته شده است؟، از طول عمر شده اند

                                                 

 ۰۴۴تا  ۳۱۱ی و دوران حکومت تیموریان  در ایران  نیز از قمر یهجر ۱۱۱تا  ۱۱۲ ایلخانان مغول در ایران از  دوران حکومت  .۴

 بود. هجری قمری

المی قابل مقایسه نیست. گنبد سلطانیه درصد معماری عصر ایلخانی، معماری دینی است که با هیچ دوره دیگر اس ۰۱ حدود  .۳

زنجان، ارگ علیشاه در تبریز، مسجد جامع اشترجان، مسجد جامع ورامین، رصد خانه مراغه، مجموعه ارگ ربع رشیدی در تبریز، 

و ... مجموعه بناهای سلطنتی در تخت سلیمان، گچبری محراب الیجایتو در مسجد جامع اصفهان، گچبریهای بقعه پیربکران اصفهان 

از آثار مانده از دوره ایلخانان است. خواجه نصیر الدین طوسی و خواجه رشیدالدین فضل اهلل نیز از بزرگان ایرانی موثر در دستگاه 

ایلخانی بوده اند. در دوره تیموری نیز طاقبندی و انواع کاشیکاری تزیینی ) بویژه  معرق( به مرحله کمال می رسد. مسجد گوهرشاد 

کبود تبریز، مسجد تربت جام، مجموعه امام زاده درب امام اصفهان و ... از آثار این دوره است. بزرگترین کتابخانه  مشهد، مسجد

های جهان اسالم در دوره تیموریان به وجود می آید. نفیس ترین جلد های چرمی و  بی نظیرترین شاهنامه ها )شاهنامه بایسنقری( 

ر دوره تیموری بویژه در عصر بایسنقر میرزا  آن اندازه بر روی کتاب و توسعه کتابخانه ها و هنر نیز در این دوره پدیدار شده اند. د

کتاب آرایی خرج می شد که گاه خزانه حکومت آسیب می دید )غیاث الدین بایسنقر، پسر شاهرخ و نوه تیمور گورکانی، که در 

سالگی والی طوس و نیشابور و استرآباد شد و سپس  ۴۱در  هجری قمری فوت می کند. ۳۲۱سالگی و پیش از پدرش، در سال  ۲۱

به امیری دیوان رسید و در دوره ای نیز نیابت سلطنت شاهرخ را داشته است. او به پارسی شعر می گفته است و در نقاشی و موسیقی 

ـ به قلم او کتابت شده است. تبحر داشته است. همچنین  خطوط زیبای ثلث مسجد گوهرشاد ـ همسر شاهرخ  و مادر بایسنقر میرزا 

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 و تیموری، به این کتاب بنگرید: هنرهای ایران، تالیف ر. دبلیو. فریه، ترجمه پرویز مرزبان، چاپ اول، نشر

 .۴۲۱۱فرزان، تهران، 
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راست؟ تفاوت طول عمر و ماندگاری راستی این همه اختالف در ماندگاری نظامهای سیاسی چ

نی، هندی، ژاپنی، روسی، اروپایی، اسالمی و ایرانی را ـ صرف نظر از منطقه جغرافیایی یا امپراتوریهای چی

شود تحلیل کرد؟ لیبرال دموکراسی امروزی غربی چه تمایز ساختاری با حوزه فرهنگی آنها ـ چگونه می

ی(،  هر چه از امپراتوریهای بزرگ گذشته جهان دارد، که همه آنان پس از یک دوره تکاملی اولیه )بسط عرض

گذرد رو به رشد و انبساط )طولی و یعمرشان گذشت رو به ضعف و انحطاط نهادند و این یک هر چه م

عرضی( دارد؟ از دید این قلم آنچه لیبرال دموکراسی غربی را ـ صرف نظر از آن که منشا آن را کی و کدام 

جربه به فرد آن است که هم از تیژگی منحصرکند این وسایر نظامهای سیاسی معاصر جدا میکشور بدانیم ـ از 

دارد و به های خویش را پاس میو هم  تجربه کندموزد  و خویش را فربه میآنظامهای بدیل و رقیب خود می

 دانیم که یک قاعده د نیز موضوع سخن ما نیست. اما میگیرد. این که چه شد که توانست چنین کنکار می

جا نپردازد. به را نیازماید و هزینه بی پاسداری کرد. و آن قاعده این بود که: آزمودهبدیل را پذیرفت و از آن بی

شد در کوتاه زمانی . و اگر چنین نبود هرگز حاضر نمیدیگر سخن، هرز نیرو و منابع را به حداقل ممکن برساند

های نظام توصیه یعنی بخش بزرگی از تجارب و)حداکثر چند دهه( به سوی سوسیال دموکراسی تحول یابد 

هایی پذیری( از جمله ویژگیکند. و البته این ویژگی )انطباق رقیب و بدلیل خود )سوسیالیزم( را بپذیرد و عمل

داند و برای داشتن همین یک ویژگی باید پایداری هر نظام اجتماعی الزم میاست که نظریه سیستم آن را برای 

 تکامل یافته باشند.ترتیبات اجتماعی و سیاسی یک نظام، بسیار 

لیبرال   یک کشف ساده اما بزرگ در قرن هجدهم ـ و به دست اقتصادانان ـ  نیز رخ داد که بعداً

خویش را « پویایی»درپی و به کمک آن های پیفت و از آن ابزاری ساخت برای جهشدموکراسی آن را گر

دل و نظریه پردازی میان فیلسوفان در تضمین کرد. شاید به چشم نیاید اما کشف مهمی بود. پس از قرنها ج

است. بعدها « تقسیم کار»مورد منشا ثروت، اقتصاددانان دریافتند که منشأ ثروت و عامل اصلی رشد اقتصادی، 

له وری و ابداع در فناوری نیز به مسأله انباشت سرمایه و سپس مساله سرمایه انسانی و سرانجام مساله نوآالبته مسأ

معلوم شده که گسترش تقسیم کار و  نیز کمو کمبودند. « تقیسم کار»ه شد اما همه آنها فرع افزود« ارتقسیم ک»

دهد و به و چارچوب نهادی سفت و سخت رخ می انباشت سرمایه و ابداع و نوآوری تنها در یک بستر حقوقی

وکراسی ـ که از ارسطو لیبرال دم« اصول دین»ها، اموش نکنیم که در پشت همه ایناما البته فر نشیند.بار می

گرفته شد ـ یعنی مالکیت خصوصی و آزادی ) به عنوان پیش شرطهای تحقق فردگرایی( تا حد تقدیس، پاس 



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی              ۸۳۴ 

 

 

توان های اقتصادی و اجتماعی، میحوزه چارچوب تحلیلی ساده، به همه . و اکنون با بسط همین۴داشته شد

 عملکرد امروز نظام لیبرال دموکراسی را تحلیل کرد. 

توان نگریست. نگاه نیز میله بسط طولی و عرضی نظامی لیبرال دموکراسی را از دیدگاه دیگری ما مسأا

قی در بین سیستمی به عملکرد نظامهای سیاسی و اقتصادی، ما را از درافتادن به دامن انبوه اختالفات مصدا

 خطاهای »ید که غرب چگونه ن پرستوابنابراین از یک رویکرد سیستمی میدارد. جوامع مختلف برکنار می

های اجتماعی را مدیریت کرد و نگذاشت این خطاها از حد استاندارد الزم برای رشد نظام، سیستم« گانهسه

ما . یعنی در عین حالی که اصل وجود خطا را پذیرفت و در بسیاری موارد آن را رسمیت داد  ا۳فراتر رود

. در واقع لیبرال دموکراسی ۲از حد معینی فراتر رود «ر نظامخطا د»گذارد سازوکارهایی پدید آورد که نمی

کند. و برای مدیریت، پذیرش اصل موضوع « مدیریت»کند بلکه کوشید تا آن را « مبارزه»نکوشید با خطا 

)پذیرش اصل پدیده ای به نام خطا و ناگزیری تحمل اندازه ای از آن در جامعه( الزم است. پس نطفه پویایی را 

در سیستم کاشت اما آن رامدیریت کرد که به حدی افزایش نیابد که به اصل سیستم « ش حدی از خطاپذیر»با 

 نیست. سخن کنونی ما . اما این بحث داستان بلندی دارد که در ظرفیت۱آسیب برساند

                                                 

توجه به این نکته مهم است که تفاوت نظام های اجتماعی و اقتصادی غربی و شرقی، از منظر فکری به  تفاوت  بنیادی میان   .۴

دیدگاه  ارسطو و افالطون بازمی گردد. گرچه افالطون خیلی در شرق دور رسوخ نکرد اما در شرق اسالمی جایگاه ویژه ای یافت. 

دیدگاه ارسطو را گرفت و به جد پاس داشت. کوته سخن این که تغییر در ظواهر زندگی نیاز به تحول در بنیادهای فکری  غرب اما

 دارد.

 سه گانه سیستمی شامل: خطای اندازه گیری، خطای ترکیب، و خطای گشتالتی است. خطاهای .۳

ارد و عامل ترقی آنهاست. والبته از دیدگاه نظریه سیستم نیز است که در سامانه های طبیعی  به طور گسترده وجود د .  خطا عنصری۲

وجود جزء خطا یکی از لوازم پویایی سیستم است ولی نکته اصلی در تعیین حدود آن است. وجود شـیطان نیـز در خلقـت الهـی بـا      

 ضروری می شود. همین نگاه سیستمی،

ه نظامهای دینی دست ساز آدمیان و خواه نظامهایی غیر دینـی ماننـد   یکی از اشتباهات سیستمی نظامهای ایدئولوژیک ـ خوا  دقیقا . ۱

کمونیزم ـ این است که از پذیرش ضرورت وجود حدی از خطا در سیستم سرباز می زنند و هر گونه انحرافی را از آغـاز نـامطلوب    

ی ـ به درجات مختلف ـ حـدی از خطـا     می پندارند و با آن مبارزه می کنند. در حالی اگر دقت کنیم نظامهای حقوقی خود ادیان اله

این که در اسالم برای اثبات جرم نزد قاضی شرایط بسیار سختی گذاشته شده اسـت یـا ایـن کـه بـرای برخـی از        مثالًرا پذیرفته اند. 

شـده   خطاها مجازات سلسله مراتبی گذاشته شده است )مانند مجازات دزدی(، یا تجسس ممنوع شده است و یا اصل بر برائت نهاده

است و نظایر این ها، همگی حاکی از پذیرش حدی از خطا بوده است. در واقع خـدای ادیـان ابراهیمـی بـا اجـازه دادن بـه حضـور        

شیطان در دنیای آدمیان، تلویحا اعالم کرده است که خطـا رسـمیت دارد و رذایـل نـابود شـدنی نیسـت و بعـد از طریـق یـک نظـام            

را نیز اعالم کرده است و البته همه این ها جزئی از طراحی یک نظام پویا بـرای رشـد انسـانی     اخالقی و حقوقی راهکار مدیریت آن

 بوده است.



 ۸۳۶ نگاهی به تجارب پرهزینه غرب در قرن بیستم                                                                                     

 

 

 

 

این همه را آوردم تا بگویم که غرب، یک سیستم مبتنی بر تقسیم کار فراگیر است که به علت همین 

رسد ـ و سیستم طبیعتا نمی گذارد به شود اما به صفر نمیاگیر، به تدریج خطاهایش حداقل میکار فرتقسیم 

افزاید بلکه به عاملی برای رشد سیستم تبدیل برجای مانده، نه تنها هزینه نمی صفر برسد ـ ولی خطاهای حداقلی

 حمله به عراق تصمیم یک رئیسگمان نکنیم که  مثالًشود. وغرب را یک دولت یا یک کشور ندانیم. می

تواند به تنهایی تصمیمات بزرگی را بگیرد که ممکن نمی کس در غربجمهور یا یک دولت بوده است. هیچ

  مثالًدولت غربی اثر شدید، مستقیم و پرهزینه داشته باشد.  وشت کل نظام،  یک کشور یا حتی یکاست بر سرن

گذارد. اگر دقت کنیم  تنها یک شوک بر تمام نظام جهانی اثر می عراق از آغاز روشن بود که حمله آمریکا به

م اقتصاد جهان را به ناشی از اعتصاب کارگران نفت در ونزوئال یا نیجریه( تما مثالًکوچک به بازار نفت )

ـ  یت رانفر جمع را ـ یعنی  حدود یک میلیارد  ۴صنعتی توسعه یافته کشور ۳۱دارد و حداقل اقتصاد تالطم وا می

سازد. پس از آغاز روشن بود که حمله به عراق شوک عظیمی به بازارهای جهانی نفت به طور مستقیم  متأثر می

تجارب اش را بر اساس یادگیری از ایداریسیستمی که پد. بنابراین معقول نیست که چنان وارد خواهد کر

مریکا ـ که تنها برای چهارسال آمده گذشته بنیاد نهاد است اجازه دهد که رئیس جمهور یک کشور ـ هرچند آ

شور غربی اثر مستقیم است و برود، بتواند تصمیماتی بگیرد که بر منافع حال و آینده چند نسل در دهها ک

، داراننگاران، سرمایهمداران، روزنامهتمام پژوهشگران، استادان، سیاست که گمان کنیمبگذارد. مگر آن

ای هستند که به دهان رادهامانده مقلد بیکنندگان غربی آدمهای عقبدهندگان و مصرفتاجران، مالیات

 هستند که به دهان دیگران نگاه مداران ومقامات برعکس است. این سیاست کنند. دقیقاًقاماتشان نگاه میم

خطرناک کنند. چون اه یک دانشمند را رئیس جمهور نمیکنند. وبه همین علت است که در غرب هیچگمی

مجموعه ای که از بندیرد که دیگر به جمعهای خودش را آنچنان درست بپنداون ممکن است اندیشهاست. چ

سطوح کارشناسی نظام برآمده است توجه نکند و تصمیمات مهمی بگیرد که آثار زیان بار تاریخی برای جامعه 

یک نظام مدیریتی است  . بنابراین چنان تصمیمات عظیمی ـ مانند ورود به جنگ عراق ـ  حاصل۳داشته باشد

 که با تکیه بر یک نظام فکری و پژوهشی عظیم که در پشت سر خود دارد، اتخاذ کرده است. 

                                                 

دارای درآمد ناخـالص ملـی    ۳۱۱۱که در سال ( OECDعضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ) کشور ۳۱جهانی،  بانـک  . ۴

طبقـه بنـدی کـرده اسـت. در ایـن کتـاب نیـز مـا آنهـا را          « ا درآمـد بـاال  بـ »دالر  بوده اند را به عنوان کشورهای  ۴۱۱۳۱سرانه باالی 

کشورهای صنعتی توسعه یافته تلقی کرده ایم. به جز ژاپن و کره جنوبی، هیچ کشور آسیایی، آفریقـایی و آمریکـای التـین در بـین     

 آنها وجود ندارد. 

ی یا اخالقی یا ...( حکومت را به دست گیرنـد، یعنـی همـان    اصوال این دیدگاه که عالمان و انسانهای خیلی بزرگ )به لحاظ علم .۳

نظریه فیلسوفشاهی افالطونی، یکی از اندیشه های خطرناک و به لحاظ تاریخی برای بشریت بسیار پرهزینه بوده است. چرا که وقتی 
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و نیازهای عملی  له شکاف میان تحقیقات آکادمیکیش از پایان قرن بیستم بود که مسأدر واقع سه دهه پ

شگاه معتبر جهانی و  هزاران موسسه له جدی تبدیل شد. گرچه صدها دانمداران به یک مسأو کاربردی سیاست

های مختلف بوده اند و حاصل این تحقیقات ه مشغول تولید دانش مرزی در حوزهتحقیقاتی در آمریکا هموار

های سیاستی و به بستهشود، اما تبدیل این تولید عظیم علمی ر دهها هزار مقاله عملی منعکس میهر ساله د

ل مانده بود. در واقع شکاف میان نظریه پردازی تا سیاست گذاری، کاربردی، کاری است که همواره مغفو

ی یا از طریق مشورتهایی های مختلف در دستگاههای دولتتغال به کار فارغ التحصیالن رشتهعمدتا از طریق اش

 اند، پرگرفتهوران دانشگاهی و سایر متخصصان میمداران و بوروکراتها به طور انفرادی از مشاکه سیاست

های فکری پدیدار ای از واسطهکه به تدریج مجموعه سازمان یافتهشده است. تنها از دهه هفتاد میالدی بود یم 

های فکری در عین این واسطه موریتشان این بود که شکاف میان نظریه و عمل را بپوشانند. یعنیشدند و مأ

کنند، با فهمند و دنبال میا را میمختلف اطالع دارند و آنه هایاز پیشرفتهای علمی در حوزهکه حالی 

کنند که های خود را به زبانی بیان مییدهگذاری نیز آشنا هستند و اهای سیاستئات عملی و محدودیتاقتضا

                                                                                                                                           

ند و هم دارای قدرت برای اجـرای  فیلسوفان یا عالمان بزرگ حاکم یا پادشاه شوند، به این معنی است که آنها هم دارای نظریه هست

آن نظریه. در این صورت آنها می کوشد تا نظریه هایی که خود معتقد هستند را اجرا کنند نه آنچه درست تر است یا جامعه علمـی  

کـه  توصیه می کند را، یا آنچه خود جامعه می خواهد را. اکنون اگر پس از اجرا معلوم شد که آن نظریه غلط بوده اسـت، حـاکم 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 

خود بلکه به دنیای واقع وارد کند. پس از آن به جای آن که نظریه غلط خود را اصالح کند می کوشد تا دنیای واقع را عوض کنـد  

د شکل دهد. منقول است که استالین گفته است: اگر واقعیت با نظریه های ما سازگار نباشـد، پـس وای بـه    و آن را مطابق نظریه خو

 حال واقعیت. و چنین می شود که وقتی صاحب نظریه ای خودش صاحب قدرت هم باشد رقص استبداد آغاز می شود:

 رقصی چنین میانه میدانم آرزوست  یک دست جام باده و یک دست زلف یار

واقع تفاوت لیبرال دموکراسی غربی با بسیاری از نظامهای شرقی در تفاوت بنیادهای اندیشگی آنان است. از دیدگاه فلسـفی مـی   در 

توان گفت نظامهای غربی نگاهشان به حکومت، یک نگاه ارسطویی است و نظامهای شرقی و عمده نظامهای ارزشی )مثل نظامهای 

ن به حکومت، افالطونی است. و البته دنبال کردن هدف آرمانشـهر، هـدف زیبـایی اسـت بـه      مارکسیستی یا نظامهای دینی(  نگاهشا

ی هسـتند )یعنـی معصـوم( روبـه رو     « انسان کامل»دارند و هم به لحاظ اخالقی « اطالعات کامل»شرط آن که ما با حاکمانی که هم 

رمانشهری می تواند بسیار خطرناک باشد. گرچه تجربـه  باشیم. و چون در عصر غیبت چنین انسانهایی نداریم، دنبال کردن اهداف آ

حکومت حضرت علی )ع( نیز حاکی از آن است که حتی اگر حاکم نیز معصوم باشد، اما افراد جامعه غیر معصوم باشند، باز امکان 

می مغفـول مانـده   برقراری آرمانشهر وجود ندارد. و نمی دانم چرا این مهم ترین دست آورد حکومت آن حضرت برای جامعه اسال

است. شاید پیام نهفته آن بزرگ برای همه مسلمانان و پیروانش همین بوده است که: زنهار زنهـار کـه مـن کـه علـی بـودم در پیـاده        

کردن آرمانشهر بر روی کره خاکی و با آدمیان مخطی، ناکام مانـدم، زنهـار کـه شـما آدمیـان متوسـط چنـین خیـال خـامی در سـر           

 نپرورانید.
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را اجکنند که قابلای طراحی میرا به گونهمداران و بوروکراتها بفهمند و مجاب شوند و طرحهای خود سیاست

کنند. این منتقل می ها را از آسمان تجرید به زمین تجریبهای فکری، ایدهسطباشند. به دیگر سخن این وا

 نامید. « بنگاه رهنمود»توان آنها را نامند که در  واقع میمی« ۴اتاق فکر»های فکری را  کانون یا واسطه

ایل قرن بیستم، با ای طوالنی دارد )این سابقه از اوبنگاههای رهنمود در آمریکا سابقهکارگیری این البته به

گیرد و در دهندگی داشته اند، شکل میرهنمودبنگاههایی مانند بنیاد راسل و بنیاد کارنگی که نوعی نقش 

های استراتژیهای ی که محافل فکری خاصی برای طراحیاواسط قرن بیستم بویژه در دوره  جنگ دوم جهان

ره پدیدار شد ـ جای خود را به طور جدی باز کردند(. نیز از همین دو  Think Tankنظامی شکل گرفتند ـ و واژه 

خدمات این بنگاهها به صورت مواداولیه ضروری برای تولید  از دهه هفتاد میالدی به بعد بود که اما عمدتاً

سیاست مداران خود را نیازمند یاست خارجی آمریکا ـ درآمد و همه های سیاستی ـ بویژه در حوزه سبسته

ا یافتند. به طور خاص از اواسط دهه هفتاد و با ورود کارتر به کاخ ریاست جمهوری نقش خدمات این بنگاهه

 ونس ،  سایروساین بنگاهها بویژه در حوزه سیاست خارجی آمریکا بسیار پررنگ شد. کیسینجر، برژینسکی، 

افتند. در سه دهه و ... از جمله کسانی هستند که از طریق این بنگاهها به دولت آمریکا راه ی هارولد براون

گذشته تعداد این بنگاههای رهنمود در آمریکا شش تا هفت برابر شده است. البته این اتاقهای فکر عمدتا 

وابسته با دانشگاهها هستند اما بیش از یک چهارم آنها نیز مستقل اند. برآورد شده است که هم اکنون در 

ی متفاوت، برخی با چند عضو دانشگاهی، و برخی نیز بنگاه رهنمود وجود دارد )با بزرگ ۳۱۱۱آمریکا حدود 

رهنمود که با هزار عضو و سابقه شصت ساله(. بخش بزرگی از بنگاههای  با بیش از  یک RANDمانند موسسه 

کنند یا مشاوره ست خارجی و مسائل نظامی پژوهش میکنند در حوزه امنیت ملی، سیادولت آمریکا کار می

های دفاع و خارجه ـ با این گونه بنگاهها ای دولت آمریکا ـ بویژه وزاتخانههر وزاتخانهدهند. هم اکنون بیشتمی

است که  ۳انترپرایز موسسه امریکن ثیرگذارترین این بنگاهها، ترین و تأدادهای همکاری دارند. یکی از مهمقرار

ر دولت بوش )پسر( نیز ست و دهای آمریکا همکاری داشته اد به طور جدی با دولتاز دولت ریگان به بع

طرح خاورمیانه های تولیدی همین موسسه بود که به نمادهای سیاست خارجی دولت آمریکا تبدیل شد )ایده

های حمله به افغانستان و حمله به عراق، . ایدهها(و نظایر این محور شرارت نبرد با تروریسم، نبرد بابزرگ، 

آیا ایران نوبت »طی مقاله ای با عنوان  ۲تام باری ۳۱۱۱بر دست پخت فکری همین موسسه بوده است. در اکت

                                                 
1. think tank 

2. American Enterprise Institute (AEI) 

3. Tom Barry 
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سیاست  بازتعریف برایدهنده،  رهنمود و بنگاههایهای سیاسی  ای از مـوسسه شبکه که نوشت ۴«بعدی است؟

. ۳اند پیوسته (گذاری در حوزه سیاستآمریکا  وزارت دفاعوقت معاون )امریکا در خاورمیانه به داگالس فیث 

ای مدعی شد که رهبری فکری برخورد آمریکا با ایران به همین اتاق طی مقاله ۲ز بیل برکویتزچندی پیش نی

. جورج بوش شخصا در دیداری که از این موسسه داشته است، ۱فکر )آمریکن انترپرایز( سپرده شده است

ها گذشته من ایناحترام شدیدی قائلم. از همه  من برای موسسه آمریکن انترپرایز»... اظهار کرده است که 

همواره از بهترین افراد شما استفاده کرده ام و هم اکنون بیست تن از اعضای این موسسه در دولت من به 

 «.فعالیت مشغولند

نظامهای  است در حالی که در« مدیریت کاتالیکی»که مدیریت در لیبرال دموکراسی، کوتاه سخن این

بوده « مکانیکی»ها مدیریت نده اند یا شکست خورده و فروریخته اند،نیافته مادیگری که در قرن بیستم یا توسعه

خالصه این است که در مدیریت کاتالیکی، تصمیمات، حاصل است. تفاوت این دوگونه مدیریت به طور

ل و آید و به همین علت مورد قبوور طبیعی از درون سیستم بیرون میتعامل مجموعه عناصر سیستم است و به ط

باال و مستقل از  های مکانیکی تصمیمات ازدر مدیریتگیرد. در حالی که سیستم نیز قرار میعمل اجزاء 

ه اگر ما دریابیم، و این همان نکته مهمی است ک .۱گرددشود و به سیستم القا یا تحمیل میسیستم گرفته می

م سخنم را در یک نکته کنیم که جنگ عراق را بوش یا آمریکا به راه انداخت. بگذارید تمادیگر گمان نمی

نمادین بیاورم: دستوراولیه جنگ عراق در دانشگاهها و مراکز پژوهشی غرب صادر شده است. این معنی 

ریکا آخرین فردی است که مدیریت کاتالیک است. در یک جامعه کاتالیک کسی مثل رئیس جمهور آم

ام هشی و فکری ـ که در پشت سر نظگیرد. در واقع او تنها فرمان رسمی تصمیمات یک نظام پژوتصمیم می

کند. یعنی او فقط تصمیماتی که قبال در سطوح مختلف اجتماعی و کارشناسی سیاسی قرار دارد ـ را صادر می

 کند.سمی اتخاذ و فرمان آن را صادر میپردازش شده است را به صورت ر

                                                 
1. Is Iran Next? 

داگالس فیث  »(، با عنوان ۴۲۳۱و فروردین  ۴۲۳۲)اسفند « چشم انداز ایران»مجله   ۲۱ترجمه کامل فارسی این مقاله در شماره   .۳

  به چاپ رسیده است.« و اطالعات موازی

3.  Bill Berkowits 

4. Bill Berkowitz, "American Enterprise Institute takes lead in agitating against Iran", Media 

Transparency, February 26, 2007. 

(http://www.mediatransparency.com/story.php?storyID=180) 

مدیریت شهری، »له ای با عنوان گسترده در مورد تفاوت مدیریت کاتالیکی در برابر مدیریت مکانیکی، را در مقا بحث  .۱

در دانشگاه امام خمینی قزوین ارائه  ۱/۴۳/۳۱در تاریخ « توسعه شهری در ایران»در نخستین همایش « کاتاالکسی و سرمایه اجتماعی

 کرده ام.
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های بوش اشاره یاستگوییم )حتی وقتی به سهمواره از آمریکا سخن می کتاببنابراین در این 

. در آمریکا حکومتی واحد با اهداف و گوییمسخنی نمی خواه یا دموکراتجمهوریهای ولتاز د داریم(، و 

گیری حاکم است. پس آنچه شده برای تصمیمافتاده و پذیرفتهسازوکارهای جا شده ومنافع ملی معین و پذیرفته

یابد را هیچ حزب یا رئیس جمهوری به یکا بر آن اجماع میکه کل نظام کارشناسی به عنوان منافع ملی آمر

دهد که نادیده بگیرد یا کنار بگذارد. بنابراین وقتی صحبت از منافع ملی آمریکا  است ما با خود جرات نمی

گیر یک مساله جهانی یا آمریکا دنبال و پی یک آمریکای واحد روبه رو هستیم. حتی در بیشتر مواقع که ظاهراً

ع خود دارد کند و یا همزمان با پی گیری منافصرفاً منافع ملی خود را دنبال می ای است، در واقع یا داردهمنطق

کند که غرب به طور نانوشته و بین االذهانی پذیرفته است که آمریکا باید دنبال کند. در موریتی را دنبال میمأ

د با منافع غرب یکی است. ممکن است شود در بسیاری موارصورت وقتی صحبت منافع آمریکا می این

وقتی در برابر جهان سوم، جهان کشورهای غربی در برابر خودشان منافع متمایزی داشته باشند اما بی گمان 

 ، بخش مهمی از منافعشان مشترکگیرندیا جهان غیرانگلوساکسون قرار می حال توسعه، جهان غیرمسیحیدر

 کند. شود و همپوشانی پیدا میمی 

رو به روست که در یک تقسیم کار « غرب»غربی، با یک مجموعه واحدی به نام همین دلیل، جهان غیر به

ست ـ یا نهاده اآمریکا  بر دوش وظایف مربوط به حفاظت از امنیت نظام غرب را بزرگی ازبخش  عمده،

ظامی آمریکا به تنهایی های نهزینه دار این وظیفه شده است.  به همین علت است کهآمریکا به طور سنتی عهده

میلیارد دالر  ۴۴۴۳های نظامی جهان هزینه ۳۱۱۱رهای جهان است )درسال های نظامی کل کشوینهبه اندازه هز

های یم هزینهدرصد آن متعلق به امریکا بوده است(. روشن است که اگر آمریکا این حجم عظ ۱۱بود ه که 

برند. آیا غریب ت تمدن غرب( همه کشورهای غربی می)امنیکشد، منافع حاصل از آن را نظامی را بر دوش می

نماید که آمریکا به تنهایی وظایفی را بر عهده گرفته است که کل تمدن غرب باید بر دوش کشد؟ در یک نمی

له قابل توجیه است؟ اگر آمریکا اکنون در زنند، چگونه این مسأداری که منافع حرف اول را میایه نظام سرم

 کنیم که طبق محاسبات استیگلیتز)در همین فصل اشاره می هزینه کرده است مستقیما میلیارد دالر عراق صدها

هزار میلیارد هزینه مستقیم و غیرمستقیم جنگ عراق را  ۲ـ برنده نوبل اقتصاد ـ آمریکا تا کنون در کل بیش از  

برند. اکنون پرسش ها میمه غربیو دوست غرب در عراق را ه ، منافع استقرار یک رژیم با ثباتداده است(

مدت چگونه چنین فرایندی قابل دوام است؟ البته الزم است این ایثارگریهای آمریکاییان ست که در بلنداین ا

برای غرب به نوعی جبران شود. درعمل راههای متعددی برای جبران این خدمات آمریکا به کار گرفته شده 

تنظیم کننده نظم جهانی در مامی سازمانهای جهانی )این سازمانها است. جدای از دست باالی آمریکا در ت
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ترین گیرد( یکی از مهمهای قراردادی شکل میساس این نظمهای مختلف هستند، و منافع کشورها بر اعرصه

ر آمریکا را له پذیرش دالر به عنوان ارز مسلط و معتبر جهانی است. وقتی همه جهان دالآن سازوکارها، مسأ

دهد که به موازات رشد اقتصاد جهانی، دالر چاپ کند و در پذیرند، به آمریکا امکان مین ارز معتبر میعنوا

 پس آمریکا تنها کشوری است که  چاپی بپردازد. یازای واردات کاال و محصول از خارج، از این دالرها

ند. به عبارت دیگر بخش بزرگی توان همواره کسری تراز تجاری داشته باشد و آن را با چاپ دالر جبران کمی

شوند، با چاپ دالر عمال بر دوش ه برای غرب ـ یا جهان ـ متقبل میهایی که آمریکاییان سخاوتمندانهاز هزین

  یعنی قابل تغییر. ای نزدیک،ای است و نه به سادگی و در آیندهله تازهافتد. این نه مسأسایر کشورها می

ن خواهیم داد، کسری تجاری به یک ویژگی ذاتی اقتصاد آمریکا تبدیل گونه که در فصل چهارم نشاهمان

که تراز  ۴۰۱۴از سال و با ساختار کنونی اقتصاد آمریکا قابل حذف یا حتی کاهش نیست.  شده است که فعالً

( در تمامی سالها منفی بوده است ۴۰۱۱و  ۴۰۱۲تجاری آمریکا برای نخستین بار منفی شد تا کنون )جز دو سال 

میلیارد  ۱۱۱ بیش از به  ۴۰۱۴میلیارد دالر در سال  ۲/۴وسال به سال نیز افزایش یافته است به گونه ای که از 

ی ساده، یعنی آمریکاییان هر سال بیش از تولیدشان مصرف کرده رسیده است. خیل ۳۱۱۱دالر کسری در سال 

 سیده است و بار این مصرف اضافی نیز بردالر ر میلیارد ۱۱۱به  ۳۱۱۱اند و این مقدار اضافه مصرف در سال 

 دوش سایر کشورهای جهان بوده است.

ارند و نافع مشترکی دیافته از کشورها است که مکه غرب مجموعه ای نسبتاً انسجام استسخن این  پس

اند و ی مختلف ـ به آمریکا واگذار کردههاین امنیت جهانی خود را ـ در حوزهمدر یک تقسیم کار جهانی، تأ

رساند. جرج ا به خوبی به انجام میآمریکا نیز با داشتن اقتدار عظیم اقتصادی، سیاسی و نظامی، این وظیفه ر

های جهانی در پیش روی ضمن برشمردن چالش ۴(۳۱۱۳کا )آمریش در مقدمه سند راهبرد امنیت ملی بو

امروز، بشریت این فرصت »گوید کند و  میها تأکید میدر مدیریت این چالش غرب، بر نقش محوری آمریکا

مان برای رهبری در رش دهد. ایاالت متحده از مسئولیترا دارد که پیروزی آزادی بر همه این دشمنان را گست

( ضمن ۳۱۱۱او همچنین در مقدمه سند راهبرد امنیت ملی آمریکا )«. کنداستقبال میاین رسالت بزرگ 

های چندملیتی کارآمد  برای حل این مشکالت نیاز به تالش»گوید: می رو مجدداًهای در پیشردن چالشبرشم

ش خود را کرد که ما نق ط هنگامی نقش خود را ایفا خواهنداست. اما تاریخ نشان داده است که دیگران فق

                                                 

ص مشخ« ۳۱۱۳راهبرد امنیت ملی آمریکا، »در متن حاضر هر کجا به این سند اشاره شده است آن را به صورت سند   .۴

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.« ۳۱۱۱ملی آمریکا، 
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دهنده درک مشترک نخبگان و البته این سخن بوش، بازتاب .«ایفا کنیم. آمریکا باید همچنان پیشگام باشد

در قرن  استراتژی امنیت ملی آمریکا»که در آغاز هزاره سوم، سند سیاسی آمریکاست. نخبگان آمریکایی 

ای جهان باید با یکدیگر همکاری کنند و کشوره» کرده اندآشکارا اعالم کرده اند:را تدوین می« یکمبیست و

یفا نماید. ایاالت متحده ـ به واسطه قدرت و ثروت خود ـ باید تا آینده ای دور یک نقش ویژه بین المللی را ا

قعیتی قرار تواند وزنه تعادل ثبات جهانی باشد و معموالً تنها این کشور است که در موتنها ایاالت متحده می

 .۴«های مشترک را سازماندهی کندهای جمعی به چالشاسخگرفته که بتواند پ

های آینده کل غرب ع نسلراهبردی که به مناف ولی البته هم در غرب و هم در آمریکا در مورد مسائل  

ها پس از پخته شدن و گیرد بلکه این گونه تصمیمتصمیم نمی هیچ کشوری و هیچ دولتی راساًود، شمرتبط می

اسی دهای علمی و کارشناسی غرب، به صورت یک توافق بین االذهانی و اجماع کارشنچکش خوردن در نها

 شود.به سیاست گران ارشد منتقل می

از تجارب   های سیستمی که اشاره شد ـن ویژگینظام غرب ـ به علت داشت نیز همه سخن این بود که 

به  «بزرگ شوک» گونه چهارقرن بیستم در  گذارد تجارب پرهزینه دوباره تکرار شوند.آموزد و نمیدرس می

توانست نظام هر کدام از آنها می موجب بحرانهای پرهزینه ای شد و که آمدنظام سیاسی اقتصادی غرب وارد 

به  این بحرانهااز با هر جان کندنی بود غرب  البته فروپاشی سوق دهد. دیرپای یا حتیبحرانی سوی غرب را به 

ای عمل کرد که دیگر به گونهجان به در بردن از هر بحران، تمهیداتی اندیشید و پس از اما  .سالمت عبور کرد

گونه از آن شوکها بسیار موفق عمل کرد و دیگر اجازه نداد روند غرب در مهار سه بحرانی نشود. ناندرگیر چ

ر حالی که غرب دحوادث به سویی رود که دوباره  به چنان بحرانهایی گرفتار شود. اما قرن بیستم پایان یافت 

های وقوع شوکهای نوع چهارم ناتوان مانده بود. از این گذشته یک بیماری مسری بردن زمینههمچنان در از بین

یکم آمد که اگر درمان نشود در همین نیمه اول قرن بیست و قرن بیست وقرن بیستم، به  دستاوردنیز به عنوان 

رد. با تجربه ای که از لیبرال دموکراسی داریم، انتظار داریم بو همه جهان را به ورطه نابودی مییکم، غرب 

هشیارتر از آن باشد که بنشیند تا یکی دیگر از آن شوکهای نوع چهارم فرا برسد، آنگاه بیدار شود و بخواهد 

 درمان کند. بنابراین منطقآن را مهار کند یا بنشیند تا 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 کند که اطراف خود را دقیقحکم می

ا اقتض کتاببنگریم و تحلیل کنیم. این همان کاری است که این قلم کوشیده است ـ تا حدی که هدف این 

                                                 

 .۲۴۱امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم، ص  استراتژی  .۴
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د و بسط سخن شوباز نمایانده می از آن تصویر را تنها خالصه ای کتابکند ـ بدان بپردازد. بنابراین در این می

 سپارم.را به فرصت دیگری می

کنیم. شوکهایی که سته 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 میپویایی شدند. آنگاه در فصل بعد سطح باالتری از

 کاویم.مجدد آنها در قرن بیست و یکم را وامی

 

 .  نگاهی به تجارب پرهزینه غرب در قرن بیستم۱-۸
ن )از تاریخ های لیبرال دموکراسی ـ که تجربه بیش از یک قرزدهم پایان یافت در حالی که دولتقرن نو

شت سر گذاشته به و ( تحول سریع صنعتی را پ۴۰تا پایان قرن  ۴۱۱۰اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات در 

را در  های اجتماعی، پزشکی و فرهنگی تجربه کرده بودند ـ خودهای شگرفی را نیز در عرصهتبع آن پیشرفت

های زشتی از فقر عمومی روبه  رو بودند اما با چهرهد. گرچه این کشورها هنوز دیدنآستانه بهشت لیبرالیسم می

چشم انداز آنچنان دلپذیر بود که گمان همگانی بر این بود که کشورهای صنعتی در کوتاه مدت همه دشواریها 

 را پشت سر خواهند گذاشت. 

پس  ین پیل را اختراع کرد و از آنمیالدی ولتا فیزیکدان انگلیسی نخست ۴۳۱۱از آنگاه که در سال 

داوید ( ۴۳۰۰گرفت، تا آنگاه که در پایان قرن )در علم و صنعت مورداستفاده قرار گسترده الکتروشیمی به طور

منتشر کرد،  را «هاصول اساسی هندس»ـ کتاب بزرگترین ریاضیدانان تاریخ بشر ـ یکی از هیلبرت آلمانی 

تی را تجربه کردند. در عرض چند های علمی و اختراعات صنعان یک قرن حیرت انگیز از نظر کشفجهانی

نمود: تعداد زیادی از عناصر طبیعی در انداز جهان آینده را دیگرگون می دهه تحوالتی رخ داده بود که چشم

، تالیوم ۴۳۱۱، سزیوم ۴۳۱۱، روبیدیوم ۴۳۱۱قرن نوزدهم ـ بویژه اواخر قرن ـ کشف شده بود )پتاسیم سال 

دان نابغه روس، با معرفی و ...(؛ دیمتری مندلیف، شیمی ۴۳۰۱هلیوم  ،۴۳۱۱، گالیوم ۴۳۱۱، اینیدیوم ۴۳۱۳

جدول تناوبی معروف خود عده زیادی از عناصر را از خاصیت تکرار اتمها پیش بینی کرد و با کشف آنها 

ارائه شده بود و هندسه « هانظریه مجموعه»(؛ ۴۳۱۰داده بود ) شیمی در ردیف علوم مدرن و درجه اول قرار

(؛ با ۴۳۰۱بر علم ریاضی حاکم بود، فروریخته بود ) سال دسی را که اصول موضوعه آن بیش از دو هزاراقلی

( علم ریاضی به جهش تکاملی بزرگی دست یافته بود که همه علوم وابسته ۴۳۰۱کشف معادالت انتگرال )

بود؛ پاستور واکسن هاری ه کرد؛ داروین فرضیه تکامل خود را تکمیل کردیگر ـ مانند فیزیک ـ را متحول مید
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کرده بود و راه مبارزه با بسیاری از امراض مسری یا کشنده شناخته شده بود؛ و صدها کشف و را کشف 

 اختراع کوچک و بزرگ دیگر از این دست رخ داده بود.

ر دیگری را اختراع کرده ( و چیزهای بسیا۴۳۳۱در حوزه تحول در زندگی واقعی نیز ادیسون، المپ ) 

در داد )نخستین ریل سراسری قاره آمریکا ها را پیوند میر کشورها یا قارههای قطار به سرعت سراسریلبود؛ 

(؛ سیم کشی تلگراف، دو سوی ۴۳۳۴کامل شد(؛ نخستین نیروگاه برق در انگلیس راه اندازی شده بود ) ۴۳۱۰

اقیانوس اطلس را به دریای سرخ و (؛ کانال سوئز مدیترانه  و ۴۳۳۱اقیانوس اطلس را به هم متصل کرده بود )

هایی کسب شده بود که پیش از آن بشر برای هر درپی موفقیت(؛ و ... پی۴۳۱۰ود )اقیانوس هند متصل کرده ب

رسید زنجیره تحوالت علمی و صنعتی که با د. به نظر میکرد قرنها و گاه هزاران سال صبر میکدام از آنها بای

دهم آغاز و در قرن نوزدهم به صورت انفجاری تداوم یافته بود، سرانجام در اختراع ماشین بخار در قرن هج

(، به کمال خود رسیده بود: بشر راه تازه ۴۰۱۱همان سپیده دم قرن بیستم، و با ظهور نظریه نسبیت انیشتین )سال 

شین خدای را جان« خدای علم»رفت تا ود و سر مست از این پیروزیها، میای را در گستره تاریخ گشوده ب

پیمود، چندین را سرخوشانه می« معشوقه علم»وچه آسمانی کند. اما همچنان که در درازای قرن بیستم، انسان ک

های آهنینی کرد. ضربه را بر سر و جان خویش تجربه« دیوار فناوری»های سرشکنانه و هوش آورانه بار ضربه

 رفت تا طومار بشریت را برای همیشه درپیچد.که گاه می

 

 های جهانیضربه اول: جنگ  .۱-۱
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 

رب از خلسه بیرون آمد. اتریش و مجارستان از صربستان تقاضای فردیناند، و همسرش را هدف گرفت، غ

تحویل جنایتکاران را کردند، صربستان از این کار سرباز زد و از روسیه تقاضای کمک کرد، و اتریش و 

های غربی د. جنگ جهانی اول آغاز شد و دولتبه صربستان اعالن جنگ دادن ۴۰۴۱جوالی  ۳۳مجارستان در 

های شگرف یک قرن دستاورداند. و دریافتند که همه د و دریافتند که تا چه حد شکنندهیدنتازه از خواب پر

تواند با شلیک یک تروریست، یا تصمیم یک حاکم خودخواه یا خطای یک مقام سیاسی یا تالش انسانی می

بوده که پایانی محاسبات اشتباه یک فرمانده نظامی از دست برود. غرب تا چشم بر هم زد، وارد معرکه ای شده 

میلیون  ۱۱میلیون زندانی و مفقود و بیش از  ۳میلیون مجروح، حدود  ۳۴میلیون کشته، بیش از  ۰نداشت جز 
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ها ادامه یافت، و تماعی و روانی که آثار آن تا دهه. از این گذشته، صرف نظر از خسارتهای انسانی، اج۴آواره

 که به شهرها و صنایع و زیر ساختهای اقتصادی وارد آمد گرفتن حجم عظیم خسارتهای مادی نیز بدون در نظر

باشند ـ در طول این جنگ تنها کشورهای اصلی درگیر، بیش از های مستقیم جنگ مید برابر هزینهـ که چن

ن رقم ـ که امروز های صرف شده( متحمل شدند. برای آن که اهمیت اییلیارد دالر هزینه مستقیم )بودجهم ۳۱۳

میلیارد دالر(،  ۳۱۳زنیم. از این رقم هزینه مستقیم )ـ روشن شود به یک مقایسه دست می نمایدمیچندان زیاد ن

میلیارد دالر را ایاالت متحده آمریکا متحمل شده است )آمریکا تنها در سال آخرین  ۲۳تنها اندکی بیش از 

دل مجموع بودجه دولت میلیارد دالر معا  ۲۳اما همین (. ۴۰۴۱سال جنگ، رسما وارد جنگ شد، آوریل 

میلیارد دالر  ۴۱رقم، حدود  باز از این .۳( بوده است۴۰۴۱تا  ۴۱۰۱سال پیش از جنگ )از  ۴۳۱آمریکا در 

های مستقیم کل کشورهای درگیر(. اما ارزش درصد هزینه ۱/۱ه است )یعنی تنها بودجه ارتش آمریکا بود

( تا جنگ جهانی ۴۱۰۳ده است که از کشف آمریکا )همین مبلغ در آن زمان به اندازه ارزش کل طالهایی بو

پولی های پولی وغیررا اگر به کل کشورها و کل هزینه اول، در کل دنیا تولید شده است.  این مقایسه

)خسارتهای انسانی و اقتصادی وارد شده( تعمیم دهیم شاید چند صد برابر ارزش کل طالهایی باشد که بشر از 

 .  ۲جهانی اول، کشف و تولید کرده است آغاز تاریخ تا هنگام جنگ

های را عمدتاً مشغول بازسازی ویرانی پس از جنگ اول جهانی، کشورهای غربی دهه بیست میالدی

( و آنگاه ۴۰۳۰ -۴۰۲۴جنگ  بودند و دهه سی میالدی را نیز نخست درگیر کنترل سقوط بزرگ اقتصادی  )

، آتش فارغ شدند ۴۰۳۰های ناشی از سقوط بزرگ هاز سرگیج حل وفصل پیامدهای آن بودند. همین که

کنیم، ارقامی که برای خسارتهای جنگ جهانی دوم نگاه می جنگ جهانی دوم آنها را فرا گرفته بود. وقتی به

بارترین ـ وشاید خشونتبازند. جنگ جهانی دوم، میارزیابی خسارتهای جنگ اول آوردم، رنگ 

                                                 

گ است. کشورهای اصلی  درگیر جنگ عمدتا اروپایی بعالوه آمریکا و این ارقام مربوط به کشورهای اصلی درگیر در جن  .۴

 کانادا بودند. تنها ترکیه و ژاپن آسیایی بودند. در هر صورت بیشتر آنها اکنون  در قلمرو لیبرال دموکراسی قرار دارند.

     بنگرید به:  ۴۰و  ۴۳در قرن  در مورد بودجه های دولت آمریکا.  ۳

   (http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy96/browse.html ) 

ارائه شده در مورد خسارتهای انسانی و هزینه های  جنگ و مقایسه های مربوط به هزینه های مستقیم جنگ جهانی اول از   ارقام  .۲

 این کتاب  برگرفته شده است: 
Frank J. Mackey & Marcus W. Jernegan,  "Forward-March!" in: 

http://www.usgennet.org/usa/topic/preservation/dav/titlepg.htm 
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. مجموع کشتگان این ۴ت. تقریبا همه کره زمین صحنه این جنگ شده بودگذارترین ـ واقعه تاریخ بشر اساثر

آن، به  های انسانی، اقتصادی و زیست محیطییلیون نفر برآورد شده است. خسارتم ۱۱جنگ نزدیک به 

بر دوش کشورهای  هاتوان داد و جبران آنها تا دههکه هیچ برآورد دقیقی از آن نمیای گسترده بودند اندازه

قاطعی داد اما امکان توان ارقام ای پولی مستقیم این جنگ گرچه نمیهکرد. در مورد هزینهر سنگینی میدرگی

هایش برابر هزینه ۱/۴۱انی دوم بیش از های نظامی آمریکا در جنگ جههزینه مثالًها وجود دارد. برخی مقایسه

 میلیارد دالر(.  ۱/۲۲۱در جنگ جهانی اول بوده است )

 های قرن بیستمی بودند که غرب تجربه کرد. این جنگها درواقعنی، گونه اولی از شوکهای جهاجنگ

همان گونه که بشریت باید چند هزار  های سیاسی فراگیری بودند که غرب را تا نزدیک سقوط بردند.بحران

خن نمادین اش را در این سپرداخت تا سرانجام همه تجربهجربه انواع نظامهای حکومتی را میسال هزینه ت

.  ۳«بدترندهای دیگر از آن هاست، و حکومتمتدموکراسی بدترین حکو»منسوب به چرچیل خالصه کند که 

پرداخت تا برای همیشه به حقیقتی پی ببرد که نگین این دو جنگ جهانی را نیز میهای سشاید الزم بود هزینه

 «.حی بد وجود نداشته استهرگز جنگی خوب و صل»بنیامین فرانکلین آن را باز گفته است: 

پس از این دو تجربه عظیم بود که غرب برای درانداختن ترتیباتی که در آن امکان وقوع جنگ جهانی  

سیس کرد. سپس دست به عقد دهها رسید. نخست سازمان ملل متحد را تأدیگری وجود نداشته باشد، به اجماع 

کند. آنگاه با کنترل و نظارت  ها و تجهیزات نظامیید سالحبر تولپیمان و کنوانسیون بین المللی زد تا بتواند 

های سنگین و انجام تحقیقات وسیع و ر کنار همه آنها، با تخصیص بودجهتشکیل پیمانهای نظامی جمعی، و د

پرهزینه برای ساخت سالحهای پیشرفته ـ برای حفظ برتری قاطع نظامی ـ به ایجاد نوعی قدرت بازدارندگی 

آمیز مانع وقوع جنگی گسترده ای موفقیتگونهین ترتیبات واقدامات، حداقل تاکنون، بها دست یازید.

 ربه غرب را در از بین بردن توان تجت. بنابراین ـ حداقل تاکنون ـ میقابل کنترل در جهان شده اسوغیر

 های وقوع مجدد شوکهای نوع اول قرن بیستمی، موفق دانست.زمینه

 

                                                 

، همه )افغانستان، دانمارک، اسپانیا، ایرلند، مغولستان، نپال، پرتغال، سوئد و سویس(کشور بی طرف  ۰قطب جنوب و  غیر از  .۴

 .جهان درگیر این جنگ شدند

دموکراسی »وام انگلستان بیان کرده است چنین است:  در مجلس ع ۴۰۱۱نوامبر  ۴۴گفته چرچیل که در سخنرانی اش در  عین  .۳

 «.اند گاه تجربه شده بدترین نوع حکومت است، باستثنای انواع دیگری که گاه و بی
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 بهای سوسیالیستی .  ضربه دوم : انقال۱-۳
سال ـ و شاید هنوز نیز ـ درگیر پیامدهای آن شد وقوع انقالب   ۱۱ 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 

ای پس از جنگ جهانی دوم ـ بهشت سوسیالیزم  برای بیاوریم که در بخش بزرگی از قرن بیستم ـ بویژه ساله

توانست منافع ه آرمانی تبدیل شده بود و این میبسیاری از ملل تحت ستم، که بیشترشان جهان سومی بودند، ب

توانست دست روی دست بگذارد اندازد، و البته انداخت. غرب نمیعظیم غرب را در سراسر جهان به مخاطره 

شد، ز موفق از آب درآید. اگر چنین میبه عنوان یک هدف ذهنی مطلوب، در عالم واقع نی تا آرمان سوسیالیزم

کم هزینه برای حرکت به توانست الگوی لیبرال دموکراسی  را به عنوان یگانه راه کار عملی و غرب اکنون نمی

یز بر نظام جهانی ای مطلوب و دلپذیر مطرح کند و جابیندازد و به واسطه آن تسلط خویش را نسوی جامعه

تداوم بخشد. پس هیچ چاره ای نبود جز آن که  تجربه عینی کمونیزم و مارکسیسم  به شکستی مفتضحانه  

کشانده شود تا برای همیشه از خاطره آرمانخواهان بیرون نهاده شود. و البته خیالبافی، بی رحمی، ناکارآمدی، 

مارکسیستی قرن بیستم نیز به کمک غرب آمد و های فروبستگی و انعطاف ناپذیری رژیم بی اخالقی،

  شکستشان را تسهیل و تسریع کرد.

له نفت، بی ارتباط بیابد. اما این این بخش را  با  مأموریت این کتاب و مسأشاید خواننده در آغاز، افزودن 

و درآودن یکی راهکارهایی که غرب برای به زان ام تا با روشها وآگاهانه و با اندکی تفصیل آورده بخش را

بیشتر آشنا شویم. بویژه آن که در فصل پنجم و ششم، درباره  ازدشمنانش در گذشته در پیش گرفته است 

 رویکرد محتمل غرب با تمدن اسالمی سخن گفته ایم.

سیس آرمانشهر بر روی این کره خاکی به دست انسان مخطی هم منطقاً و هم من البته خود معتقدم که تأ

ست. چرا که یا باید انسان ماهیت خود را تغییر دهد و صفت  ممیزه خود نسبت به سایر عمالً ناممکن ا

موجودات )اختیار( را فروگذارد تا تحقق آرمانشهر ممکن شود یا اجازه دهد آدمیان، مختار و البته مخطی 

آنان که  درعمل چنین کرده است.بمانند ولی آرام آرام به سوی جامعه مطلوب تر حرکت کنند ـ و بشریت 

خواهند بر روی زمین و به دست انسان عادی )که دو ویژگی زایل نشدنی دارد: خودخواهی و عقالنیت می

خواهند بهشت را به زمین بیاورند و این خالف سنت الهی است.  اصوال ( آرمانشهر تشکیل دهند، می۴محدود

 ا که رهبران یا انقالبیانی که چرای ضد خدایی است. مدینه فاضله در این خاک، اندیشه اندیشه کاشتن

گویند خدای عالمیان، عالم ناقصی آفریده  است و او از زبانی مینند در واقع به زبان بیخواهند چنین کمی

                                                 
1.  Bounded Rationality 
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سانیم. درانداختن جامعه ای آرمانی ناتوان بوده است پس این ماییم که باید کاری که خدا نتوانست را به انجام ر

 اسد تا باور کند که آرمانشهر گانه سیستمی را بشنها را بداند و خطای سهتمکافی است کسی نظریه سیس

ساز بشری شدنی نیست و اگر شد، دیگر  یا آدمی آدمی نیست، یا دیگر جامعه یک سیستم پویا نخواهد دست

ستگی برد و ببود. و گرفتن پویایی از یک سیستم زنده، به معنی مرگ قطعی آن است. فقط این مرگ، زمان می

به منابع انباشته شده در داخل آن سیستم دارد. پس در یک جامعه طبیعی، اصالح هست، رشد هست، تعالی 

هست؛ اما ساختن یکباره جامعه ای عاری از انواع رذالت، خیال خامی است که جز هزینه به بشریت تحمیل 

  ۱۱میلیون و دومی با  ۳۱با   نکرده است. یک قلم آن دو انقالب کمونیستی در روسیه و چین است که اولی

 رود. ریم، که گاهی عنان قلم از دست میبگذ . ۴میلیون کشته سیاسی همراه بود

های کمونیستی یک شکست طبیعی و ضروری و مبتنی بر قوانین نابراین از دیدگاه من، شکست رژیمب 

توانست شوروی اگر غرب می داد. در هر صورتخ میفردا ر ،سیستمی حاکم بر خلقت بود، که اگر امروز نه

ی وابسته به آن نیز از پای در های کمونیستپای درآورد سایر رژیمرا به عنوان قطب کمونیزم در قرن بیستم، از 

نه آمدند، و در پایان نیز چنین شد. اما دو دسته عوامل دست به دست هم دادند تا این تجربه عظیم و پرهزیمی

رفت به شکست بینجامد. یک دسته عوامل درونی بودند و یک دسته نیز عوامل 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 درونی مجموعه ویژگیبه طور خالصه عوامل 

زبان فیزیکی افزایش  بهگونه که ـ در فصل اول ـ آمد، همانآنتروپی در نظام سیاسی ـ اجتماعی شوروی شدند. 

 آنتروپی به معنی سرعت بخشیدن به استهالک اجزای یک سیستم است و به زبان اقتصادی آنتروپی به معنای

تر، افزایش آنتروپی در یک جامعه به معنی افزایش هزینه هاست. و باز به بیانی دقیقافزایش بی مورد هزینه

هایی که به طور کلی در زندگی عمومی و به طور خاص برای نی عام آن ـ است. یعنی هزینهه معمبادله ـ ب

شود. بر همه تحمیل می ـ در هنگام انجام هر گونه مبادله ای ـ تولید، توزیع و مصرف الزم نیستند اما عمال

                                                 

ل چین )شام نفر برآورد کرده اند ونیلیم ۴۱۱ حدود را ستمیدر جهان قرن ب یستیکمون یحاصل از انقالبها یاسیس یکل کشته ها .۴

میلیون ،  ۴میلیون، ویتنام  ۱/۴میلیون،  افغانستان  ۱/۴میلیون، آفریقا  ۳میلیون، کلمبیا  ۳میلیون، کره شمالی  ۳۱میلیون، شوروی  ۱۱

هزار نفر(. برای اطالعات دقیق تر بنگرید به کتاب زیر که  ۴۱۱میلیون و آمریکای التین  ۴دولت های کمونیستی اروپای شرقی 

 محققین فرانسوی نوشته شده است: توسط جمعی از
 "The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression", Published by Harvard University, 

1997.   
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با  اًفجاری رسید و نهایتت تا به حد انبنابراین در طول هفتاد سال در نظام شوروی آنتروپی به تدریج باال رف

توان خالصه، در یک دسته بندی کلی، می نوعی انفجار ـ تا حدودی کنترل شده ـ نظام را متحول کرد. به طور

عوامل درونی افزایش آنتروپی و فروپاشی شوروی را به صورت زیر معرفی کرد )گرچه تفصیل این مطلب در 

اما از آنجا که به عوامل درونی و تجربه شده انحطاط یک هماهنگ نیست،  کتاببا هدف این  این جا ظاهراً

 سیستم سیاسی اشاره دارد، به گمانم مفید باشد(:

 

 عوامل درونی. ۱-۳-۸

در تمام دوره حکومت شوروی، چه در سطح مقامات ملی و چه در سطح   :تنازعات پرهزینه قدرت

ستالین، پس پی دوران ادرهای سیاسی پیتصفیه بود. جدای ازمقامات محلی، تنازع نهفته و گاه خونینی برقرار 

ها این بود که پی در داشت. حاصل این تنازعات و رقابت های کشنده میان مقامات تداوماز استالین نیز رقابت

دند و تمام هزینه شیری یا حتی زندگی طبیعی خارج میگای مدیریتی کشور از گردونه تصمیمپی نیروه

 ۳۱گمان هم بخش بزرگی از بی بردند.وی آنها انجام شده بود با خود مییی که رگذاریهاتجارب و سرمایه

میلیون کشته سیاسی که دوران حکومت شوروی بر ملت این کشور  تحمیل شد، و هم بخش بزرگی از 

از نخبگان و سرآمدان سیاسی، علمی و  اجباری در شوروی سابقزندانیان و تبعیدیان به اردوگاههای کار 

این بدین معنی است که یک سیستم دائما و با هزینه سنگین، نیروی انسانی و ی این کشور بوده اند. اجتماع

 برد.پی نیز آنها را از بین میدرپی کند وتولید می های مدیریتیکادر

شاید بهترین تجربه تاریخی از : های بازخورد سیستمیمدیریت فیلسوفشاهی و شکست حلقه

دانیم که ن و استالین ـ رخ نموده باشد. میت، در دوران شوروی ـ بویژه دوران لنییک الگوی افالطونی حکوم

ر داشتن در آرمانشهر افالطونی، حاکمان باید فیلسوف باشند و منظور از فیلسوف نیز کسانی است که عالوه ب

 دانیممی ی برای مدیریت جامعه باشند. وهای متداول روز، صاحب نظریه سیاسدانش فلسفی، و سایر دانش

اند ـ که این بدترین حالت برای یک حکومت است. علت آن هم این است ـ یعنی خود فیلسوفان نشان داده 

شود و هیچکس را جرات ه به آزمایشگاه نظریاتش تبدیل میکه وقتی حاکم خودش نظریه پرداز باشد، جامع

عمل نیست. یعنی در عمل امکان ابطال یا ویارای نقد نظریات او و نشان دادن نقاط ضعف آنها در تئوری و در 

اصالح نظریات حاکمان وجود ندارد. بنابراین حاکمی که هم صاحب نظریه است و هم صاحب قدرت، برای 

یک جامعه همچون سم قاتل است. به همین علت است که در تجربه حکومتی کشورهای توسعه یافته هیچگاه 

نظریه یا مکتب مستقل، به  حکومت رسیده باشد.  هم لنین و  دیده نشده است که یک دانشمند صاحب اندیشه،
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ها نیز تا حدودی ـ صاحبان نظریه سیاسی و دارای تالیفات فراوان در این زمینه بودند. ـ و البته بعدیهم استالین 

به همین کردند. و رت یکه تازانه جامعه را اداره میبنابراین آنان با اعتقاد راسخ به دیدگاههای خودشان به صو

ها هم ـ با وجود آن که فیلسوف ده بود. و البته این سنت به بعدیعلت راه هرگونه نقد واصالح بر جامعه بسته ش

نبودند ـ منتقل شد. در واقع  امکان انتقال اطالعات درست از نحوه عملکردهای اجزای سیستم به مراکز تصمیم 

د سیستمی ـ که بدون آنها هیچ سیستمی پویا نخواهد بود های بازخوربسته شده بود و به همین علت حلقهگیری 

ی کارآفرینی( در نظام، خطرناک ـ از کار افتاده بودند. به بیان دیگر، در چنین شرایطی خالقیت و نوآوری )یعن

گونه ا ارائه دهد یا انتخاب کند. همانکوشد راه حلی جز آن که پیشوا می گوید رکس نمیشود. پس هیچمی

ن در یک جامعه تر به درستی نشان داده است، رشد پایدرا و درونزا بدون وجود گسترده کارآفریناکه شومپی

سرانجام نیز مشکالت رژیم شوروی ـ در نقطه ای که به حد انفجاری و غیرقابل کنترل امکان پذیر نیست. 

 رسیدند ـ یکباره خود را نمایان کردند. 

گذاری متناسب م باید نرخ استهالک و نرخ سرمایهسیستدر هر   باال بودن نرخ استهالک اجتماعی:

تواند استهالک را جبران نابع و سرمایه گذاریهای جدید نمیباشند. اگر نرخ استهالک خیلی باال باشد، ورود م

م سیاسی( در کند و بنابراین سیستم )خواه تولیدی، خواه ارگانیسم یک موجود زنده و خواه جامعه یا نظا

 ،ی بسیار باال بود. اعدامهاریزد. استهالک در نظام شوروای فرو میپوسد و در نقطهون میمدت از دربلند

 ها،و جزیره اردوگاههای کار اجباری در سیبریو فرستادن میلیونها شهروند غیر خودی به زندانها و ها، تبعید

ات. بدین ترتیب ( مقامزنی سیستم بودند. و ناشی از خود حق پندای )یا همان فیلسوفشاهیهمگی نوعی خود

پی نیروهای انسانی خود را که معموال جزء نخبگان و نیروهای خالق بودند از بدنه فعال و درنظام شوروی پی

 واقعی هایمثالدر این زمینه کرد. طبیعی است جایگزینی این نیروها بسیار پرهزینه بود. جدا میموثر خود 

سولژنیتسین ـ این  .نوشته سولژنیتسین به دست داد «گگوال مجمع الجزایر»از کتاب  توانمیفراوانی را 

جهای پی درپی در رسنده ای سخن ها، سازوکارها و مونی عصر شوروی ـ در کتابش از دورهمشهورترین زندا

افتاد. کارکرد این موجها یان یا قربانیان سیستم به کار میگوید که برای تبدیل شهروندان شوروی به  زندانمی

یا اعدام شوند تا و هروندان خودی به غیرخودی بود که باید به اردوگاههای کار اجباری فرستاده شوند تبدیل ش

بزرگراه انقالب هر چه بی خاشاک تر شود و ماشین سوسیالیزم بتواند به هیچ مانعی به سرعت خود را به بهشت 

اید چرخهای که  بلیدی کشور را ـ یروهای خالق و توکمونیزم برساند. و تنها ثمر این موجها این بود که ن

روی دستگاه ضد انقالب تراشی نظام شو دستاوردکرد. تنها چرخاندند ـ نابود میصنعت و کشاورزی را می

 های مادی شوروی بود:اتالف منابع انسانی و سرمایه
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ن های قلع را در زیر خاک پنهاچ 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 عبارت دیگر به جرم آن که این رگهداشته اند )به 

 (۰۴)ص « زندان رفتند

، بیست ۱۳کابل فشار قوی در بخش یکی از مهندسهای برق پاره شده بود: به موجب بند هفتم ماده »ـ 

 (۰۴)ص « سال حبس

زدند که در کارهایشان توفیق یافته اند که رخی از این دم میهای قضات، بانیهای سخنردر جلسه»ـ 

ماده پنجاه و یکم قانون جزا را درباره عوامل مخففه به کار نبرند... توفیق یافته اند که به عوض ده سال، 

 (۲۱۳)ص « حکم بیست و پنج سال حبس به دست متهم بدهند

شد که بارها نام لنین و ی گرفتار این اتهام مینی دانشجویچیگاه 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 

 (۰۱)ص « دیگر برای درس نیاید

ای ساخته و پرداخته شد که سی دبیر دبیرستان و مدیر منطقه ای آموزش و در اسوردلووسک، قضیه»ـ 

را، به عنوان رهبر گروه، گرفتار کرد. و یکی از اتهامهای دهشت بار این عده آن بود که  پرورش

صنوبرهای نوئل فراهم آورده اند تا مدارس را آتش بزنند )پنج تن از این گروه در اثناء بازجویی 

شتگاه شکنجه داده شدند و پیش از محاکمه، در زیر شکنجه از پای درآمدند، بیست و چهار تن در بازدا

 (۰۱)ص « مردند(

رفته، کشف های کشاورزی بود. در همه جا رفتهها و مخربیکی از این موجها، موج مزاحم»ـ 

کارشناسان خرابکار و گزندرسان کشاورزی آغاز شد. کارشناسانی که تا آن سال، در سراسر زندگی 

های رع روسیه علفمزا شان به منتهای درجه راستی و درستی کار کرده بودند و اکنون، به عمد، در

 (۱۱)ص « آوردند!هرزه به بار می

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 

 .۴تدر یک سیستم سیاسی اس

                                                 

است، که توسط عبداهلل توکل « مجمع الجزایر گوالگ»مثالها برگرفته از صفحات مختلف کتاب الکساندر سولژنیتسین، با عنوان  .۴

 به چاپ رسیده است. ۴۲۱۱به وسیله انتشارات سروش در سال ترجمه و 
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ا محیط، های باز به علت دادو ستد بدر سیستم  نظام شوروی یک نظام بسته بود.  بسته بودن سیستم:

افزایش آنتروپی در آنها بیشتر تر باشند، احتمال ها بستهرود. به طور کلی، هر چه سیستممعموال آنتروپی باال نمی

هزینه سنگینی برای  یار باالست. نظام شورویهای کنترل در یک سیستم بسته بسبه 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

های اقتصادی های آنها، مقدار توزیع عوامل تولید میان مناطق، بخشاز کاالها، قیمتدار تولید هر یک )مثل مق

رد شد. برآوکونی و ...( توسط دولت  تعیین میها،  واحدهای مسیدات مختلف، تمام دستمزدها، زمینو تول

یین کند، در خواست مقدار تمام متغیرهای اقتصادی را به صورت متمرکز تعشده بود که اگر نظام شوروی می

ها را هیچ به این کرد که در آن زمان، محاسبات مربوطک به ده میلیون متغیر را مشخص میهر سال باید نزدی

ار رقابتی با توانست انجام دهد. از این گذشته، وقتی یک سیستم بسته است، اجزای آن در فشکامپیوتری نمی

-دهد وضربه پذیر میم قدرت انطباق  خود را از دست میگیرند و بنابراین به تدریج سیستسایر دنیا قرار نمی

توانستند با کیفیت کاالهای کشورهای صنعتی رقابت بود که به ندرت کاالهای شوروی میشود. به همین علت 

های کسب هزینه ،کند. از جملههای دیگری بر آن تحمیل میهزینه کنند. به همین ترتیب بسته بودن سیستم

متفاوت بودن. وقتی یک  یاهو دوم هزینه ،بال یک بار هزینه آن را داده استشریت قمجدد تجاربی که ب

خواهد طرح آن نیز به همین دلیل است، چون میها متمایز باشد  )وبسته بودن خواهد از سایر سیستمسیستم می

ن جهت بسیار پرهزینه های متفاوت بودن خود را نیز بپردازد. سیستم شوروی از ایای درافکند( باید هزینهتازه

 شده بود.

در نظام مارکسیستی شوروی همه چیز در  فقدان مالکیت خصوصی و حذف انگیزه از سیستم:

برد تا خانه و دانشگاه و ه کار میمالکیت دولت بود، از بیل و داس و تراکتوری که کشاورز در مزرعه اش ب

شود. تالش و میزان پاداش افراد قطع میندازه شود، رابطه بین اوقتی مالکیت خصوصی حذف می  بیمارستان.

رود. در ذیری، خالقیت و نوآوری از دست میپگذاری، ریسکهای فردی برای تولید، سرمایهپس انگیزه

شود. ـ کـُند و تولید نیز ناکارآمد میاقتصادی، انسانی و اجتماعی های گذاری ـ در همه حوزهجه سرمایهنتی

، دانشگاه و آزمایشگاه همه و همه باید با فشار ۴سوخوزکالخوز و  ،ارخانه و مزرعهچنین بود که در شوروی ک

برود. و این به منزله  شدند تا کار پیشکالم، با مدیریت پلیسی اداره می قدرت و ترس از زجرت و در یک

                                                 

در ( یا مزرعه دولتی، دو گونه از واحدهای تولیدی کشاورزی Sovkhoz( یا مزرعه اشتراکی و سوخوز )Kolkhozکالخوز )  .۴

 شوروی سابق بوده اند.
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خاکی پر از  ین کرهآنتروپی باال یا هزینه بی جا در سیستم است. و هیچ سیستم انسانی در بلند مدت ـ بویژه در ا

 ها را تحمل کند.تواند این هزینهمحدودیت منابع ـ نمی

در همه نظامهای سیاسی کم وبیش پدیده (: ۴پدیده 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 اشتمونیستی اعتقاد به خدا جایی ندشت. در نظام کدا

 میطبقه حاکاین اصطالح اشاره به  شود.شناخته می« نومانکالتورا»عنوان  کنند. این پدیده در شوروی بامی

ای که البته برخوردار بودند. طبقهو ویژه ای  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  ،چون دین نداشت از ارزشهای دینی

توانند به قدرت رال غربی افراد به واسطه ثروت میهای لیبمهار بود. در نظاماخالق و بیند بیطبقه قدرتم

مها صاحبان قدرت سیاسی کسانی هستند که نخست در رقابت آزاد سیاسی نیز دست یابند. پس در این نظا

اجتماعی و اقتصادی شرکت کرده اند و به علت داشتن توانمندیهای شخصی توانسته اند خود را در سلسله 

کرد تا بود. فرد باید قدرت سیاسی کسب میمراتب اجتماع باال بکشند. اما در نظام شوروی قضیه بر عکس 

د. و روشن است که در چنین نظامی ـ که همه چیز در باقتصادی و مادی نامحدودی دست یا عبتواند به مناف

باالیی باشد، هر چه  های فنی، علمی یا عقلینباید فرد دارای برجستگی تعارض است ـ  برای رشد سیاسی الزماً

پدیده ای جامعه شوروی  نتر است. چنیاش بازتر باشد راه رشد سیاسیرحمتر و بیاخالقتر، بیفرد سرسپرده

جامعه طبقاتی پرتعارض تبدیل کرده بود. در واقع جامعه شوروی به سه طبقه تقسیم شده بود. طبقه را به یک 

حاکمان دارای قدرت انحصاری )نومانکالتورا(، طبقه کارکنان )اعم از کارگر و کارمند و استاد و پزشک و 

و در  میلیونها نفری که به اردوگاههای کار اجباری در سیبریو  هاه راندگان )زندانیان، تبعیدی...( و طبق

فرستاده شدند(. اما نکته مهم این جامعه طبقاتی این بود که این طبقات به طور طبیعی شکل نگرفته  هاجزیره

ای ده بود. بنابراین هیچ پیوند ریشهای بود که ساختار سیاسی و رفتار حکومت ایجاد کرسیم بندیبودند، این تق

گانه تنازع بود بلکه ت. در واقع نه تنها بین طبقات سهو تاریخی طبقاتی بین اعضای این طبقات وجود نداش

اردوگاههای سیبری و زندانهای مجمع داخل طبقات نیز اعضا با هم همزیستی اجتماعی طبیعی نداشتند. در 

دادند؛ در جامعه گرچه همه زارش میاما بر ضد هم به مقامات گگرچه همه زندانی بودند و اسیر،  الجزایر،

کردند؛ و در قابت برای نزدیک شدن به حکومت میخادمان حکومت بودند اما به راحتی یکدیگر را قربانی ر

دانستند که این صالبت قدرت به تبی و این روز حکومت به شبی بند کومت گرچه همه حاکم بودند اما میح

                                                 
1. Nomenklatura 



 ۸۶۳ نگاهی به تجارب پرهزینه غرب در قرن بیستم                                                                                     

 

 

 

 

های غیر ی افزایش آنتروپی و انباشت هزینهها همه به معند. ایندریدنپس همچون گرگ یکدیگر را می ؛است

   قابل تحمل در نظام اجتماعی و سیاسی شوروی بود.

گرچه این پدیده در زمان استالین شکل گرفت اما البته در دوره پس از اصالحات خروشوف به اوج خود 

برژنف،  خروشوف، با آمدن بازگشت. پس ازرسید. در واقع پس از خروشوف، نظام شووری به عقب 

 ها کشور به سوی عصر استالینحوزهها معکوس شد. و در بسیاری از اصالحات متوقف شد و حرکت

در این . معرفی شده است« گذارتله بنیان»در نظریه سازمان با عنوان  همان است که گفتیمبازگشت. این پدیده 

را پشت « رشد سریع» دهد که سیستم مرحلهله ای رخ میتله بنیانگذار در فاصباره در فصل اول گفته شده که 

شود اما رهبران و مقامات سیاسی ـ که تحقق آرزوها یا منافعشان را در « بلوغ»خواهد وارد مرحله سرنهاده و می

دهند. پس در شوروی پس از خروشوف،  از یک بینند ـ اجازه این عبور را نمیی گذشته میتداوم ساختارها

گیر شده بود، و از سوی رشد پدیده پیش از ورود به مرحله بلوغ، زمینسی اجتماعی، سو نظام سیا

( سوق داده  بود. طبق و بوروکراسیآن را به مرحله هفتم و هشتم عمر نظامها )مرحله اشرافیت « نومانکالتورا»

بلوغ،  از مراحل چنین تضادی در بلند مدت قابل دوام نیست. در واقع نظام شوروی بدون گذر ،نظریه سازمان

شده بود. یعنی از  بوروکراسی )دوران کهولت(تکامل وتعادل یکباره از دوره کودکی وارد دوره اشرافیت و 

تری را به جاسوسان رژیم کرد و روز به روز مردم بیشم درباره آینده خود احساس خطر مییک سو هنوز نظا

از خارج و گسترش ارتباط با آن کرد، و یفت و هر حرکت مشکوکی را سرکوب مکرد، هر مخالتبدیل می

های یک نظام نوپای بی بنیاد را داشت ـ اما در عین حال گسترش اشرافیت، فساد هراسید ـ یعنی همه ویژگیمی

و رابطه گرایی در داخل نظام سیاسی نیز آن را وارد مرحله پیری و زمین گیری کرده بود. این تناقض مهمی بود 

سوی آنتروپی شدید و سرانجام فروپاشی برد. در واقع این برژنف بود که مقدمات  که نظام شوروی را به

فروپاشی شوروی را فراهم کرد. گورباچف تنها اجازه داد که فشارهایی که در طی سالیان گذشته انباشته شده 

. اگر ر ناموفق ماندـ گرچه در این کا کنترل شده آزاد شوندنسبتاً ای درجه انفجاری رسیده بود به گونه بود و به

با یک  شدند و احتماال شورویای انباشته شده به زودی منفجر میکرد، این نیروهگورباچف نیز چنین نمی

 پاشید.شورش سراسری خونین فرو می

تماعی بود. شده، سقوط سرمایه اجها و رفتارهای یادد طبیعی همه ویژگیپیام سقوط سرمایه اجتماعی:

ها و اصول رفتاری که موجد اعتماد، همیاری و مشارکت هستند از جامعه رخت پیوندهای اخالقی، سنت

بربسته بود. بی جهت نیست که پس از فروپاشی شوروی جامعه روسیه تا این حد گرفتار فساد، ناامنی و جنایت 

معه شده است. چون پیش از آن بنیادهای اخالقی جامعه فروریخته بود. در دوران شوروی سرمایه اجتماعی جا
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از دست 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 

عمق فروپاشی اجتماعی را منعکس کند. از شوروی سابق را مرور کنیم. در این جا تنها یک مثال کافی است تا 

، دادمیو زنده یا مرده آن را تحویل دولت  گرفتمیسی شوروی هرکس غریقی را از دریا طبق قانون اسا

کردند و رخی کسان کودکان غریبه را غرق میبه او جایزه بدهد. گفته اند در این اواخر ب بوددولت موظف 

 زه بگیرند!دادند تا جایجسد آنها را به دولت می

 

 عوامل بیرونی.  ۱-۳-۱
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

دهد، نی از بیرون چنگ و دندان نشان میشود در حالی که دشمی بماند و دوام بیاورد؟ و مگر میدفاع

 دلخوشانه 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

ت رفاه در غرب جایگزین دولت لیبرال کالسیک شد. دولت رفاه توزیعی منفی بازار بود. بدین طریق دول

دولتی است که برخی اهداف رفاهی )مانند کاهش توزیع ناعادالنه درآمدها، پرداخت یارانه به کاالهای 

های درمانی، ماعی نظیر بیمهمین اجتأهای تهداشت رایگان، گسترش سیستممصرفی فقرا، گسترش آموزش و ب

کند. غرب به این وسیله و با کاهش شکاف ها( را نیز دنبال میو نظایر اینو از کارافتادگی های بیکاری بیمه

های اجتماعی گرایش به مارکسیزم را کاهش داد. های اجتماعی برای فقرا، زمینهصتطبقاتی، و گسترش فر

بسیاری از این  . در ظاهرهای کارگری نیز بودن گسترش فعالیت و اقتدار اتحادیهدوران جنگ سرد، دورا

داری بودند. آگاهانه همه در خدمت نظام سرمایهها گرایش مارکسیستی داشتند اما در باطن و احتماال نااتحادیه

انداختند و درتی را با کارفرمایان به راه میهای دسته جمعی پرقبا سازماندهی کارگران، چانه زنی چرا که آنها

دادند، و شان افزایش میآنها را به جامعه امید به آینده و احساس تعلق به این وسیله با تأمین منافع کارگران،

های کارگری نقش سیستی. در عمل وبه تدریج اتحادیهنتیجه این چیزی نبود جز کاهش جاذبه شعارهای مارک
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مال کردند ـ عه منافع فرودستان را نمایندگی میخود را به احزاب کارگری و چپ دادند. و این احزاب نیز ـ ک

ی اروپایی، دولت در به بخشی از نظام سیاسی کشورهای غربی تبدیل شدند. امروز در تعداد زیادی از کشورها

دارای  اقع امروز بیشتر کشورهای اروپاییگرا، کارگری، و سوسیال دموکرات است. در ودست احزاب چپ

مزمان با عدالت اقتصادی دنبال ه هایی که هدف لیبرالیزم سیاسی راهای سوسیال دموکرات هستند. دولتدولت

 کنند. بنابراین غرب به این وسیله خطر گرایش به مارکسیزم را ازخود دور کرد.می

البته غرب هم برای اصالحات درون خودش و هم برای برگزیدن استراتژی برخورد با شوروی، به 

از دانشگاههای غربی  یها، بسیارشی خودش متکی بود. با هدایت دولتتحقیقات گسترده مراکز پژوه

مطالعات خود را به سوی شناسایی مسائل مرتبط با مارکسیزم و شوروی شناسی و شناخت عمیق تر مللی که 

های هنگفتی از مکفورد و کارنگی( ک اًهای سوسیالیستی داشتند سوق دادند. بنیادهای پژوهشی )مشخصرژیم

های مارکس شناسی و شرق ها یا کرسینند. آکادمیرد این مسائل تحقیق ککردند تا در مودولت دریافت می

نیز به انجام بهتر این وظیفه  یزمشناسی تاسیس شدند و انبوه کتابها و مقاالت مرتبط با شرق، شوروی و مارکس

 یاری رساندند. 

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 سیاستصورت امکان شکست آن بود. در

ریزی سیستماتیکی برای کمک این مجموعه عظیم فکری برنامهغرب به و اتاقهای فکر متکی بود. درواقع 

از سوی غرب بود.  جنگ سرد بازدارندگی در مقابله با شوروی ریخت. یک نمونه آن برگزیدن استراتژی

جنگ سرد به خودی خود یا با مشورت چند رهبر غربی با یکدیگر راهبرد بازدارندگی در گمان نکنیم که 

که از اتاقهای فیلسوفان و عالمان سیاست در دانشگاههای غربی به سیاستمداران بود راهبردی  اینآغاز شد. 

برتراند راسل و سایر دانشمندان غربی را که برای های قدیمی خاطره مباحث هنوز آمریکاییدیکته شده بود. 

نمود « نراسل ـ اینشت»در اعالمیه  ۴۰۱۱جوالی  توقف مسابقه اتمی در دوران جنگ سرد به راه افتاد و نهایتا در

ـ مباحثه بر علیه تکثیر سالحهای اتمی  ۴۰۱۱. راسل ده سال پیش از آن ـ در آگوست ۴یافت، از خاطر نبرده ند

رده بود. با وجود آن که راسل دانشمندان تراز اولی را با خود همراه کرده بود اما تالشهای آنان بی را آغاز ک

                                                 

روشنفکر و دانشـمند عـالی مقـام غربـی ـ از جملـه        ۴۴از امضا توسط  اینشتن به وسیله برتراند راسل تنظیم و پس –اعالمیه راسل  .۴

منتشر شد. این اعالمیه نسبت به خطرات سالح های اتمی هشدار می داد و بـه رهبـران جهـان توصـیه مـی       ۴۰۱۱اینشتن ـ در جوالی  

 کرد به دنبال راه حل صلح آمیزی برای آشفتگی جهان باشند. برای آگاهی بیشتر بنگرید به: 
The Origins of the Russell-Einstein Manifesto, by Sandra Ionno Butcher, May 2005. 
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ساختن  کردند تا باتالش میمداران قدرت طلب ان کند به این دلیل بود که سیاستنتیجه ماند. شاید کسی گم

 ان با مباحث راسل، موجی از مطلبی خود را ارضا کنند. اما چنین نبود. همزهای اتمی بیشتر، قدرتبمب

 شد. تا جایی که تحلیل راسل را به ها ـ بویژه به وسیله فیلسوفان و تحلیل گران مسائل استراتژیک ـ آغازتحلیل

کردند. حرف راسل این بود که ما سالح اتمی تولید نکنیم تا رقیب مطرح می« پارادوکس راسل»عنوان 

شود و به این وسیله از ایجاد یک دنیای ناامن مملو از سالح اتمی )شوروی( به ساختن سالح بیشتر ترغیب ن

این پارادوکس چه خواهد کرد  گفتند راسل بار عکس بود. آنان میجلوگیری کنیم. استدالل مخالفان دقیقا ب

که اگر ما سالح اتمی تولید نکنیم اما رقیب همچنان تولید کند همواره ما را در موضع ضعف خواهد دید و 

گفتند اگر بخواهیم امنیت داشته باشیم باید از اتمی ما را نابود خواهد کرد؟ می ه بخواهد با کاربرد سالحهرگا

نظر سالح اتمی از شوروی سر باشیم. از خالل همین مباحث بود که استراتژی بازدارندگی شکل گرفت. و 

 ا برگزید.استدالل مخالفین راسل غلبه کرد و آمریکا راهبرد بازدارندگی ر نهایتاً

همزمان چندین هدف مهم را بنابراین برگزیدن راهبرد بازدارندگی، توصیه همان مراکز تحقیقاتی بود که 

و توجیه الزم را در کرد. دوم انگیزه ا در برابر تهدید شوروی تضمین میکرد. نخست امنیت غرب رمحقق می

ترین ظامی ـ که همواره از نوع پیشرفتهت نای را به سوی تحقیقاآورد 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  تا منابع کمیاب این سیستم بسته و ناپویا به سوی کاربردهای غیرضروری سوق یابد و از درون مستهلک شود.

جنگ سرد حجم عظیمی از منابع مادی و اقتصادی و انسانی شوروی در جهت جنگ در دوران چنین بود که 

گیر )در هر سه حوزه  زمینی، دریایی و هوایی(، ر گرفته شد. مسابقه تسلیحاتی نفسسرد و مقابله با غرب به کا

ای بودند که های اتمی، و مهم تر از همه مسابقه برای تسخیر فضا سه حوزه گذاری پرهزینه در فعالیترمایهس

های درصد کل هزینه ۳۱بیش از  ۴۰۰۱ . مثالً در سالشوروی سعی وافر داشت در آنها از غرب عقب نماند

براساس برآوردهای انجام  همچنین .تعلق به آمریکا و شوروی بوده استتحقیق و توسعه نظامی در جهان، م

د ناخالص داخلی شوروی نصف آمریکا حالی تولی )دو سال پیش از فروپاشی شوروی( در ۴۰۳۰شده، در سال 

میلیارد  ۱۱۱مخارج نظامی شوروی ۴۰۳۰برابر آمریکا بوده است )در سال  ۱۲/۴بود، مخارج نظامی این کشور 

 میلیارد دالر بوده است(. ۲۴۱دالر و از آمریکا 

فی برای جامعه فقیری چون شوروی و نظام بوروکراتیک پر هزینه آن ظرفیت مادی و  انسانی کابنابراین 

. چنین بود که بخش اعظم منابع ها را نداشتان در همه عرصهرقابت همزمها و تحمیل بلند مدت این هزینه

برای یافت. اگر این  فرایند تنها ها سوق میوی باید به این فعالیتمالی و مازادهای اقتصادی تولید شده در شور
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سال  ۱۱های کمرشکن جنگ جهانی دوم، ملت روسیه بل تحمل بود. اما عالوه بر هزینهبود، قاچند سال می

 های معطوف به جنگ سرد را تحمل کرد. عی تامین منابع الزم برای فعالیتفشارهای اقتصادی و اجتما

کشور صنعتی پیشرفته  یتوجه کنیم که جنگ سرد برای غرب نیز پرهزینه بود. اما غرب شامل تعداد زیاد

های جنگ سرد را میان خود تقسیم هم در یک تقسیم کار، فشار هزینه د وکشورها هم ثروتمند بودن بود. این

های جنگ ر هزینهنیازمند بودند و شوروی یک تنه باید با کرده بودند. اما متحدین شوروی همگی وابسته و

ها توانست در همه عرصهر این وضعیت دیگر رژیم شوروی نمیگرفت. طبیعی است دسرد را بردوش می

کند.  مینأاش را تکت کند و نیازهای نو شونده جامعهالت فن شناختی و علمی و رفاهی جهان حرهمپای تحو

های مربوط به لمی ملت شوروی نیز در همین زمینهها و استعدادهای فکری و عبنابراین بخش اعظم توانایی

 جنگ سرد به کار گرفت شد. 

تقیسم کار نانوشته در همه  لی که غرب با یک های دیگر علم و تکنولوژی نیز چنین بود. در حادر 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

 توان گفت عمومنیز تالشهایی کرد اما تقریبا می لبته شوروی در این موردچنین چیزی امکان نداشت. ا

کنندگان تری نسبت به تولیدتبط با جنگ سرد ـ از کیفیت پایینهای نا مرکاالهای تولیدی شوروی ـ در حوزه

کن را بر دوش ملتی فقیر تحمیل غربی برخودار بودند. در هر صورت حکومت شوروی بار این رقابت کمر ش

های عریض و طویل اطالعاتی کرد. برخی معتقدند گسترش اردوگاههای کار اجباری و راه اندازی دستگاهمی

آوردن سیستماتیک اتهامات سیاسی به شهروندان عادی اما نامطلوب و فرستادن میلیونها نفر از شهروندان و وارد

خاب کرده است تا  بدون پرداخت شوروی به این اردوگاهها، راهی بوده است که دولت شوروی آگاهانه انت

دستمزد وسایر مزایا از نیروی کار میلیونها نفر به رایگان بهره ببرد. حتی ادعا شده است که دولت شوروی چون 

ی و اسکان نیروهای توان تامین مسکن کافی برای شهروندان را نداشت، برای خالی شدن ساختمانهای مسکون

کرده روانه اردوگاههای کار اجباری می ان نامطلوب را متهم و آنان راای سیستماتیک شهروندجدید، به گونه

است تا محل سکونت آنان را مصادره و به کارکنان جدید ـ و فعال مطلوب ـ بدهد. بدین ترتیب بنیادهایی که 

 شود یا فرو وند در طول جنگ سرد یا فراموش میبرای تداوم تاریخی یک ملت باید ساخته یا محافظت ش

 ریزد.می

م قرن بیستم پدیدار شدند به های مارکسیستی که نیمه دوگذشته، برخورد غرب با سایر دولت از این

های اشتند. بسیاری از دولتند آنو درخواست حمایت از  شوروی بردن بهای جز پناهای بود که آنان چارهگونه
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های نظامی یا نند. اما کمکپرچم شوروی زندگی ک گرای عصر جنگ سرد، تمایلی نداشتند که زیرچپ

کرد که به دست یاری به کرد، آنان را مجبور میآنان مینظامی که غرب به همسایگان، مخالفان یا دشمنان غیر

سوی شوروی دراز کنند. شوروی نیز که داعیه رهبری مارکسیزم جهانی را داشت چاره جز یاری آنان نداشت. 

های مداوم به آنها نیز بخش بزرگی از منابع مادی وابسته و لزوم کمکرهای اقماری و بنابراین وجود انبوه کشو

 بلعید.ملت شووری را میو انسانی 

موثر  ها ـ بویژه شخصیت مقامات شوروی ـ نیز در فروپاشی شورویها، تحول شخصیتدر کنار همه این

جا که آزادی همیشه و برای  ای بود که در دوره جنگ سرد تشدید شد. اما از آنبود. جاسوسی فعالیت دوطرفه

خود دلپذیر است )برخالف ثروت، قدرت و شهرت اتی دارد، یعنی داشتن آن به خودیهمه کس مطلوبیت ذ

 مین اهداف دیگری أها را برای تکه برای بیشتر انسانهای عادی دارای مطلوبیت عرضی هستند یعنی آن

 شوروی بوده است. به همین علت معموالً ضریب جاذبه غرب بیش از ضریب جاذبه خواهند( معموالًمی

برعکس. پس از فروپاشی شوروی معلوم شد که بسیاری از مقامات مهم  ها به سوی غرب بود نهپناهدگی

مرکزی یا مقامات جمهوریهای شوروی، به غرب متمایل بوده اند. پس از فروپاشی بود که معلوم شد یلتسین یا 

ها، فرار بسیاری از دانشمندان وستان غرب بوده اند. در کنار اینران، از دشواردنادزه یا شفچنکو و بسیاری دیگ

نیز باید در نظر گرفت. طبیعی است که سیستمی که نخبگان و مقامات آن نیز به بی  شوروی به سوی غرب را

 نماید.آن دل کنده باشند، دوامش بعید میارزشی، ناتوانی و نادرستی آن پی برده و از 

سالها و بلکه چند دهه وجود داشت. اما زمانی از  ذکر شد،اخاللهای درونی و بیرونی که  همه فشارها و

ماتیک دو پرده برون  افتاد که فناوریهای نوین اطالعات پا به عرصه نهاد. گسترش فناوریهای دیجیتال و انفور

ای فنی و سازمانی عصر که اقتصاد بسته شوروی توان همراهی و نوسازی خود با نیازهپیامد داشت. نخست این

میان  دیجیتال را نداشت بنابراین از این دوره به بعد علی رغم کوشش فراوان، شکاف اقتصادی و فناوری

گسترش نهاد. دوم این که انقالب انفورماتیک و گسترش ابزارهای اطالع  شوروی و غرب به سرعت رو به

شوروی را به لحاظ روانی فلج کرد. به قول آنتونی  رسانی )تلویزیون، ویدئو، ماهواره ، دیسکت و ...( جامعه

نست به خوبی در برابر تواانقالب انفورماتیک نظام شوروی میگیدنز )جامعه شناس انگلیسی( تا پیش از 

فشارهای غرب مقاومت کند. اما پس از آن نه اقتصاد شوروی توانست همپای آن تحوالت حرکت کند ـ زیرا 

یاورده بود ـ و نه نظام سیاسی آن دیگر توانست به تبلیغات دروغین درباره بهشت زمینی بنیادهای الزم را فراهم ن

ها از پرده برون افتاد و در دید ملل جهان قرار ها و جنایتانبوه فسادها، نا به سامانی، ظلمخود ادامه دهد و 

شد. در واقع انقالب  گرفت. ملت روسیه نیز از عقب ماندگی و نابسامانی خود نسبت به دنیای غرب آگاه

انفورماتیک هم چشمان  ملت روسیه  ـ و سایر ملل گرفتار نظامهای کمونیستی ـ  را باز کرد و هم پشتوانه روانی 
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میالدی در شوروی برجای مانده بود  ۳۱مقامات شوروی را در هم شکست. سرانجام آنچه در سالهای دهه 

ی، ملتی در هم شکسته و د، مقاماتی وحشت زده از ناکاماقتصادی به نفس افتاده، حکومتی زمین گیر و فاس

و اخالقی ویران شده بود که دست به دست هم داد و فروپاشی شوروی را رقم زد. گرچه در هفتاد  تحقیر شده

ها نفر به کام مرگ رفتند و میلیونها نفر نیز در خویش فروشکستند، اما یونسال تجربه حکومت شوروی، میل

های آینده این سلاهد فروپاشی یکی از الگوهای حکومت آرمانی بشری بود تا مبادا برای نبشریت سرانجام ش

توان درخت حکومت آرمانی را نشاند. امید که آخرین تجربه بشریت تداوم یابد که بر خاک انسانی می توهم

 باشد.

 

 .  ضربه سوم: بحران بزرگ اقتصادی۱-۴
بزرگترین ، ۴۰۳۰ بزرگ بحرانرزاند، یک شوک اقتصادی بود. ضربه نوع سومی که در قرن بیستم غرب را ل

اکتبر  ۳۱در روز پنج شنبه  بازگشت باشد.بی سقوطی ،توانست برای غرببشر بود که میبحران اقتصادی تاریخ 

ک سقوط کرد و به ـ که در تاریخ غرب به پنج شنبه سیاه معروف شده است ـ بورس وال استریت نیویور۴۰۳۰

های فراوانی تعطیل شدند و کارگران بیشماری از سقوطهای بورس درگرفت. کارخانهای وعهدنبال آن مجم

بیکار. به سرعت دامنه بحران به همه کشورهای غربی و سپس به بخش اعظم جهان کشیده شد. در نتیجه این 

شدند. بیست هزار میلیون نفر بیکار  ۴۳بحران فقط در آمریکا روزانه دوازده هزار نفر و در طول بحران جمعا 

بانک ورشکست شدند، از هر بیست مزرعه دار یک نفر مزرعه اش را از دست داد، و در طول  ۴۱۴۱شرکت و 

آمیزی ن(. چنین موج خسارتهزار نفر خودکشی کردند )باالترین نرخ خودکشی در جها ۳۲تنها یک سال 

 .سایر کشورهای غربی را ـ البته با شدت ضعیف تری ـ نیز در برگرفت

، دست به تمهیدات گسترده ای برای عدم تکرار آن زد. بحراننیز 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 

  مصداقهای قدرت انطباق سیستم است(. پیش از آن به آن پای بند بود ـ کنار نهاد )این چرخش بزرگ، یکی از

 نز( به منظور کنترل و مدیریت جان مینارد کینظیری چون ی غربی )تحت تعالیم اقتصاددان بیهادولت

های غربی دولت هایسهم متوسط هزینه مثالًزدند.  مداخله گسترده در اقتصادهای اقتصادی، دست به ثباتیبی

در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم به  درصد بود و ۴۱ستم حدود ده تا بی که در اوایل قرن در اقتصادشان
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تا  ۱۱های پایانی قرن بیستم به فزایش نهاد به گونه ای که در دههدرصد رسیده بود از آن پس رو به ا ۳۱حدود 

 .۴(که جهش داشته است و دوباره کاهش یافته است های جهانیهای جنگد رسید )به استثنای دورهدرص ۱۱

اساس آن قوانینی در رابطه با ارتباطات مالی و تجاری امضا شد که بر ۳پیمان برتن وودز ۴۰۱۱نخست در 

شده ای بود که برای نگآمد. در واقع این پیمان بخشی از تالشهای هماهیان کشورهای صنعتی به اجرا در میم

های اقتصادی آینده صورت می تامین مالی و بازسازی اروپای بعد از جنگ جهانی دوم و اجتناب از رکود

 بانک جهانیسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول حاصل همان کنفرانس برتن وودز است. تأ گرفت.

نام اولیه بانک جهانی یعنی بانک بین المللی ترمیم و توسعه نشاندهنده ماموریت در همان سال تاسیس شد )

وی ترمیم و بازسازی اقتصاد آسیب دیده پس از جنگ مدیریت را به س ( تا جریانهای مالی جهانیاولیه آن است

یعنی تثبیت  ـ ترتکلیف مهم( تشکیل شد. در واقع IMFصندوق بین المللی پول ) ۴۰۱۱کند. آنگاه در سال 

اقتصاد جهان و عبور دادن آن از شرایط رکود و در کل، مدیریت اقتصاد جهان برای پرهیز از درافتادن به 

( برای FAO) سازمان خواروبار جهانیهمچنین  ه عهده صندوق بین المللی پول گذاشته شد.ب ـ رکودی دیگر

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت  ۴۰۱۱سیس شد. سپس در سال ایت مسائل جهانی غذا و کشاورزی تأهد

المللی  های بین المللی ایجاد و قوانین بینارت بین الملل از راه کاهش تعرفهبا هدف  بسط تج  ۲ )گات(

 ، شد(. WTOمنجر به تاسیس سازمان تجارت جهانی،  ۴۰۰۱تجاری، به امضا رسید  )این پیمان سرانجام در سال 

 نطفه ایجاد جامعه اقتصادی اروپا ـ که بعدها به اتحادیه اروپا تبدیل شد ـ بسته شد.نیز با پیمان رم،  ۴۰۱۱و در 

ها بخشی از هدایت مسائل جهانی تأسیس شد. اینف نظارت و با هد سازمان بین المللی انرژی نیز ۴۰۱۱در سال 

های بزرگ لف اقتصاد جهان از وقوع بی ثباتیهای مختغرب در کار کرد تا با مدیریت بخشتمهیداتی بود که 

 در اقتصاد جهانی پیش گیری کند.

ی را نیز نباید از های تجاراقتصاد در شناسایی و  تحلیل چرخههای گسترده علم البته نقش مهم پیشرفت 

های اقتصادی زیادی را ها و تالطمثباتیه دوم قرن بیستم کشورهای غربی بینظر دور داشت. گرچه در نیم

هایی که هید کرده بودند و با یاری پیشرفتتجربه کردند اما به کمک همان نهادها و پیمانها و ترتیباتی که تم

زه، دیری ی تاهاودند، اجازه نداند که هیچکدام از بی ثباتیدانشگاههای غربی در علم اقتصاد ایجاد کرده ب

                                                 

به  ۴۰۰۱و  ۴۰۱۱، ۴۰۱۱، ۴۰۳۱درصد بود در  سالهای  ۱/۴۲حدود  ۴۰۱۴برای مثال سهم هزینه های دولت انگلستان که در سال   .۴

 درصد رسیده است.  ۲/۲۰و  ۳/۲۱، ۱/۲۲، ۳۲
2.    Bretton Woods Agreement 

3.  General Agreement on Tariffs and Trade 
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های اقتصادی ید گفت غرب در مدیریت و مهار شوکجهانی تبدیل شوند. بنابراین بابپایند یا به یک بحران 

 قرن بیستم، با نمره قبولی پای به قرن جدید نهاد.

 

 های بزرگ نفتی.  ضربه چهارم: شوک۱-۶
های نفتی بود. از فراز ای که غرب آن را تجربه کرد، شوک های بزرگ و پرهزینهوکاما چهارمین گونه از ش

نفت که بگذریم، غرب تاکنون دو شوک بزرگ و پرهزینه  قیمتو فرودهای موقت و موضعی یا تدریجی 

 ۳و به علت آغاز جنگ اعراب و اسرائیل ) ۴۰۱۲نفتی را تجربه کرده است. یکی شوک نفتی اول که در سال 

( اتفاق افتاد و در پی آن اعراب صدور نفت به کشورهای حامی ۴۰۱۲اکتبر  ۱هجری قمری برابر  ۴۲۰۲ضانرم

(  تولید نفت کشورهای ۴۰۱۱مارچ    ۴۱تا  ۴۰۱۲اکتبر ۴۱اسرائیل را تحریم کردند و به مدت شش ماه )از 

دالر )بیش از پنج برابر(  ۱۴/۴۱دالر به  ۰/۴درصد کاهش یافت و به دنبال آن قیمت هر بشکه نفت از  ۳۱عربی 

این بار نزدیک  اسالمی ایران رخ داد و قیمت نفت افزایش یافت. و دیگری شوک نفتی دوم که با وقوع انقالب

 دالر(. ۲۰ حدود دالر به ۱/۴۱برابر شد )از حدود  ۲به 

ان دارد مانند مین انرژی جهان( در اقتصاد جهن نفت به عنوان اصلی ترین منبع تأنقشی که انرژی )اکنو

ثباتی آن. اهمیت  نقشی است که خون در بدن دارد. نه قطع آن قابل تحمل است، نه کمبود آن و نه حتی بی

میلیون   ۱/۱۴کل تولید روزانه نفت در جهان متوسط  ۳۱۱۱ی توضیح داد. در سال توان با مثالاین نکته را می

دالر در هر بشکه بوده است.  ۱۱/۱۱ز در همان سال بشکه در روز بوده است. متوسط قیمت سبد نفتی اوپک نی

میلیارد دالر بوده است. اکنون  ۱۲/۲حدود در هر روز  ،۳۱۱۱بنابراین ارزش نفت تولید شده در جهان در سال 

اگر جریان ورود نفت به صنایع جهان یک روز به طور کامل قطع شود، و فرض کنیم جهان هیچ ذخیره نفتی 

قطع نفت را با سایر منابع انرژی جبران کند، زیان اقتصاد جهانی ـ ناشی از قطع یک روزه  نداشته باشد و نتواند

. پس گرچه ارزش بازاری تولید یک روزه نفت در دنیا در سال ۴میلیارد دالر خواهد بود ۳/۱۲نفت، بالغ بر 

ا تولیدی که به کمک آن میلیارد دالر بوده است، اما ارزش واقعی آن )یعنی میزان بازدهی ی ۱۲/۲معادل  ۳۱۱۱

کند که اگر تولید نفت ین صورت منطق اقتصادی حکم میمیلیارد دالر است. در ا ۱۳آید( حدود به دست می

                                                 

 ۲۱درصد انرژی مصرفی جهان از طریق نفت تامین شده است، می توان گفت  ۲۱بیش از  ۳۱۱۱با توجه به این که در سال  .۴

ل تولید ناخالص درصد ک  ۲۱میلیارد دالر( وابسته به نفت است. بنابراین می توان از تقسیم  ۱۱۲۳۱درصد تولید ناخالص جهان )

 .روز، میزان تولیدی که بواسطه قطع یک روزه نفت از دست می رود را برآورد کرد ۲۱۱به   ۳۱۱۱جهان در سال 
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میلیارد دالر خرج کند تا امنیت عرضه نفت را تضمین کند.  ۱۲/۲ای روبه رو شود، دنیا خیلی بیش از با مخاطره

 ورد نفت باید لحاظ شود.این نکته کلیدی است که در رفتار غرب در م

رضه نفت همراه با ثبات نسبی چه برای غرب مهم است قیمت خود نفت نیست، بلکه تداوم عپس آن 

های نفت آرام انجام شود و به صورت شوک نباشد، همیت دارد. یعنی اگر افزایش قیمتهاست که اقیمت

تواند پیامدهای دریجی قیمت نفت میگاهی افزایش ت کند. حتیه شدیدی بر اقتصاد غرب تحمیل نمیهزین

ب تالش کند و موجقگر نظام اقتصادی غرب را فعال میمثبت نیز در برداشته باشد چرا که سازوکارهای انطبا

های شدید قیمت ، به منزله مرگ اقتصاد است و شوکشود. اما قطع عرضه انرژیبرای نوآوری در فناوری می

ه اد. چرا که رشد اقتصادی مستلزم برنامه ریزی است و برنامه ریزی آنگاه بانرژی، به منزله در اغما رفتن اقتص

 قیمتبینی نشده وارد محیط کسب و کار نشود. بنابراین بی ثباتی یا شوک های پیشرسد که وضعیتنتیجه می

ریزی در فضای کسب و کار و توقف برنامهترین عوامل تولید ـ موجب ابهام رژی ـ به عنوان یکی از ضروریان

شود. بی ثباتی برای اقتصاد، سم قاتل است. و غرب این را بارها ریزیهای گذشته مییا شکست برنامهمدت بلند

 تجربه کرده است.  

 ( ۳۱۱۲مارس مثال خوب دیگر در این زمینه، مورد عراق است. در آغاز حمله آمریکا به عراق )

دند که هدف آمریکا تسلط بر منابع نفتی عراق )به کرآمریکایی چنین طرح میمطبوعات ضدمداران یا سیاست

میلیون  ۳تواند روزانه کردند که عراق میتی جهان( است. گاهی هم محاسبه میعنوان سومین دارنده ذخایر نف

خواهد برد. اما خیلی میلیاردها دالر منفعت  آمریکا از غارت منابع نفتی عراق مثالًو  ۴بشکه نفت صادر کند

آمریکا ده سال نفت عراق را مجانی ببرد )گرچه چنین چیزی عمال امکان پذیر نیست(، با  ساده است. اگر

دالر برای هر بشکه ) متوسط قیمت نفت در زمان حمله به عراق  ۲۱میلیون بشکه در روز و قیمت  ۳صادرات 

لی است که . این درحا۳بود میلیارد دالر خواهد ۳۱۱(، جمع ارزش آن برای ده سال، برابر۳۱۱۲در مارس 

 دارد و محاسبات اقتصادی نشان  «مستقیم»های نظامی میلیارد دالر هزینه ۱۱۱یزی حدود آمریکا سالیانه چ

میلیارد بوده  ۳۱۱۱مجموع کشورهای غربی درگیر در عراق بیش از  های مستقیمهزینه ۳۱۱۱دهد که تا سال می

های ناشی از افزایش و معلولین، هزینهمجروحین  های پرستاریهای غیر مستقیم )شامل هزینهاست. اگر هزینه

( ۳۱۱۴قیمت نفت و ...( را نیز محاسبه کنیم طبق محاسبات بیلمز و  استیگلیتز )برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 

                                                 

( بوده است. پیش از حمله اخیر آمریکا به ۴۰۳۰میلیون بشکه در روز )در سال  ۳۱/۳تا کنون  ۴۰۳۴باالترین تولید نفت عراق از  . ۴

 ( رسیده بود. ۳۱۱۳میلیون بشکه در روز )سال  ۳به عراق، تولید روزانه عراق 

هر دو بر و درآمد نفت  ینظام نهی. چون هزمیدر زمان حمله برآورد کنبر اساس قیمت  دیارزش نفت عراق را با کنیم که  دقت  .۳

  .شود یزمان محاسبه م اساس قیمت های همان



 ۸۱۳ نگاهی به تجارب پرهزینه غرب در قرن بیستم                                                                                     

 

 

 

 

-. روشن است که اگر هزینه۴میلیارد دالر هزینه متحمل شده است ۲۱۱۱تاکنون فقط اقتصاد آمریکا بیش  از 

ن عدد که سایر کشورهای غربی در جنگ اخیر عراق متحمل شده اند را نیز بر ای مستقیمیغیر های مستقیم و

مقایسه نیست. وجه با منافع نفتی مستیقم حاصل از نفت عراق قابل رسیم که به هیچبیفزاییم به رقمی نجومی می

 البته قاعدتاًکند. راق خرج میین چنین بی مهابا در ععراق داشته باشد که اباید منافعی فراتر از نفت  پس غرب

بندی انسانهای کره خاکی، غرب برای ما ساکنان خاورمیانه و خلیج فارس کند که در رتبههم کسی فکر نمی

از دو هزار میلیارد شود در مدت کوتاهی )پنج سال( هزینه مستقیمی بیش تبه باالتری قائل است که حاضر میر

زار میلیارد دالری  برای جنگ اخیر خلیج فارس هزینه کند؟! پس داستان های غیر مستقیم چند هدالر و هزینه

  نکردنی است.باور ق بود ـ ها در حمله به عرار دموکراسی ـ که شعار اولیه غربیبسط و صدو

، «نظریه غارت» و هم« صدور دموکراسی»بنابراین برای تحلیل علت حمله آمریکا به عراق، هم نظریه  

د، موجب تالطم رسد. اما اگر دقت کنیم ناامنی درخلیج فارس، توسط هرکشوری که رخ دهمنطقی به نظر نمی

اگر به علت بی ثباتی و ابهام در  مثالًبسیار پرهزینه است. ها برای اقتصاد غرب ثباتیشود و این بیبازار نفت می

لیارد دالری در تولید می ۲۱۱فهوم کاهشبازار نفت، رشد اقتصاد غرب تنها یک درصد کاهش یابد این به م

و رژیم صدام مهم ترین عامل بی ثباتی در سه دهه اخیر در خلیج فارس بوده است. بر  .۳کشورهای غربی است

هایی بود که در چارچوب ثباتینبود چرا که منشأ بی این اساس تداوم رژیم صدام دیگر برای غرب قابل تحمل

به دالیل دیگر  کتابگنجید )البته در این ه نفت نمییریت انرژی و تضمین عرضهای غرب برای مدسیاست

های نفتی برای غرب مهم اند، نه فقط از این بابت که ز خواهیم پرداخت(. بنابراین، شوکحمله به عراق نی

برند بلکه بیشتر از این بابت که ثبات اقتصادی و امکان برنامه ریزی تولید را در اقتصاد غرب باال می هزینه

ادی غرب کنند. در یک کالم، حفظ  رفاه کنونی و برتری اقتصی بنگاههای غربی را مخدوش میبرا تولیدی

مدت است، و رشد مستمر نیز نیازمند ثبات و اطمینان در فضای کسب و کار است. مستلزم رشد مستمر و بلند

-یمه محسوب میمخارج آن نوعی حق ب )شاید بتوان گفت حمله آمریکا به عراق را از هر منظری که بنگریم،

ها و خطرات محتمل را از اقتصاد یا تمدنش دور کند. و هر چه دوره زمانی پردازد تا ریسکشود که غرب می

 بیمه، بلندتر و منافع حاصل از بیمه، بیشتر باشد، غرب حاضر است حق بیمه بیشتری بپردازد(.

                                                 

های جنگ عراق را محاسبه و آن را در کتاب خود تحت  ر اقتصاد، هزینهی نوبل د جوزف استیگلیتز و لیندا بیلمز برندگان جایزه .۴

 منتشر کرده اند. ۳۱۱۳(، در سال The Three Trillion Dollar War« )جنگ سه تریلیون دالری»عنوان 

ت که دالر بوده اس اردیلیهزار م ۲۱حدود  ۳۱۱۱ثابت سال  قیمتبه  ۳۱۱۱در سال  OECD یکشورها یناخالص داخل دیتول  .۳

  .شود یدالر م اردیلیم ۲۱۱درصد آن  کی
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یم اقتصادی و اجتماعی )مانند ( برای غرب نه تنها خسارتهای عظ۴۰۱۲شوک اول نفتی )پیامد اقتصادی 

ای به نام بود که اقتصاد جهانی با پدیده نیز نخستین بار بیکاری گسترده و تبعات اجتماعی آن( بود، بلکه برای

به عنوان یک شاخص  ای که تا آن زمان برای اقتصاد دانان نیز ناشناخته بود.شد. پدیدهرو میتورم رکودی روبه

 ۱/۱حدود  ۴۰۱۲( در سال OECDیافته )ه نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعهی کتوان گفت در حالساده می

( ۴۰۱۱درصد )در  ۰۱/۱( و ۴۰۱۱درصد )در  ۰/۳درصد بوده است، این نرخ در سالهای بعد به ترتیب به 

میلیارد دالر )به  ۴۱۱۱کاهش یافت که همین کاهش ساده نرخ رشد اقتصادی در این دو سال به مفهوم بیش از 

نفتی در شوک  ( زیان ناشی از عدم افزایش تولید ناخالص داخلی این کشورها بوده است.۳۱۱۱یمت ثابت ق

به همین شدت به غرب وارد آمد. مجموع خسارت ناشی از کاهش رشد اقتصادی  ( نیز خسارتهایی۴۰۱۰دوم )

 ۰۲۱( بالغ بر OECD( برای کشورهای توسعه یافته )۴۰۳۳تا  ۴۰۳۱در سه سال اول پس از شوک )سالهای 

 ( بوده است.۳۱۱۱میلیارد دالر )به قیمت ثابت 

تاد میالدی هزینه پرداخت و تجربه بنابراین غرب به اندازه کافی در دو شوک بزرگ نفتی دهه هف

هایی برگزیند که مانع تکرار آن شوکها شود. د تا با توجه به آن تجارب، سیاستبرگرفت و پس از آن الزم بو

هایی را اعمال و آغاز کردند تا از میالدی سیاست  ۳۱و   ۱۱های دهه کشورهای صنعتی در در همین راستا

  شان ـ کاسته شود. در این زمینه این کشورهاپذیریدهایشان به نفت ـ وبنابراین آسیبوابستگی اقتصا

ه صورت ژی بجویی شود و هم انرگرفتند تا هم در مصرف انرژی صرفهها را به کار ای از سیاستمجموعه

محیطی های معطوف به افزایش کارایی استفاده از انرژی معموال با مالحظات زیست بهینه استفاده شود. سیاست

که منبع درآمد تازه ای ها هم موجب شد استآمیزی نیز برجای گذاشت. این سیهمراه بود و نتایج  موفقیت

دهه  ـ در سه ۴ه طور کلی شدت مصرف انرژیهای غربی فراهم آید و هم شدت مصرف نفت ـ و ببرای دولت

به « غربی نگاهی به سیاست انرژی کشورهای»کاهش یابد )این بحث را در فصل سوم، بخش پی درگذشته پی

ها موفق بود و شدت مصرف انرژی را کاهش داد اما در عین حال استگرچه این سیکنیم(. طور مفصل باز می

 که کاهش اهش یابد. بویژه آنداد تقاضای انرژی کنمیمداوم اقتصادهای غربی اجازه  رشد

های تازه های الزم برای تشدید این تالشها و حرکت جدی به سوی انرژیهای نفت در دهه هشتاد انگیزهقیمت

 را فروکاست.

هیچگاه سامان نگرفت و  در هر صورت تا آغاز قرن بیست ویکم مساله رهایی غرب از نفت خلیج فارس

ها را نگرانی های نفت در دهه هشتادسقوط قیمت تیجه مطلوب نینجامید. چرا کهها هیچگاه به ناین سیاست

                                                 

 شدت مصرف انرژی عبارت است مقدار انرژی مصرف شده برای تولید هر واحد از محصول ناخالص ملی. .۴
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ماندن و پایین له انرژی را از بین بردگیری و ساماندهی جدی مسأهای الزم برای پیکاهش داد و انگیزه

ز شده بود را نیز به بوته ای که آغارفت تا تالشهای اولیهنسبی نفت در دهه نود نیز میهای مدت قیمتبلند

ود نیز تداوم یافت ـ  تا اواخر دهه ن علت سقوط قیمت نفت در دهه هشتاد میالدی ـ که عمالًفراموشی بسپارد. 

توان به چهار عامل اصلی مرتبط ساخت. نخست کاهش عوامل اخاللی که بر ریسک بازار نفت را  نیز می

نندگان  غیر اوپک؛ سوم مشکالت داخلی بین خود اعضای کدوم افزایش تولید نفت توسط تولید؛ ۴موثرند

ورهای صنعتی ناشی از اعمال ها(؛ و چهارم کاهش تقاضای کشبندی اعضا به سهمیهاوپک )مثالً عدم پای

 های بهینه سازی انرژی.سیاست

 ا راریزیهای آنهدیگری به غرب وارد کرد و برنامه در واقع این بار این کاهش قیمت نفت بود که شوک

یمت بار برای کاهش وابستگی به نفت ـ نقش برآب کرد. گرچه در عرف کارشناسی، این کاهش شدید قـ این 

مدت آن مثبت است ـ اما اگر به آثار منفی بلند شود ـ چرا که شاید آثار کوتاهنفت با عنوان شوک شناخته نمی

جا نباشد. این جا د کاربرد واژه شوک برای آن بیشایکند، ها را عقیم مییژه این که برنامهمدت آن بنگریم، بو

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 

 هشی و هم مانع شوک افزایشی در قیمت نفت شود. یعنی هم مانع شوک کا

فته بود که کرد، دریاورود به قرن بیست ویکم آماده می در حالی که غرب خود را برای به دیگر سخن، 

سیاسی جهان و ممانعت تر از مسائل قبلی )یکی مدیریت ثبات ندکی پیچیدهله انرژی اساماندهی و مدیریت مسأ

کمونیزم( است. در مورد های اقتصادی و سوم مبارزه با انی، دوم مدیریت بحرانای بزرگ جههاز بروز جنگ

های نظامی، و مهم ترین حامیان فروشندگان سالح و بزرگترین قدرت کنندگان وترین تولیدجنگ، اصلی

 کردخواستند ـ و منافع آنها ایجاب میکشورهای غربی بودند، پس هرگاه میکشورهای یاغی، خود 

ین های اقتصادی نیز چنورد بحرانها را کنترل کنند و نگذراند بحرانی و فراگیر شوند. در مانستند تنشتوـ می 

کنترل دالر و یورو به عنوان تپد. نیز ی متنوع و بازارهای مالی غربی میهابود. نبض اقتصاد جهان در بورس

حتی کنترل سایر متغیرهای اقتصادی دست آمریکا و اروپا است. ترین و معتبرترین ارزهای جهانی در اصلی

                                                 

است که در دهه هشتاد میالدی با وجود آن که جنگ ایران و عراق در خلیج فارس در جریان بود، ریسک بازار نفت  جالب .۴

آن هم عمدتا این بوده است که هر دو کشور برای تداوم جنگ نیاز به درآمدهای نفتی باالیی داشتند و  افزایش نیافت. علت

بنابراین هیچکدام تالش مستمر برای ناامن کردن خلیج فارس نداشتند )جز حمالت موردی به برخی پایانه های صدور نفت 

 یکدیگر(.
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مهم )مانند نرخ بهره، قیمت طال و ...(  در دست آنان است. همچنین نبض مهم ترین اقتصادهای جهان در دست 

. بنابراین (جهان است تولید درصد کل ۱۱بیش از  OECDکشور  ۲۱ تولید ناخالصخود آنان است )حجم 

نیست. اما در مورد انرژی چنین نیست. طبیعت و ساختار توزیع  کنترل بحرانهای اقتصادی  نیز چندان دشوار

تواند به راحتی آن را مدیریت مسلط( به گونه ای است که غرب نمی)فعال نفت به عنوان انرژی  منابع انرژی

 کند. 

 شود اما فعال خیلی گذرابه تفصیل سخن گفته می کتابهای بعدی این ر این مورد در بخشگرچه د

ه علل اصلی ناتوانی غرب در مدیریت کامل بازارهای نفت اشاره کرد. نخست مساله عدم تقارن بین توان بمی 

ترین مصرف کنندگان انرژی، کشورهای غربی هستند، منابع تقاضا است. یعنی در حالی که اصلیعرضه و 

 م عمدتاًها هدر کشورهای غیر غربی است. و این عرضه نفت بسیار پراکنده است و بخش اعظم آن هم

برای غرب قابل کنترل نیست. از  ثباتی در آنها بسیار است و هم تحوالت آنها الزاماًکشورهایی هستند که هم بی

سوی دیگر رشد اقتصادی در برخی مناطق جهان سومی )مانند آسیای جنوبی و جنوب شرقی( در دو دهه آخر 

ابراین امکان مدیریت طرف تقاضا را نیز برای قرن بیستم سرعت گرفت و رشد تقاضای نفت را تشدید کرد و بن

م برآوردی ذخایر نفت را غرب کاهش داد. در همین دوره، تحوالت فناوری نیز دائما وضعیت استخراج و حج

داد و بنابراین امکان ایجاد یک چشم انداز روشن و اتخاذ یک استراتژی قاطع را برای غرب از بین تغییر می

اند، به همین برپایه انرژیهای فسیلی شکل گرفته صنایع جهان در طول قرن بیستم عمدتاًبرده بود. از سوی دیگر، 

گونه مدیریتی بر تقاضای جهانی نفت نیازمند سازماندهی و هماهنگی در رفتار میلیونها صنعت و علت هر

ت.  تغییر کاری غیر ممکن اس کارخانه و بنگاه و میلیاردها نفر مصرف کننده نفت در جهان است که عمالً

گذاریهای گسترده و زمان بر برای تولید انواع انرژیهای دیگر )غیر ی مصرف انرژی نیز نیازمند سرمایهالگو

 پذیر رایط مساعد نباشد امکانفسیلی( است که چنین کاری نیز نیازمند یک حرکت جهانی است و تا ش

ام داده است که تا کنون و تا حدود زیادی مانع شود. البته غرب در این راستا چند اقدام نسبتا مهم نیز انجنمی

شکل گیری بحران جدید در حوزه انرژی شده است. اقداماتی مانند کنترل اوپک از طریق تعامل مثبت با 

های نفتی و کمک به  سرمایه گذاری در حوزه کشورهای دوست آمریکا که عضو اوپک هستند؛ یا تشویق

ایجاد ذخایر استراتژیک نفت )عمدتا توسط آمریکا(  از جمله اقداماتی  جدید )مانند نفت دریای شمال(؛ و یا

ها و جلوگیری از بحرانهای احتمالی ثباتیرل تحوالت حوزه نفت برای کاهش بیهستند که غرب در جهت کنت

 توان دریافت که این اقدامات ـ حداقل در قرن بیست و یکم ـ دیگر نتیجهانجام داده است. اما به روشنی می

بخش نیست. البته در کنار همه این اقدامات، باید مهم ترین،  پرهزینه ترین و مؤثرترین اقدام غرب، یعنی 

مین امنیت و (، برای تأحضور جدی ـ سیاسی و نظامی ـ در اصلی ترین منطقه عرضه انرژی جهان )خلیج فارس
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یده یکم ـ به این نتیجه رساز قرن بیست ورسد که غرب ـ از آغ، را نیز ذکر کرد. اما به نظر میتداوم عرضه نفت

ای برای امنیت عرضه نفت باشد و باید راهکار دیگری دیتواند تضمین جاست که این اقدامات دیگر نمی

 بیندیشد.

ازارهای نفت وگاز در له روند تحوالت ب، مسأودن این بحث برای مباحث این کتاببیل محوریبه دل

زایش احتمال وقوع مجدد یک شوک انرژی ویرانگر در ربع اول قرن بیست و بینی آینده آن و افگذشته و پیش

 کنیم.زمینه را در فصل بعدی بازکاوی مییکم  و راهبردهای غرب در این 

 

 بندیجمع
ده ای 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 گونه از آنها )جنگاست تنها سهاند، غرب توانسته 

نظامهای کمونیستی( را مدیریت کرده و امکان وقوع مجدد آنها را ـ البته  با چشم انداز و اطالعات کنونی ما ـ 

ه از سالهای آغازین قرن تر شدیم و هرچهر چه به اواخر قرن بیستم نزدیک به صفر برساند. اما از قضا تقریباً

بیست و یکم گذشت، سمت و سوی تحوالت به گونه ای پیش رفته است که احتمال وقوع یک بحران ویرانگر 

یکم شد که میراث شومی )برای انرژی برای غرب را تشدید کرده است. پس غرب در حالی وارد قرن بیستم و

ابستگی شدید به نفت و عدم توانایی مدیریت کامل ها( با خود به قرن بیست و یکم آورد و آن همانا وغربی

رود که پیش از در رسیدن بحران، چاره ای اساسی البته از یک غرب عاقل انتظار می تحوالت این حوزه بود. و

بنا نهاده اند: ایجاد تعادل در دو هدف  خود را برمحور استراتژی آمریکاییان در آغاز هزاره سوم  بیندیشد.

این که استراتژی آمریکا باید در راستای و دوم  ... از منافع یک جهان منسجم و هماهنگ ننخست بهره برد»

. روشن است که ۴«را پایدار ساخت پیش گفته تا بتوان منافع ی باشدفرو نشاندن نیروهای بی ثبات کننده جهان

 ،ثباتیهای منشاء بینیرو ساختنیا نابود ت یمکند و بی اههدف اول را محقق می تسریع فرایند جهانی شدن

یکی از عوامل اساسی بی ثباتی است که باید از طریق بی آشکارا نفت وابستگی اقتصاد غرب به هدف دوم را. 

  اهمیت ساختن آن اثرش را بر ثبات جهانی از بین برد.

ه پذیری جامعهای 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 گفتهصنعتی ما را آشکار می

                                                 

 .۲۴۱و  ۳۱۴ص  استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم، .۴
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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  ،ر این دو قرن مشاهده شده است و آناست که در سراس

انگلوساکسون ـ به  غربی بویژه کشورهای که مجموعه اقتصاد جهان را ـ البته با پیشتازی و رهبری کشورهای

. اما این رشد ۴نیز تبدیل شده است هایی از جهان این رشد به توسعهرانده است و در بخش سرعت به پیش

 توانست به منابع عظیم انرژی فسیلی دست یابد و از آن بهره ببرد.شد اگر جهان نمیمیپذیر نمداوم امکان

اختراع ماشین بخار و آنگاه لوکوموتیو و سپس موتورهای درون سوز همه و همه به این علت توانستند به ابزاری 

مد. رشد آنرژیهای فراوان و ارزان فسیلی به خدمتشان دربرای رشد مداوم اقتصاد جهانی تبدیل شوند که ا

 انفجاری صنعت و اقتصاد 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  

ا به علت مشکالت حمل ونقل آن، بسیار دیرتر )از دهه سوم داد. گرچه گاز، منبع انرژی ارزان و تمیزی بود ام

)از انقالب  دوقرن نزدیک به زغال سنگ، در کل، قرن بیستم( وارد چرخه سوخت صنعت و اقتصاد شد.

، منابع انرژی پایه برای رشد اقتصاد در شش دهه پس از جنگ جهانی دوم، و نفت صنعتی تا جنگ جهانی دوم(

                                                 

را خیلی ساده می توان به مفهوم درونزا، مستمر و پایدار شدن  رشد اقتصادی، همراه با تحقق سطح قابل قبولی از عدالت  توسعه  .۴

 در نظر گرفت.
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ها و بخش بزرگی از تحوالت سیاسی، جنگ های اقتصادی، بلکهنه تنها جهش ین علت،به هم جهانی بوده اند.

آیا  جهان بوده است. نفت( )عمدتاً انقالبها در قرن بیستم حاصل رقابت و تالش برای کنترل منابع انرژی فسیلی

 مه دهد؟ به نظر له آفرین خاتأرا به این منابع ارزشمند اما مس اشست که بشریت وابستگیگاه آن نرسیده ا

یلی، یکم، نسبت به قرن بیستم، یعنی عبور از انرژیهای فسینی قرن بیست وبترین تمایز قابل پیش رسد که مهممی

، و صنایع بی وزن و پای نهاد و اقتصادهای دانایی محور« عصردانایی»توان به گیری است. مگر میدرحال شکل

ماند که گمان کنیم ریزفناوری ر دایناسورها وابسته بود؟ به لطیفه میرا بنیاد کرد اما به انرژی عص دانش پایه

)نانوتکنولوژی( و زیست فناوری )بایوتکنولوژی(، یعنی محورهای رشد در قرن بیست و یکم، بخواهند برپایه 

ی انرژیهای فسیلی فعالیت و رشد کنند. پس منطقا ـ حتی بدون نگاه به آمار وارقام منابع و عرضه  و تقاضا

انرژیهای 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 

ز آنانی خواهند بود که صدای پای تحول را در این عبور، بسیاری از کشورها زیان خواهند کرد. و برندگان نی

رسد کشورهای غربی این را دریافته اند و اقدامات خویش را و دست به اقدام بزنند. به نظر میزودتر دریابند 

کوشند ما نکته مهم این جاست که آنان میبرای تحقق کم هزینه این تحول در اقتصادهایشان آغاز کرده اند. ا

ترین هزینه را متحمل شوند، و البته مسیری که انتخاب کرده اند، متضمن زیان ول، کمتا با مدیریت این تح

ها و تعامل مداران ما این لطیفه را در سیاستو اگر سیاست است.ا )یعنی تولید کنندگان نفت( هنگفتی برای م

ت غرب تبدیل خواهند ها، در عمل به خادمان بی مناورند، علی رغم همه شعارها وتندیخود با غرب در نظر نی

 شد. 

تر از این که با تعامل با یکدیگر هرچه سریعیکی از دالیلی که غرب را به نوعی اجماع رسانده است  

ناپذیرترین ترین، پیش بینی مرحله گذار عبور کنند، این است که بازارهای انرژی ـ بویژه نفت ـ یکی از پیچیده

م اقتصاد هم هنوز در تحلیل این بازارها ناتوان است. چرا که تحوالت کنترل ترین بازارها هستند )علو غیرقابل

بازارهای نفت تنها حاصل برآیند ساده نیروهای عرضه وتقاضا نیست(. و دنیایی که قرار است اقتصادش را 

 ثباتی را تحمل کند. اما عالوه بر این ضرورت منطقی،تواند بیایع دانش محور بچرخاند، دیگر نمیبرپایه صن

تمام آمارهای موجود نیز حکایت از این دارند که با رشد کنونی اقتصادهای جهان ـ بویژه کشورهای درحال 

ای پایدار تقاضای فزاینده را پاسخ گویند و هر چه این فشار توانند به گونهسعه ـ منابع نفتی موجود دیگر نمیتو

شود. ژی را به تالطم وادارد، بیشتر میانر بیشتر شود، احتمال این که یک حادثه یا تحول کوچک بازارهای

بنابراین باید پیش از  .تواند برای رشد اقتصادی پایدار خود به منابع انرژی فسیلی تکیه کندپس غرب دیگر نمی
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اندکی تفصیلی  ، هدف این فصل است که چرایی و چگونگی این مساله بیانای بیندیشد. وقوع واقعه، چاره

 بررسی خواهیم کرد.

 

 .  تداوم حاکمیت نفت ۳-۸
( ۴۰۳۱مین انرژی در قرن بیستم آغاز کنیم. در اوایل قرن بیستم )أد با نگاهی به ترکیب کلی منابع تبگذاری

، ۳۲ترتیب  کردند، که سهم زغال سنگ، نفت و گاز بهمین میأژی جهان را منابع فسیلی تدرصد انر ۰۰حدود 

شد و از نیمه دوم قرن بیستم به  نفت، نفت پیروزو زغال سنگ  میان در رقابتاما . درصد بوده است ۲و  ۴۲

بعد، نفت اصلی ترین منبع انرژی و منبع تولید برخی از محصوالت مهم صنعتی و شیمیایی جهان شد. گرچه 

قرن  دهه سوماقتصادی از مختلف های های آن در تأمین انرژی بخشهای انتقال گاز و مزیتعه فناوریتوس

 و و صنعتیی پیشرهارا با دو منبع اصلی در تأمین انرژی اقتصاد خودد گاز طبیعی نیز رقابت بیستم، موجب ش

رخوری در  اقتصاد جهانی کسب ، اما به دالیل متعددی تا اواخر قرن بیستم هم گاز نتوانست  سهم دآغاز کند

 .دهدمی نشانگذشته را سهم و روند تغییر وزن نسبی منابع انرژی فسیلی در حدود یک قرن  (۴-۲) جدول .کند
 سهم و روند تغییر وزن نسبی منابع انرژی فسیلی :(۸-۳)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  ۳۱۱۱در سال  هویداست، (۴-۲) گونه که از جدولهمان

 درصد شده است. چند نتیجه  ۳۴و  ۲۱، ۳۱درصد بوده است، و سهم زغال سنگ، نفت و گاز به ترتیب  ۳۴

که با وجود یک قرن رشد صنعتی و علمی شتابان بشر، هنوز بخش ان از این مقایسه گرفت. نخست اینتومی

فسیلی ـ سنگ اورانیوم ـ  کنند )انرژی اتمی گرچه از منبعرا از منابع فسیلی ساده تأمین میاعظم انرژی جهان 

شود(. دوم این که نرژیهای تجدید پذیر دسته بندی میت آن، معموال در اشود اما به دلیل ماهیت متفاوتهیه می

درصد(. اما نکته مهم دیگر  ۱۱افزایش یافته است و همچنان نقش مسلط را دارد )جمعا  شدیداًسهم نفت و گاز 

تر و در عرصه ربردهای نفت و گاز بسیار راهبردیـ سوم ـ این است که به طورعمومی، موارد مصرف و کا

ته در بندهای بعدی ) این نک تر از سایر منابع انرژی استی و اجتماعی مردم جهان بسیار مهمزندگی اقتصاد
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درصد توسط  ۱/۱، تنها حدود ۳۱۱۱درصد بقیه مصرف انرژی جهان در سال  ۴۰شود(. از توضیح داده می

هفت دهه رشد علمی در  درصد توسط برق آبی تامین شده است. یعنی با وجود ۳/۴انرژی هسته ای و حدود 

ژی درصد انر ۰اکنون تنها نزدیک به ، سازی مدرن در جهانسال سابقه سد شصتحوزه فیزیک اتمی و حدود 

شود )بقیه نیز از منابع سنتی مثل چوب یا انرژیهای نو(. این نکته را نیز یادآور مین میأجهان از این دو منبع ت

م به شدت افزایش یافته است بلکه به مقدار مطلق مصرف آن شویم که نه تنها سهم نفت در طول قرن بیست

میلیارد بشکه در سال  ۲تنها حدود  ۴۰۳۱مقدار مصرف نفت جهان در سال  مثالًسرسام آور افزوده شده است. 

نگاهی به روند میلیارد بشکه شده است )ده برابر(.  ۲۱بالغ بر  ۳۱۱۱بوده است، درحالی که این رقم برای سال 

  حاکمیت و برتریکه  توان دریافتمی های صورت گرفته در سناریوهای مختلفپیش بینی گذشته و

 های بسیار دور همچنان ادامه خواهد یافت.در سبد انرژی اولیه جهان تا سال های فسیلیسوخت

اند عنوان منبع مسلط انرژی عمل کرده اکنون باید گفت که نه تنها انرژیهای فسیلی در تمامی قرن بیستم به

یت هر یک از انواع انرژی در اقتصاد جهانی بستگی مای داشته است. اهلکه در این میان نفت موقعیت ویژهب

های الیتنوع کاربردهای منابع فسیلی در انواع مختلف فع مستقیم به نوع کاربردهای آن دارد. در واقع از

ببینیم اصوال کاربردهای انرژیهای فسیلی در  وناکن. منابع انرژی فسیلی پی برداهمیت نسبی  به تواناقتصادی می

 جدول کجاهاست 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 مقایسه ای از سهم منابع انرژی (۲-۳)

 
 درصد به  - (100۱) مختلف هايبخش در فسیلي انرژي ابعمن کاربرد توزیع  : (1-۴) جدول

 صنعتی حمل و نقل 

خانگی، 

تجاری و 

 کشاورزی

 نیروگاهی
سایر 

 کاربردها
 جمع

 ۴۱۱ ۰ ۱ ۴۱ ۳۴ ۱۱ نفت

 ۴۱۱ ۱ ۲۱ ۲۳ ۲۳ ۱ گاز

 ۴۱۱ ۴۴ ۱۱ ۲ ۴۱ ۱ زغال سنگ

 (IGU  2006 & OPEC REVIEW  2005)منبع: 
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جهان در حمل و نقل است. درصد مصرف نفت  ۱۱بیش از هویداست،   (۳-۲)گونه که از جدول همان

 ۴۱درصد(، خانگی، تجاری و کشاورزی ) ۳۴کابردهای نفت در جهان عبارت است از: صنعتی )سهم بقیه 

روشن است که جایگزینی فراگیر انرژیهای  ۴درصد(. ۰درصد( و سایر کاربردها ) ۱درصد(، نیروگاهی )

های اقتصادی و تردگی، تنوع و نیز انواع محدودیتر بخش حمل ونقل به علت گسغیرفسیلی به جای نفت د

کنون امکان پذیر نبوده است )موارد محقق شده بسیار محدود، آزمایشی و پرهزینه بوده است. در بیشتر فنی تا

ای نفت، موارد نیز گاز ـ که خودش هم انرژی فسیلی است ـ جای نفت را گرفته است(. البته درسایر کاربرده

های صنعتی ـ که برد نفت در تولید قیر و نیز روغنجانشینی امکان پذیرتر است. از این گذشته با احتساب کار

هر دو مرتبط به بخش حمل ونقل هستند و جایگزین ارزان و فراوانی برای آنها نیست ـ نیز سهم نفت را در 

چه در مواردی با گاز ر بخش صنعتی نیز گررساند. کاربردهای نفت ددرصد می ۱۳نقل به حدود خش حمل وب

شدن است، اما بیشتر مصرف صنعتی نفت مربوط به فرآوری انواع محصوالت پتروشیمی و قابل جانشین

شیمیایی از نفت و مشتقات نفتی است. در این موارد نیز فعال جانشین کاملی برای نفت  وجود ندارد. بنابراین 

د مصرف نفت جهان در کاربردهایی است که با فناوری و چشم انداز کنونی باید گفت بین هفتاد تا هشتاد درص

جهان، به زودی و راحتی امکان جایگزین کردن سایر منابع انرژی )غیر فسیلی( به جای آن وجود ندارد. 

 بنابراین نفت در ساختار کنونی انرژی جهان دارای یک موقعیت استثنایی است.

های در بخش درصد(، و کاربرد گاز نیز عمدتاً ۱۱ش نیروگاهی است )در بخ کاربرد زغال سنگ عمدتاً 

باشد. روشن است درصد( می ۲۱درصد(، نیروگاهی ) ۲۳درصد(، خانگی، تجاری و کشاورزی ) ۲۳صنعتی )

 که عمدتا گاز و زغال سنگ مصرفهای غیرفسیلی در کاربردهایی که جایگزینی سوخت

ده، مین انرژی جهانی در سه دهه آینتأعالوه بر جایگاه کلیدی اش در فت پذیرتر است. پس نشود، امکانمی 

های دیگر، بسیار پایین یا پر ه امکان جایگزینی اش بوسیله سوختشود کاصوال در کاربردهایی مصرف می

 هزینه است. 

اش کمتر است و هم در ه ای دارد. هم آلودگی زیست محیطیپس از نفت، گاز البته موقعیت ویژ 

)قابلیت جایگزینی گاز با  را داردزغال سنگ  و قابلیت جایگزینی به جای نفت مختلف، تا حدودیردهای کارب

تواند گاز هرگز نمی البته به لحاظ فنی و با فناوریهای کنونی صنایع، .مصارف زغال سنگ بیش از نفت است(

گاز را در سبد انرژی جهان ای درصدی بر ۲۱سهم  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

                                                 
1.    OPEC REVIEW 2OO5 & IGU 2006. 
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جایی  هدرصد مصرف زغال سنگ جهان در نیروگاههاست و ـ در صورت وجود امکان جاب ۱۱است، چرا که 

گاز نیز انرژی فسیلی یگزینی وجود دارد. اما یادمان باشد که ارزان گاز به مراکز مصرف ـ به راحتی امکان جا

است و از نظر غرب، شرایط حاکم بر آن بهتر از شرایط نفت نیست. شرایطی مانند این که: تولید کنندگان گاز 

ثبات نفتی قرار دارد؛ قیمتش در همان مناطق بی ع گازیترین مناب؛ مهمنفت اندهم عمدتا همان تولید کنندگان 

یمت نفت بوده است و درصد تغییرات قیمت گاز تابع تغییرات ق ۳۱حدود  ۳۱۱۱)در سال  تابع قیمت نفت است

)به علت  سرمایه برتر از نفت است ر وت؛ حمل و نقلش پرهزینهتدریج در حال تقویت است(این رابطه به

برابر گرانتر از نقل و  ۱تا  ۱از و توزیع گ های نقل و انتقالاص گاز از نظر حجم و فشار، هزینههای خویژگی

در صورت وابسته شدن کشورهای مصرف کننده به گاز ـ و مخصوصا در صورت سرمایه  نفت است(؛  انتقال

مانورهای بعدی برای زنی و امکان ـ قدرت چانه LNGو تاسیسات  گذاری عظیم در خطوط انتقال لوله

دکنندگان )که معموال از نظر برای تولیشدیدی  یانحصار قدرت رود وکننده از دست میکشورهای مصرف

به  این که در صورتی که همه چیز کند؛ و نهایتاًغیرقابل اعتمادند( ایجاد می بی ثبات و ها کشورهایغربی

 مین انرژی جهانترین منبع تأیکم به عنوان اصلیبیست و سط قرناوا تا تواندکثر میاخوبی چهره بندد، گاز حد

 ۲۱های موجود، اوج تولید گاز جهان بعد از دهه بینیکند )طبق پیشکه اکنون نفت میعمل کند ـ کاری 

-رسد روینظر نمی . بهرود(ولید گاز جهان نیز رو به افول میمیالدی رخ خواهد داد و از آن پس ظرفیت ت

منبعی که  کردن گاز به جای نفت و وابسته کردن خودش برای نزدیک به نیم قرن بهگزینآوری به سوی جای

 دردسرهایش از نفت کمتر نیست، برای غرب گزینه مناسبی باشد. قطعاً

 

 نفتتقاضای .  نگاهی به آینده ۳-۱
 جدول. بینی تقاضای نفت در دو دهه آیندهتقاضای انرژی به طور کلی  و پیش افکنیم به رونداکنون نگاهی می

 ۱/۴ رشد با پایه )سناریوی دهدمی نشان سناریو  هس در ۳۱۲۱ و ۳۱۳۱ هایسال در نفت یتقاضا برآورد  (۳-۳)

 در نفت تقاضای رشد درصدی ۳/۱ و ۴ نرخهای با پایین رشد سناریوی دو و سال، در نفت تقاضای درصدی

 درصدی ۱/۴ رشد رسمی، مراجع هایبینی پیش از بسیاری در نفت قاضایت بینیپیش برای پایه سناریوی سال(.

 بوده روز در بشکه میلیون ۱/۳۳ حدود ،۳۱۱۱ سال در جهان نفت مصرف است. ۳۱۲۱ سال تا نفت برای تقاضا

 است.
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 ( : پیش بینی اثر تغییر در نرخ رشد مصرف نفت بر روی مقدار مطلق تقاضای نفت۳-۳جدول )

 متوسط سالیانه نرخ رشد تقاضای نفت )درصد(
  سال

۱/۴ ۴ ۳/۱ 

مقدار تقاضای  ۳۱۳۱ ۰۲ ۱/۴۱۱ ۴۱۱

 نفت

لیون بشکه )می

 در روز(
۴۳۱ ۱/۴۱۱ ۱/۰۱ ۳۱۲۱ 

 

ر به طو ۳۱۲۱رژی جهان از اکنون تا سال ندهد که مصرف کل انشان می شدهی انجامبرآوردها متوسط

با نرخ رشد   ۳۱۲۱تقاضای انواع منابع انرژی تا سال  بر این اساس کند.درصد رشد می ۱/۴متوسط سالیانه 

شکه نفت میلیارد ب ۴۴۳معادل  به حدود ۳۱۱۱شکه نفت خام در سال بلیارد می ۳۲معادل  ازدرصدی  ۱/۴متوسط 

پیش بینی کرده است که با وضعیت سازمان بین المللی انرژی ر پایه این پیش بینی، ب رسد.می ۳۱۲۱خام در سال 

 ۲/۳و  ۱/۴، ۱/۴نفت و گاز به ترتیب متوسط سالیانه نرخ رشد مصرف زغال سنگ،  ۳۱۲۱موجود، تا سال 

این پیش بینی تحقق یابد، به منزله حفظ سلطه بال منازع منابع نفت و گاز در تامین  . اگر۴درصد خواهد بود

ها خوش بینانه حاکی از این است که این پیش بینیجدی خواهد بود. گرچه شواهد  ۳۱۲۱انرژی جهان تا سال 

شدن مذاکرات جهانی )بویژه با جدیموجود ادامه یابد  تواند با وضعست. چرا که هم مصرف زغال سنگ نمیا

مربوط به حفظ محیط زیست( و هم نرخ رشد تقاضای نفت و گاز ـ به دالیلی که اشاره خواهد شد ـ بسیار بیش 

حتی ممکن است بیش   ۳۱۲۱این خواهد بود. بنابراین  سلطه نفت و گاز در منابع تامین انرژی جهان در سال  از

 از وضعیت کنونی بشود.

ایید دست به یک فرض افراطی بزنیم. فرض کنیم اصوال رشد تقاضای جهانی برای انرژیهای بی اکنون

در سطح همین تقاضای کنونی باقی بماند.  ۳۱۲۱فسیلی متوقف شود و تقاضای جهانی برای این انرژیها تا سال 

خ داده شود. باز فرض بنابراین افزایش طبیعی تقاضای جهانی برای انرژی باید از طریق انرژیهای غیرفسیلی پاس

منابع انرژی غیرفسیلی هم بتوانند به طور کامل این افزایش تقاضا را جبران کنند و  )فرضی غیر واقعی( که کنیم

از سال هم به لحاظ فنی قابلیت کامل برای جانشینی این منابع به جای منابع فسیلی وجود داشته باشد. آنگاه 

   دشده فعلی رشد کننبینیپیشبرابر رشد  ۴/۲درصد یعنی  ۱سالیانه باید منابع انرژی غیر فسیلی  ۳۱۲۱تا  ۳۱۱۱

                                                 
1.  IEA, (2004), World Energy Outlook 2004, IEA/OECD, Paris.  
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نرخ رشد مرجع برای  ـ تا پیش از تحوالت بازار نفت ـ  بتوانند افزایش تقاضای جهانی را پاسخ گویند )فعالً تا

سهم  هآنگا اگر چنین تحولی امکان پذیر باشد، .(درصد است ۱/۴عرضه منابع انرژی غیرفسیلی، سالیانه 

نابراین چیزی ب خواهد رسید. ۳۱۲۱درصد در سال  ۱۱( به ۳۱۱۱درصد کنونی ) ۳۱انرژیهای فسیلی از حدود 

تغییر نکرده است. سلطه جهانی انرژیهای فسیلی در سبد مصرف انرژی جهان همچنان باقی خواهد ماند و یک 

است تا اقتصاد جهانی را به بحران فرو  شوک در بازارهای انرژی فسیلی ـ عمدتا در بازار بی ثبات نفت ـ کافی

برد. پس با روندهای موجود )روندهای دهه نخست قرن بیست یکم( هنوز چشم انداز روشن و جدی ای برای 

 ب به انرژیهای فسیلی وجود ندارد. رهایی وابستگی غر

 

 نفت .  نگاهی به آینده عرضه۳-۳
 تقاضای افزایش که است این پرسش واقع در بود. خواهد چگونه آینده سالهای در نفت عرضه روند ببینیم اکنون

 که آن برای کند؟ مینتا است قرار کسی چه را یکم و بیست قرن نخست دهه سه در نفت برای شده بینی پیش

 از برخی به افکنیممی نگاهی تنخس دریابیم، خوبی به را آینده هایدهه در نفت عرضه هایمحدودیت بحث

  نفتی. مخازن به مربوط فنی مفاهیم

 عموم، تصور برخالف  ندارند. زمین روی مایع ماده یک ذخیره با شباهتی زمین اعماق در گاز یا نفت ذخایر

 هاینرخ با و ممکن مقدار هر به که نیست استخر در مایع ادهم یک ذخیره دمانن به زمین زیر در نفت ذخایر

 بسیار هایحفره و هاشکاف درون در نفت .کرد برداری بهره آن از بتوان متوالی هایدوره در مختلف برداشت

 نفت» را نفت این مقدار دارد. قرار زمین اعماق در زیاد فشار تحت و مخزن هایسنگ میان در )میکرنی( ریز

 آن است. استخراج قابل آن از بخشی فقط و نیست استخراج قابل  «درجا نفت» ذخایر همه نامند.می  ۴«درجا

 و نامندمی ۳«شده اثبات ذخایر» را است استخراج قابل  عمالً موجود، فناوریهای با که «درجا نفت» ذخایر از بخشی

 نفت» ذخایر مثالً شود.می گفته «بازیافت ضریب» کرد، راجاستخ «درجا نفت» ذخیره از توانمی که نفتی درصد به

 ۴۲۳ حدود تنها درصد ۳۱ زیافتبا ضریب با که است شده برآورد بشکه میلیارد ۱۱۱ حدود ایران ی«درجا

 در آنچه بنابراین .نیست برداشت قابل و ماندمی زمین زیر در بقیه و است تحصالاس قابل آن از بشکه میلیارد

 که این فرض )با است نفت شده اثبات ذخایر است، مهم آینده در نفت بالقوه ظرفیت بینیپیش و محاسبه

 است. بهبود قابل فناوری رشد با بازیافت ضریب البته باشد(. نداشته وجود تولید برای گذاریسرمایه محدودیت

 حرکت است. استخراج برای استفاده مورد فناوری و مخزن در نفت حرکت وضعیت تابع خود بازیافت ضریب

                                                 
1.   Oil in Place 

2.  Proven Reserves 
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 که مچنانه بنابراین دارد. مخزن در موجود نفت نوع و مخزن سنگ نوع مخزن، فشار به بستگی نیز مخزن در نفت

 کندمی تغییر مخزن طبیعی هایویژگی سایر و مخزن فشار نفت، درجای ذخیره شود،می برداشت نفت خزنیم از

 اساس این بر کند.می تغییر مخزن هر در نفت شده باتاث ذخیره مقدار نتیجه در و بازیافت ضریب مقدار بنابراین و

 است. تغییر حال در دائما هستیم، آن زا برداشت حال در که ای دوره طول در مخزن یک از نفت تولید ظرفیت

 ۲۱۱ در بتوان را ای بشکه میلیون ۲۱۱ ،مثالً ،  شده اثبات ذخیره دارای نفتی مخزن یک که نیست گونه این یعنی

  کرد. تخلیه روز در بشکه میلیون یک روزانه تولید با و روز

 واقع در هستند. عمر منحنی یک ایدار شود،می استخراج آنها از که نفتی ختلفم مخازن تجربه، اساس بر

 است. دوره ای مرحله چهار دارای مخزن، ترک تا تولید و توسعه اکتشاف، زمان از نفت مخزن یک تولید منحنی

 ابعاد و هاویژگی تا شودمی مطالعاتی کار و گذاریسرمایه مخزن روی بر فقط گذاری()سرمایه اول دوره در

 ظرفیت دریجت به خاصی زمان تا مخرن از تولید آغاز هنگام از شود.می ازآغ تولید سپس شود. شناسایی مخزن

 رسدمی خود حداکثر به مخزن تولید زانمی برداشت، ای دوره از پس دوم(. )دوره یابدمی افزایش مخزن تولید

 زنگوله منحنی یک نفت استخراج یحنمن واقع در شود.می آغاز افول دوره سرانجام و ج(او دوره یا سوم )دوره

 هایدوره این همه طول البته است. لیدتو پیک همان یا اوج دوره( )یا نقطه یک دارای که است شکل ای

 عمر رگانهچها یاهدوره  (۴-۲) نمودار  است. تغییر قابل مخزن، از ما برداشت شدت و میزان نحوه، با چهارگانه،

        دهد.می نشان را نفتی مخازن

 
 های چهارگانه عمر یک مخزن نفتی(: دوره۸-۳نمودار )

   
 شودمی چهارم( و سوم های)دوره خود عمر دوم نیمه وارد نفت مخزن وقتی شودمی مشاهده که همانطور

 افت از جلوگیری آن عمر دوم نیمه در مخزن از برداربهره هدف و داردن وجود مخزن در تولید افزایش امکان

E 

A 

C B 

دوره سوم    دوره دوم                      دوره چهارم           

 دوه اول

 منحنی دوره عمر مخازن نفتی

 نزما

 تولید
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 را خود عمر چرخه از مختلفی هایدوره نفت فعال و موجود نشده، رداریب بهره مخازن عمل در است. نفت تولید

 تولید پیک دوره در یا بعد ،قبل ـ خود عمر مختلف هایدوره در مخازن از بسیاری درخ سطح در کنند. می طی

 به  نیم،ک جمع هم با را نفتی مخازن همه تولید منحنی جهان( یا کشور )یا منطقه یک در وقتی دارند. قرار  ـ نفت

 زیر(. )شکل رسیممی منطقه آن در نفت استخراج کالن منحنی

 منحنی کالن )تجمیع شده( استخراج نفت

 
 

 خواهد تولید پیک( )نقطه اوج دوره یک دارای نیز جهان نفت تولید شده( )تجمیع کالن منحنی بنابراین

 باقی شده اثبات ذخایر شده، استخراج نفت مقدار  متغیرهاست: این از تابعی جهان در نفت تولید پیک دوره بود.

 . فناورانه تحوالت و  نفت، قیمت  ، ممکن و احتمالی ذخایر ، مانده

 همراه اطمینان عدم با که است ای لهسأم واقع در است، اختالفی موضوعات از جهان نفت تولید اوج دوره

  را جهان کل در نفت تولید اوج به یدنرس قطعی زمان تواننمی متعدد، عوامل گذار تاثیر علت به یعنی است.

 گذاراثر عوامل ماهیت به توجه با آن عوقو دوره اما است حتمی نفت تولید پیک دوره وقوع واقع در کرد. معین

 یک در تولید پیک دوره توانمی احتمالی مقادیر اساس بر و بود خواهد احتمال توزیع تابع یک دارای آن، بر

 مشخص اول عامل تنها آمد، باال در که تولید اوج نقطه بر گذار ثیرتأ عامل پنج از کرد. نیبیپیش را جهان یا منطقه

  هستند. احتمالی ماهیتی دارای و نامشخص عوامل، بقیه مقدار و است

 ربع از نفتی 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 ذیرفتهپ پایان گذشته قرن

  نشان خود از ...( و فیزیکی ی،شناخت )زمین عالئمی نفتی عظیم مخازن که چرا  کوچکتر. مخازن سپس شوندمی 

 نفتی بزرگ ایاکتشافه عصر گفت باید علت همین به هستند. شناسایی قابل راحتی به و سرعت به که دهندمی

 ۱ از باالتر )ذخایر نفتی عظیم فوق هایمیدان اکتشاف دوره که دهدمی نشان  (۳-۲) نمودار است. یافته پایان

 عمدتا شده کشف میدانهای آن از پس و است میالدی ۱۱ و ۱۱ دهه به مربوط  شده( اثبات نفت بشکه میلیارد

 بینی پیش است(. سال همان در شده کشف ذخایر کل ندهده نشان میله )هر اند بوده کوچک و متوسط نهایامید
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 میدانهای کشف شاهد حتی دیگر جهان که دهدمی نشان نیز است( بینی پیش بعد هب ۳۱۱۱ سال )از شده انجام

 که بزرگی ذخایر رودمی انتظار بنابراین است. یافته ینزول سیر سرعت به ذخایر کشف و بود نخواهد نیز متوسط

 کوچک ذخایر راینبناب و ببرند سر به خود عمر نزولی دوره در اکنون است شده کشف شتهگذ هایدهه در

 ظرفیت بر توانندنمی و کنند جبران را گذشته بزرگ ذخایر تولید افت توانندمی تنها شوند،می کشف که جدیدی

 قاعدتا است، افول به ور ذخایر کشف وقتی پیداست،  (۳-۲) نمودار  از که گونه همان بیفزایند. جهان کلی تولید

 شده( )اثبات جهان شده کشف ذخایر کل که حالی در  ۳۱۱۱ سال در مثالً یابد. افرایش همچنان تواندنمی تولید

 سرعت بنابراین  است. رسیده بشکه میلیارد ۲۱ از فراتر به جهان نفت تولید است، بوده بشکه میلیارد ۴۱ از کمتر

 را جهان نفت قله منحنی زودی به وضعیت این است روشن است. بوده جدید ذخایر کشف سرعت برابر دو تولید

 فاصله در جهان نفت تولید قله که است شده بینی پیش  زیر، منحنی  به توجه با اساس، همین بر سازد.می آشکار

 داد. خواهد رخ  ۳۱۳۱ تا ۳۱۴۱

 

 

 
 

 شده اثبات )ذخایر است یافته افزایش صددر  ۳۱ تنها جهان شده اثبات نفتی  ذخایر گذشته سال بیست در

 رسیده بشکه میلیارد ۴۳۱۱ به ۳۱۱۱ سال در که است بوده بشکه میلیارد ۰۰۱ حدود ۴۰۳۳ سال در جهان نفت

 کشورهای میالدی هشتاد دهه در است. واقعی غیر زیادی حدود تا ذخایر شده اعالم کلی رقم حال درعین .است(

 )میلیون بشکه در سال(  ۸۳۶۲-۱۲۶۲اکتشاف و تولید نفت:   :(۱-۳نمودار ) 
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 شدید تغییرات ینا که این به توجه با کردند. نظر تجدید خود شدهاثبات ذخایر شده اعالم مقدار در اوپک، عضو

 نفتی ذخایر سهم صوری افزایش کار، این برای اوپک عضو کشورهای  انگیزه باشد. واقعی تواندنمی طبیعتاً بود،

  مشخص را خود تولید کلی سقف المعمو )اوپک بود اوپک در خود تولید سهم افزایش بنابراین و خود

 و زمان (،۱-۲) 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  مقدار

لیارد برای برخی کشورهای اوپک )می ذخایر مشکوکذخایر نفتی اعالم شده همراه با :  (4-3) جدول

 بشکه(

 کویت عراق ایران دبی ابوظبی سال
عربستان 

 صعودی

ونزوئ

 ال
 مقادیر مشکوک

۴۰۳۱ ۱۱/۳۳ ۱۱/۴ ۱۱/۱۳ ۱۱/۲۴ ۱۱/۱۱ ۲۱/۴۱۲ ۳۱/۴۱ ۱ 

۴۰۳۴ ۱۱/۳۰ ۱۱/۴ ۱۱/۱۱ ۱۱/۲۱ ۰۱/۱۱ ۱۱/۴۱۱ ۰۱/۴۱ ۱ 

۴۰۳۳ ۱۱/۲۱ ۳۱/۴ ۱۱/۱۱ ۱۱/۳۰ ۱۳/۱۱ ۱۱/۴۱۱ ۲۱/۳۱ ۱ 

۴۰۳۲ ۱۴/۲۱ ۱۱/۴ ۲۴/۱۱ ۲۲/۴۸  ۳۲/۱۱ ۱۱/۴۱۳ ۱۱/۳۴ ۳/۸۸ 

۴۰۳۱ ۱۱/۲۱ ۱۱/۴ ۱۱/۱۴ ۱۱/۱۲ ۰۱/۱۲ ۱۱/۴۱۱ ۳۱/۳۱ ۱ 

۴۰۳۱ ۱۱/۲۱ ۱۱/۴ ۱۱/۱۳ ۱۱/۱۱ ۲۲/۳۲  ۱۱/۴۱۰ ۳۱/۳۱ ۸/۱۱ 

۴۰۳۱ ۱۱/۲۴ ۱۱/۴ ۳۳/۱۱ ۴۴/۱۱ ۱۱/۳۰ ۳۱/۴۱۳ ۱۰/۳۱ ۱ 

۴۰۳۱ ۱۱/۲۴ ۲۱/۴ ۳۱/۱۳ ۴۱/۱۱ ۰۳/۰۴ ۱۱/۴۱۱ ۱۱/۳۱ ۱ 

۴۰۳۳ ۱۸/۳۱  ۲۲/۴  ۱۶/۳۱  ۲۲/۸۲۲  ۰۳/۰۴ ۰۳/۴۱۱ ۳۲/۶۱  ۸۸/۸۳۱ 

۴۰۳۰ ۳۴/۰۳ ۱۱/۱ ۳۱/۰۳ ۱۱/۴۱۱ ۰۳/۰۴ ۰۱/۴۱۰ ۱۳/۱۳ ۱ 

۴۰۰۱ ۱۱/۰۳ ۱۱/۱ ۱۱/۰۲ ۱۱/۴۱۱ ۱۱/۰۱ ۲۲/۱۶۱  ۱۱/۱۰ ۳/۱۱ 

 44/371مقدار ذخاير مشکوک:     || میلیارد بشکه 107( : 0991کل ذخاير نفت اعالم شده توسط کشورهای باال )

 میلیارد بشکه

 

 ذخایر در درصدی ۲۳ )افزایش( بازنگری با عراق ۴۰۳۲ سال در دهد،می نشان (۱-۲) جدول که گونههمان

 ۴۰۳۱ سال در آن از پس داد. انجام را اوپک اعضای  شده اعالم ذخایر در یکباره و عمده تغییر نخستین خود نفتی

 افزایش(، درصد ۴۰۱ )با دبی فزایش(،ا درصد ۴۰۱ )با ابوظبی ،۴۰۳۳ سال در افزایش(، درصد ۱۴ )با کویت
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 در نهایتاً و افزایش(، درصد ۴۳۱ )با ونزوئال و افزایش( درصد ۴۴۳ )با عراق مجددا افزایش(، درصد ۰۱ )با ایران

 کردند. بازنگری خود شده( اثبات )ذخایر شده اعالم نفتی ذخایر در افزایش( درصد ۱۳ )با عربستان ۴۰۰۱ سال

 اند، آمده (۱-۲) جدول در که کشورهایی نفت شده اثبات ذخیره بشکه میلیارد ۱۱۴ موعمج از گفت باید کل در

 که دارد احتمال واقع در اشند.ب واقعی غیر و «مشکوک» ذخایر احتماال درصد( ۱۱ از )بیش آن بشکه میلیارد ۲۴۳

 نشان  (۲-۲دار)نمو باشد. واقعی غیر و صوری ذخایر جهان، شده اعالم نفت ذخایر چهارم یک حدود اکنونهم

 را شونده هموار و آرام بسیار افزایشی روند یک اوپک غیر کشورهای نفتی ذخایر گذشته دهه سه در که دهدمی

 از ناشی عمدتاً هشتاد دهه در جهان نفتی ذخایر در جهش است. رسیده خود اوج نقطه به اکنون و است کرده طی

 عضو کشورهای نفتی ذخایر رشد وجود، این با است. دهبو اوپک عضو کشورهای شده اعالم ذخایر در جهش

 است. شدن افقی حال در و رسیده شونده هموار روند یک به اکنون نیز اوپک

 

 
 

 ذخایر کلی مقدار بودن مطمئن غیر از حکایت جهان نفتی ذخایر مورد در موجود هایداده مجموعه بنابراین

 شده، اعالم ذخایر کلی سطح افزایش عدم نهایتا و جدید، شده کشف ذخایر بودنکوچک موجود، شده اعالم

 و برسد خود اوج نقطه به جهان نفت تولید دور چندان نه زمانی در که باشیم داشته انتظار باید اساس براین دارد.

 اوپک کشورهای سهم جهان، نفت تولید روند بینی پیش (۱-۲) نمودار کند. آغاز را خود نزولی روند آن از پس

 در جهان نفت یدتول ظرفیت اوج که است آشکار  دهد.می نشان را جهان نفت تولید اوج طهنق و اوپک رغی و

 سایر رسد(.می ۳۱۳۱ سال در روز در بشکه لیونمی ۰۱ به حداکثر جهان نفت تولید )که رسدمی فرا ۳۱۳۱ حدود

 جهان

 خاورمیانه

 بقیه جهان

 (میلیارد بشکه)  روند تاریخی  ذخایر اثبات شده نفت به تفکیک مناطق   :(۴-۴)نمودار
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  ۳۱۳۱ دهه میانی سالهای در را انجه نفت عرضه اوج  تفاوت اندکی با نیز ـ تر بینانه خوش ی ـ هابینیپیش

 بازار در دوباره اوپک نقش پس این از که است این دیگر مهم نکته اما (.۳۱۳۳ در میلیون ۴۱۲) اند کرده برآورد

 اکنون از کشورها سایر تولید کاهش با ـ پیداست (۱-۲) نمودار ز ا که گونههمان ـ که چرا شودمی برجسته نفت

 شود.می آغاز اوپک حاکمیت از جدیدی رهدو و یابدمی افزایش نفت ازارب در اوپک سهم بعد، به

 
 آمد، قبلی بخش در که گونههمان رسد.می فرا ۳۱۳۱ حوالی در نفت تولید اوج (،۱-۲) نمودار اساس بر

متوسط سالیانه نرخ رشد  ۳۱۲۱بینی کرده است که با وضعیت موجود، تا سال پیشسازمان بین المللی انرژی 

 در درصد ۱/۴  نرخ با نفت تقاضای گر. در همان بخش نشان دادیم که ادرصد خواهد بود ۱/۴نفت صرف م

 نفت تولید وقتی صورت نای در رسد.می روز در بشکه میلیون ۴۱۱ به ۳۱۳۱ سال در نفت تقاضای کند، رشد سال

 پذیر امکان خود، عمر دوم دوره هب مخازن ورود علت به و عمال تولید ظرفیت افزایش وقتی )یعنی رسدمی اوج به

 تربینانه خوش سناریوهای اگر حتی بود. خواهد آن عرضه از بیش روز در بشکه میلیون ده نفت تقاضای نیست(،

 تقاضای باز اند، کرده برآورد روز در بشکه میلیون ۴۱۲ تولید با و ۳۱۳۳ سال در را نفت عرضه اوج که بنگریم را

  است. عرضه زا بیش بشکه میلیون یک نفت
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 اوپک

 اوپک

 وی سابقرشو

 بقیه جهان بقیه جهان

 روند تولید گذشته و پیش بینی آینده تولید نفت جهان:  (۱-۴)نمودار 
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 (.۳۱۳۱ دهه سالهای )در است روز در بشکه میلیون ده تا یک بین تقاضایی مازاد از سخن که کنیم توجه

 با زمان آن در شود،می واداشته تالطم به نفت، عرضه رد بشکه هزار صد چند تغییر با اکنون نفتی بازار یعنی

 بود. خواهد رو روبه روز در بشکه میلیون ده تا یک بین ای عرضه کمبود

 نمودار در که گونه همان کنند. جبران باید کشورهایی چه عمدتاً را نفت تقاضای افزایش این ببینیم اکنون

 نقطه به دارد تنها نه نفت بازار یعنی است. افزایش به رو دوباره نفت بازار در اوپک سهم پس این از دیدیم، (۲-۱)

 بیشتر که کنند تولید اوپک کشورهای باید را نفت اعظم بخش نیز جاو دوره در بلکه شود،می نزدیک تولید اوج

 آن نااطمینانی هم و رسدمی خود حداکثر به دارد عرضه هم سپ دارند. قرار خاورمیانه ثبات بی منطقه در آنها

 خود اوج نقطه در اکنونهم سابق( شوروی کشورهای از )غیر اوپک غیر عرضه واقع در یابد.می افزایش دارد

 است دهه( دو از بیش آمریکا )برای سالها غربی مهم کنندگان تولید از برخی توسط نفت عرضه حتی دارد. قرار

 و و مناطق ترینمهم در نفت تولید تاریخی روند (۱-۲) تا (۱-۲) نمودارهای است. کرده عبور اوج نقطه از که

 تولید مناطق ترینمهم است، آشکار که گونه همان هد.دمی نشان را نفت کنندهتولید نعتیص کشورهای ترینمهم

 اند. کرده عبور خود تولید اوج قطهن از که مدتهاست هم شمال(، دریای و )آمریکا غربی کشورهای در نفت

 

 

 

 

 (میلیون بشکه در روز)           نفت در آالسکا        روند تاریخی تولید  ( 5-۴)نمودار 
 

 (بشکه در روز هزار)           نفت در دریای شمال        روند تاریخی تولید  :(6-۴)نمودار        
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 درحالی این و گیرد. ر قرا اوپک تسلط در دوباره پس این از نفت بازار که است این انتظار اساس این بر

 ده تا یک بین ای عرضه کسری با بازار رسد،می خود اوج نقطه به جهان نفت تولید که امهنگ آن در که است

 بپذیرد را آن بتواند غرب که است آن از  ترنناام و ترکننده نگران فضایی چنین روست.روبه  روز در بشکه میلیون

 بر دست بیفتد. ثبات بی و ناامن ایمنطقه دست به غرب حیات رگ که است آن معنی به این بیاید. کنار آن با و

 عرضه منیتا واقع در شود.می تلقی خودکشی سیاسی نظر از آید پدید وضعیتی چنین تا گذاردن دست روی

 مسامحه با آن با بتواند غرب که نیست ای لهمسأ فارس، خلیج در غرب سیاست ترینمحوری عنوان به انرژی،

 کاویم.می بیشتر ـ بعدی بخش در ـ را لهامس این موضوع، اهمیت لحاظ به کند. برخورد

 

 .  امنیت عرضه انرژی۳-۴
هزینه پذیرند: ثیر میأعامل مهم ت سه، و بنابراین قیمت منابع انرژی، از های پایان پذیر )مانند نفت(بازار انرژی

نفتی، هزینه هزینه تولید در گرانترین میدان  نهایی تولید، رنت کمیابی نسبی، ریسک اخالل در عرضه. معموالً

شود )یعنی قیمت نفت از هزینه تولید در کف قیمت نفت بر اساس آن تعیین میشود و نهایی تولید تلقی می

یک مساله آید(. کمیابی منابع انرژی تجدید ناپذیر یک متغیر نسبی و ن ترین میدان نفتی، پایین تر نمیگرا

ـ مانند نفت ـ وجود  تجدید ناپذیرکافی منابع انرژی  انتظاری است. ممکن است به واقع در زیر زمین به اندازه

بر اساس اطالعات جاری  ، در این صورت بازیگران بازار انرژی معموالًباشدداشته باشد، اما هنوز کشف نشده 

یابی یک منبع انرژی ارزیابی شان از آینده، درباره کمو میزان برداشت جاری از این منابع و نیز  از منابع موجود

سخن گفت. همچنین ریسک عرضه یک منبع انرژی، « کمیابی انتظاری»کنند. پس باید از زنی میهگمان

هیچ خطری عرضه یک منبع انرژی را تهدید نکند، اما  «در واقع»است. یعنی ممکن است « ریسک انتظاری»

زیابی کنند. البته کافی است، بازیگران بازار، احساس کنند که خطری در راه است و ریسک انتظاری را باال ار

 (میلیون بشکه در روز)           نفت در آمریکا        روند تاریخی تولید  ( 9-۴) نمودار
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چون بیشتر منابع زغال سنگ در  مثالًریسک به نوبه خود تابع عدم تقارن میان مراکز عرضه و مراکز تقاضاست. 

خود کشورهای غربی قرار دارد، عدم تقارنی در عرضه و تقاضا وجود ندارد و بنابراین ریسک عرضه زغال 

اصلی تولید آن در خاورمیانه است، و مراکز اصلی صفر است. اما در مورد نفت چون منابع  سنگ تقریباً

تقاضا وجود دارد که موجب ریسک مصرف آن در غرب است، یک عدم تقارن جدی میان مناطق عرضه و 

های شود. چرا که هرچه عدم تقارن بیشتر باشد، احتمال این که تحوالت سیاسی و منطقه ای که در کشورمی

یابد.  ابراین ریسک نیز افزایش میشود و بنعرضه را مختل کند، بیشتر میآید، کننده به وجود میمناطق عرضه

 ناپذیردر مورد یک منبع انرژی تجدیدانتظاری و ریسک انتظاری نسبی کمیابی  هزینه نهایی تولید، هر چه

   یابد.یمت آن منبع انرژی نیز افزایش میافزایش یابد، ق

)هزینه نهایی تولید، کمیابی نسبی و ریسک اخالل در  بنابراین گرچه قیمت نفت تابع سه عامل اصلی

ها ت نسبی عرضه و تقاضا و نظایر اینعرضه( است اما دو مورد اول، تابع تحوالت تدریجی فناوری، تغییرا

بینی پذیر است. در این میان آنچه که رفتار آن پیش بینی پذیر کند و آرام و معموالً پیش هستند که تغییراتشان

ل اثر از جمله عوامک اخالل در عرضه )امنیت عرضه نفت( است که تابع عوامل متعددی است.  نیست، ریس

ها، های سیاسی و نظامی بین دولتتوان به تحوالت سیاسی )از جمله جنگ، تنشگذار بر امنیت عرضه نفت می

رهای توسعه کشو پذیرروریستی و ...(، حجم ذخایر رقابتکننده، حمالت تثباتی داخلی کشورهای تولیدبی

کشورهای مصرف کننده، حجم ذخایر مازاد اوپک، اعتصابات کارگری و عوامل یافته، ذخایر راهبردی 

ها اشاره کرد. بنابراین برای ثبات در رشد اقتصادی غرب، پایداری از قبیل طوفان، سیل و نظایر این محیطی

امنیت عرضه عامل تعیین کنند.  دو عامل اول  بازار نفت یک عامل کلیدی است و برای پایداری بازار نفت نیز

ذراند و بنابر این اقتصاد غرب گها اثر میتدریجی و آرام بر قیمت)هزینه نهایی و کمیابی نسبی( تنها به صورت 

های باتیثتواند دست خوش بیزد. امنیت عرضه است که معموال میآرام خود را با آن منطبق ساتواند آراممی

البته هر چه عدم تقارن بین عرضه و تقاضای نفت بیشتر باشد )یعنی منابع عرضه نفت در جاهایی بزرگ شود. و 

یابند. نخست تری مینیت عرضه نفت، نقش برجستهغیر و دور از مناطق تقاضا متمرکز باشد( عوامل موثر بر ام

 ببینیم چرا امنیت عرضه برای غرب مهم است.

درصد انرژی دنیا را مصرف  ۳۱جمعیت جهان را داراست اما حدود درصد  ۱/۱که آمریکا تنها در حالی

درصد جمعیت جهان را دارند، اما  ۴۱حالی که تنها  (، درOECDهمچنین کشورهای پیشرفته صنعتی ) کند.می

درصد گاز  ۱۳درصد نفت و  ۱۱کنند. همچنین این کشورها حدود درصد کل انرژی جهان را مصرف می ۱۱

درصد ذخایر گاز جهان در این  ۳/۲شده نفت و درصد ذخایر اثبات ۱/۱، اما تنها نندکجهان را مصرف می
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است، یعنی اگر قرار باشد  ۴۲تا  ۴۴کشورها قرار دارد. نسبت ذخیر به تولید نفت و گاز در این کشورها بین 

 سال زمان  ۴۲ تا ۴۴کنند، بین  مینو گاز را تنها از منابع خودشان تأکشورهای غربی کل مصرفشان از نفت 

شده نفت و گاز موجود در جهان شود. در حالی که عمر ذخایر اثباتبرد تا کل منابع نفت و گازشان تمام می

سال برآورد شده است. پس اگر امروز توزیع عرضه و تقاضای نفت و گاز نامتقارن است،  ۱۱و  ۱۱به ترتیب 

بینی رها، پیشتولید و مصرف نفت و گاز در این کشو شود و با روند موجوددر آینده 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 ۱-۲جدول ) بیشتر شود.

 دهد.ن میجهانی برای نفت و گاز نشا

 

 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 5/55 سهم از کل تقاضای جهانی

 38 66 سهم واردات در کل مصرف )وابستگی به واردات(
 

نفت و گاز جهان دارند و با سهم بزرگی در ذخایر  OECDروشن است که با سهم اندکی که کشورهای 

که در مصرف نفت و گاز دارند، عدم تقارن منابع عرضه و تقاضای نفت برای آنها بسیار باالست و بنابراین 

  گذارند.در این مورد بسیار پرقدرت اثر میعواملی که بر امنیت عرضه انرژی موثرند، 

ارهای نفت و گاز دارای رفتارهای تصادفی است. در حالی است که طرف عرضه باز تقارنعدم این اما

ها، خرابی ند حوادث و بالهای طبیعی، اعتصابینی نشده )مانبای از حوادث پیشیعنی به علت وجود مجموعه

ی سازی منابع انرژی، آشوبها، های تولید، انتقال و توزیع، بحرانها و تحوالت سیاسی،  ملکاری در شبکهیا خراب

آنها( احتمال اخالل در عرضه منابع انرژی همواره وجود دارد. همچنین هرچه سهم مبادله ها و نظایر جنگ

رود. تجارت بین المللی نفت معادل د، ریسک اخالل در آن نیز باال میجهانی در یک منبع انرژی افزایش یاب

ر رت نفت، خطشود و همین باال بودن سهم تجاهان است که درصد باالیی محسوب میدرصد تولید نفت ج ۱۱

برد. به عنوان نتیجه باید گفت هرچه مبادالت جهانی منبعی مثل نفت بیشتر باشد و بالقوه اخالل در آن را باال می

این منبع، هرچه میان مراکز عرضه و تقاضا عدم تقارن بیشتری وجود داشته باشد، مدیریت ریسک در بازار 

ای مانند نفت، بسیار سنگین تر الل در عرضه منبع انرژیه ریسک اخشود. باید دقت کرد که هزیندشوارتر می

اما بگذارید مثال ساده دیگری بزنیم )البته  .از ارزش ساده آن منبع است. این نکته را پیشتر با مثالی نشان دادیم
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برای محاسبه هزینه ریسک اخالل در عرضه نفت، الگوهای پیچیده ای وجود دارد. دراین جا ـ برای تقریب 

را در نظر بگیریم که روزانه یک میلیون بشکه نفت   مدرنی شود(. اقتصادساده شده ارائه می تنها یک مثل ذهن ـ

دالر برای هر بشکه، ارزش نفت مصرفی  ۱۱کند. با قیمت اش( وارد و مصرف میه منبع انرژی)به عنوان یگان

اش در سال، برابر ولید ناخالص داخلیاین اقتصاد،  تمیلیارد دالر خواهد بود. فرض کنیم  ۴۳/۳۱اش در سال 

میلیارد دالر باشد )نسبت مصرف نفت به تولید تا حدودی از واقعیت اخذ شده است(. قطع کامل واردات  ۴۱۱

 و بنابراین کل تولید ناخالص  کنداش را متوقف میاقتصادی و تولیدیهای کل فعالیت نفت به این کشور،

ها به صورت که در اقتصادهای مدرن همه فعالیت)توجه شود  بردبین می را از میلیارد دالر( ۴۱۱) اشملی

های نکنند، چون فعالیتانرژی مصرف  ها مستقیماًبنابراین حتی اگر برخی از فعالیتوابسته اند، همای بهزنجیره

هزینه ریسک  شود که. مالحظه میشوند(میشود، آنها نیز مختل و پایین دستی بدون انرژی مختل میباالدستی 

 برابر( ارزش خود آن منبع خواهد بود. ۱قطع کامل عرضه 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 

باشد، کاهش در عرضه به  Rشکه، خواهد بود. یعنی اگر خسارت ناشی از کاهش عرضه نفت به اندازه یک ب

زند و به همین ترتیب با کاهش بیشتر و بیشتر در عرضه به اقتصاد خسارت می Rاندازه یک بشکه دیگر، بیش از 

از قانون بازدهی نزولی شود. این ناشی هر بشکه جدید، بیشتر و بیشتر می نفت، خسارت ناشی از کاهش عرضه

دهد، ر از تزریق واحد قبلی، افزایش مینفت جدید به اقتصاد تولید را کمتگونه که تزریق هر واحد است. همان

 دهد. این نکته را از عدم تزریق واحد قبلی کاهش می تزریق هر واحد نفت به اقتصاد نیز تولید را بیشترعدم

 نیز نمایش داد.  ( ۳-۲)توان با نمودار می

بشکه نفت نیازمند است. تزریق اولین  ۴۱۱۱د به فرض کنیم اقتصادی برای فعالیت در حداکثر ظرفیت خو

آورد )پاداش ضمنی عرضه مطمئن برای این اقتصاد منفعت به بار می oeبشکه نفت به این اقتصاد به اندازه 

یابد، تا جایی که قتصاد، منافع حاصله سیر نزولی میهای بعدی نفت به این اه نفت(. با تزریق بشکهاولین بشک

خواهد داشت. تزریق بشکه هزارم به این  CC1بشکه نفت به این اقتصاد فرضی، منافعی برابر تزریق هشتصدمین 

 ۴۱۱۱منفعت اضافی ای  نزدیک به صفر در بر خواهد داشت. بنابراین کل منافع حاصل از تزریق  اقتصاد، عمالً

 کوسن روند را معخواهد بود. اکنو oeaبشکه نفت به این اقتصاد فرضی برابر مساحت مثلث 

بشکه نفت در حداکثر ظرفیت  ۴۱۱۱کنیم فعال این اقتصاد فرضی دارد با مصرف روزانه کنیم. فرض میمی 

قرار گیرد،  bکند. اکنون اگر عرضه نفت به اندازه صد بشکه کاهش یابد، یعنی اقتصاد در نقطه خود کار می

خواهد بود. اگر دوباره  abb1لث بشکه  در عرضه نفت، برابر مث ۴۱۱کل منفعت از دست رفته برای کاهش 
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آید و منفعت از دست رفته این صد بشکه دوم، می  cبشکه دیگر کاهش یابد اقتصاد به نقطه  ۴۱۱عرضه نفت 

است(. به همین ترتیب با  abb1خواهد بود )که آشکارا بزرگتر از مثلث  bcc1b1برابر مساحت  چهارگوش 

 ی از عرضه نامطمئن نفت( بیشتر دست رفته )خسارت ناشکاهش هر صد بشکه دیگر در عرضه، منفعت از 

بنابراین در  در دوره اخالل نام نهاد.« منحنی زیان نهایی»را می توان به عنوان   eaشود. بر این اساس خط می

به اقتصاد  مصرف بازاری مانند نفت با ورود هر عامل اخالل جدید در عرضه نفت، شدت خسارتی که 

ناسب با د بیشتر خواهد شد. به عبارت دیگر خسارت ناشی از عرضه نامطمئن نفت متآیکنندگان وارد می

یابد. در واقع هر چه عامل اخالل در  خسارت با نرخ فزاینده افزایش می یابد بلکهافزایش اخالل افزایش نمی

الل اخ رود.  به همین علت وجود عواملاشد ضریب خسارت محتمل، باالتر میعرضه، بزرگتر و جدی تر ب

  ها قابل قبول نیست.بزرگ در بازار نفت برای غربی

 
(: خسارت ناشی از کاهش تزریق نفت به اقتصاد۱-۳نمودار )

  
 

 ار شود. یعنی بازمی« شکست بازار نفت»ع نفتی موجب وجود رفتارهای تصادفی در طرف عرضه مناب

 ئن نفت در ـ اقتصادی عرضه نامطمهای اجتماعی واقعی نفت را منعکس کند و هزینه تواند قیمتنمی

تواند سطح بهینه امنیت در عرضه انرژی را . به همین علت سازوکار بازار نمیشودهای آن متجلی نمیقیمت

. به همین علت به تدریج بین تعیین کند. پس امنیت عرضه نفت باید از بیرون از سازوکار بازار تعیین شود

)برای حفظ امنیت عرضه انرژی( یافته در این باره ی همکاری نظامده نفت در جهان نوعکنندگان عممصرف

 گرفته است. بخش بزرگی از رفتارهای سیاسی آمریکا و اروپا در خاورمیانه در چارچوب همکاری برایشکل

کل گرفته است )بخشی رسمی امین امنیت عرضه نفت قابل تحلیل است. این همکاریها که از چند دهه قبل شتأ

های ای از سیاستحتی پنهان( موجب شکل گیری مجموعهده و بخشی به صورت غیررسمی یا شو اعالم
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ها و اقدامات، غرب نه اما با وجود همه این سیاستمشترک انرژی در کشورهای پیشرفته صنعتی شده است. 

روز ود، روز بهین است که با روند موجتنها هنوز از کنترل قطعی بازار نفت ناتوان است بلکه شواهد حاکی از ا

 یابد.دادن یک شوک عظیم نفتی افزایش میتوانایی غرب در کنترل بازار نفت کاهش و احتمال رخ 

کننده نفت در گذشته با مساله عدم تقارن عرضه است که ببینیم کشورهای عمده مصرفاکنون نوبت آن  

 ن باید چه کنند. در این جا نخستاند و پس از ایه امنیت انرژی چگونه برخورد کردهو تقاضای نفت و مسال

و سپس با جمع بندی مجموعه  های مختلفیاست انرژی کشورهای غربی در دورهافکنیم به سنگاهی می

آن است که کشورهای غربی دهیم که غرب اکنون زمان ر حوزه نفت در جریان است نشان میتحوالتی که د

 زنند.های انرژی خود دست به یک بازنگری اساسی بدر سیاست

 

 نگاهی به سیاست انرژی کشورهای غربی.  ۳-۶
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« های انرژیاستسی»کنند را می

 ،میابی، توزیع نامتقارن، و ریسک عرضه منابع انرژیکاهش تبعات ناشی از کالف( 

 ب(  کاهش آثار منفی زیست محیطی مصرف انرژی

 پ( افزایش کارایی در مصرف انرژی

کنند و از این طریق توزیع منافع میان ی در بازارهای انرژی را تعیین میها در واقع شرایط بازاین سیاست

کشورهای غربی هستند( را تنظیم نندگان )که عمدتا خود کفنابع انرژی )صادرکنندگان( و مصرصاحبان م

کنندگان اصلی انرژی جهان در مورد کشورهای غربی ـ که مصرف نکته قابل توجه این است که کنند.می

های ع اصلی انرژی )نفت و گاز(، سیاستهستند ـ به علت وجود اختالف میان حوزه تولید و مصرف مناب

بع اصلی انرژی منا« امنیت عرضه»ت ویژه )اقتصادی و سیاسی( دارند. در واقع معطوف به هدف )الف( اهمی

 های انرژی در کشورهای غربی است.ترین هدف سیاست)نفت و گاز(، اصلی

پس آمریکا در زمره ها و سن اوایل قرن بیستم، نخست اروپاییبه طور مشخص در مورد نفت، از هما

 دهی به این لاز همان آغاز نوعی همکاری در شک د. بنابراینکنندگان نفت قرار گرفتنبزرگترین وارد

ها عمدتا دو هدف کلی را 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 دنبال می

های بزرگ اقتصادی را مکان جهشلید بود و اقتصادهای غربی تنها از این طریق  اضروری یا عامل اساسی تو
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کنندگان غربی در برداشت و هم قیمت نفت هم رفاه مادی برای مصرفبودن یافتند. ضمن این که پایینمی

هدف دوم آورد. های غربی فراهم میرا برای دولت باال از واردات نفت امکان کسب درآمدهای مالیاتی نسبتاً

رهای غربی است. چرا که های انرژی نیز حفظ جریان پیوسته و باثبات عرضه نفت به سوی کشوسیاست

مین این اهداف نوعی سیاست فرامنطقه ای أشود. تهای اقتصادی بزرگی میموجب آسیب ثباتیهرگونه بی

« امنیت عرضه»عریف مجموعه اهداف فوق، همان ت طلبیده است. سوی کشورهای غربی را میهماهنگ از 

 انرژی )نفت و گاز( از دید کشورهای غربی است.

توان سیاست انرژی کشورهای غربی را ـ به طور خاص در مورد نفت ـ به سه بر این اساس به طور کلی می

 دوره تاریخی یا سه نسل سیاست انرژی تقسیم کرد. 

شوک نفتی اول  از آغاز تا پیش از حضور مستقیم است که دورههای انرژی، دوره یا نسل اول سیاست 

های بزرگ نفتی )چند ملیتی( به طور دوره، کشورهای غربی از طریق شرکتگیرد. در این ( را دربر می۴۰۱۲)

مستقیم در کشورهای مهم صادر کننده نفت حضور یافتند و مدیریت تولید و صادرات نفت را در دست 

رضه انرژی را به حداقل رساندند. در این دوره به علت این که گرفتند و از این طریق خطر اخالل در امنیت ع

ها( بود. همچنین در این ت انحصاری در دست متقاضیان )غربیظرفیت عرضه بسیار فراتر از تقاضا بود، قدر

-های نفتی غربی انجام میخود شرکتگذاری مستقیما توسط شد و قیمتره، قیمت نفت در بازار تعیین نمیدو

 شد.

 ۳۴به  ۴۰۱۱میلیارد بشکه در سال  ۴۴افزایش یافت )از  شدیداًر دهه شصت میالدی، تقاضای نفت اما د

تا  ۴۰۱۱گرفت )در فاصله افزایش تقاضا، اوپک نیز قدرت می (. به موازات این۴۰۱۲میلیارد بشکه در سال 

های جنبش درصد رسید(. در همین دوره ۱۱درصد به  ۲۱، سهم اوپک در صادرات نفت جهان از ۴۰۱۲

کننده نفت درصدد ملی کردن صنایع نفت خود ج گرفت و بسیاری از کشورهای صادراستقالل طلبانه نیز او

ز ناممکن و پرهزینه شده بود. خیشورهای نفتهای بزرگ نفتی در کدر چنین شرایطی حضور شرکت برآمدند.

و کشورهای مسلمان )عرب( صادر  رخ دهد ۴۰۱۲ اکتبر چیز آماده بود تا جنگ اسرائیل و اعراب در همه

بزنند به کشورهای غربی حامی اسرائیل کننده نفت، که عضو اوپک نیز بودند، دست به تحریم صادرات نفت 

و اقتصادهای  شودبرابر  ۱ بیش از تا نخستین شوک بزرگ نفتی شکل گیرد. قیمت نفت ظرف مدت کوتاهی

ای که تا رو شدند. پدیدهروبه« رکود تورمی»جدیدی به نام  غربی برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد با پدیده

 . نشده بود معرفیآن زمان برای علم اقتصاد هم ناشناخته بود و راه حلی برای آن 

و سپس آغاز  (۴۰۱۰غرب هنوز درگیر پیامدهای شوک اول نفتی بود که با وقوع انقالب اسالمی ایران )

ها نزدیک به سه ضربه قبلی  این بار نیز قیمتو با تکمیل راه رسید ، شوک دوم نفتی از جنگ عراق با ایران
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رفت. چرا که در دهه قبل از آن، ت نفت باید به طور طبیعی باال میالبته در دهه هفتاد میالدی قیم برابر شد.

 و با  ر منابع نفتی جدید بودگذاری دگویی به این تقاضا مستلزم سرمایهتقاضای نفت باال رفته بود و پاسخ

شد. در واقع جنگ اسرائیل و انقالب گذاریها فراهم نمیای این سرمایههای پایین نفت، منابع مالی الزم برقیمت

 ایران، شرایط الزم را برای این تحقق این ضرورت فراهم کرده بودند. در چنین شرایطی بود که کشورهای

ی کند و بنابراین به سومین نمیأپیش گفته را تها، اهداف های انرژی آنغربی دریافتند که نسل اول سیاست

شود. در این هفتاد میالدی دوره گذار تلقی می های انرژی رفتند. در واقع دههای از سیاستاتخاذ مجموعه تازه

های غربی یت نفت و کنترل قیمت از دست شرکتدوره بازار نفت کم کم هویت تازه ای پیدا کرد، مدیر

بازار سپرده شد، اوپک قدرت گرفت و نهایتا ساختار بازار به سوی حاکمیت عرضه خارج شد و به سازوکار 

  کننده پیش رفت.

دهد. در ه هشتاد و نود میالدی را پوشش میهای انرژی کشورهای غربی، دهدوره یا نسل دوم سیاست 

 هایه، سیاستهمچنین در این دور های انرژی تا حدودی معطوف به کنترلهای داخلی شد.این دوره سیاست

کوشیدند عالوه بر تالش  آنانیعنی  رو به پیچیدگی نهاد. مین امنیت عرضه انرژیأهدف ت ها در موردغربی

مدت عرضه انرژی )هدف سنتی و همیشگی(، دو هدف دیگر را نیز در درون جوامع برای تأمین امنیت بلند

ارایی انرژی( و دیگری رعایت مالحظات وری در استفاده از انرژی )کخود دنبال کنند: یکی افزایش بهره

 .به اجرا گذاشت را همزمان دو دسته سیاست درونگرا و برونگرادر واقع غرب در این دوره  زیست محیطی.

افزایش کارایی انرژی، برای  های درونگرا، آنان دو دسته اقدام را پی گرفتند. نخستدر مورد سیاست

شدن حوزه انرژی را ـ به منظور واقعی و افزایش رقابت درهای خصوصی سازی، آزاد سازی آنان سیاست

ا ها نه تنها کارایی مصرف انرژی را افزایش داد، بلکه بگرفتند. طبیعی است که این سیاست ها ـ  در پیشقیمت

های زیست محیطی نیز شد. اما در عین حال کندکردن روند افزایش مصرف، موجب کندشدن روند آسیب

های مالیاتی شدیدی را نیز در مورد مصرف انرژی ی تحقق اهداف زیست محیطی، سیاستاکشورهای غربی بر

در پیش گرفتند. این دو دسته سیاست باعث شد که از یک سو کشورهای غربی از محل مالیات بر سوخت 

 درآمد کشورهای صنعتی از محل مالیات بر ۳۱۱۱تا  ۴۰۰۱در دوره  مثالًدرآمدهای هنگفتی به دست آورند. 

میلیارد دالر بوده است، در حالی که در همین دوره درآمد کل کشورهای عضو اوپک از محل  ۴۲۱۱سوخت 

. و از سوی ۴میلیارد دالر بوده است و این وضعیت البته در سه دهه گذشته تداوم داشته است ۳۱۱صادرات نفت 

ز محصول ناخالص ملی( دیگر شدت مصرف انرژی )یعنی مقدار انرژی مصرف شده برای تولید یک واحد ا

                                                 
1. OPEC Annual Report, 2005 
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درصد کاهش یافته است. این بدین مفهوم است که کارایی انرژی  ۱۱بیش از  ۴۰۱۱-۳۱۱۱های در فاصله سال

توانند همان مقدار تولید که سی سال پیش باال رفته است که آنان اکنون می در کشورهای صنعتی به حدی

، تغییرات شدت مصرف انرژی و (۰-۲نمودار ) کنند. داشتند را با کمتر از نصف مصرف انرژی آن زمان، تولید

را بر اساس معادل بشکه  OECDدر مجموعه کشورهای  ۴۰۱۱-۳۱۱۱های شدت مصرف نفت در فاصله سال

نفت مصرف شده برای تولید هزار دالر محصول ناخالص ملی )تعدیل شده با برابری قدرت خرید( را نشان 

کاهش بوده  در این دوره شدت مصرف نفت و انرژی همواره رو به شودگونه که مالحظه میدهد. همانمی

 ۱۱و شدت مصرف انرژی  ۱۱شدت مصرف نفت  OECDشده، در کشورهای است )در طول دوره یاد

درصد کاهش داشته است این در حالی است که در همین دوره، شدت مصرف نفت در کشورهای عضو 

  درصد رشد داشته است(. ۴۳۱اوپک 

 

OECDشدت مصرف انرژی و شدت مصرف نفت در کشورهای :  (۳-۳نمودار )

 
 (OPEC Review, 2007 ) :منبع

 
گذاری آنان دست به سرمایه ، مربوط به اقداماتی در طرف عرضه نفت بود.های درونگراسیاست دسته دوم

برداری از بهره ند.زد ..(و .. ، آبهای عمیق ساحلی، حوزه دریای شمال تر )مانندپرهزینهدر ذخایر نفتی جدید 

صنعتی قرار داشتند(  باعث شد تا به تدریج تولید ده منطقه در کشورهای صنعتی و غیراین  ذخایر نفتی )که در 

از  بشکه در روز، در اواخر دهه هشتاد میالدی، برسد. میلیون ۴۱نفت این مناطق از یک میلیون بشکه در روز به 
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نفت به طور جدی در دستور کار  برای مقابله با تحوالت بازارایجاد ذخایر استراتژیک نفت  این گذشته

استراتژیک نفت را آغاز کرد و اکنون بیش از سازی ذخیره ۴۰۱۱گرفت. آمریکا از سال  کشورهای غربی قرار

قطع کامل واردات نفت  شود که بااستراتژیک در آمریکا نگهداری می میلیون بشکه نفت به عنوان ذخایر ۱۱۱

تواند تا مدت دو ماه فقدان واردات نفت برای آمریکا را جبران کند.  سایر کشورهای صنعتی یاز خارج م

مصرف کننده نفت نیز به تدریج به ذخیره سازی نفت ـ هم توسط دولت و هم توسط بخش خصوصی ـ روی 

کننده های مختلف مصرف میلیارد بشکه نفت به صورت ذخیره استراتژیک در کشور ۴/۱اکنون هم آوردند.

میلیون بشکه ذخیره استراتژیک نفت دارای  ۱۳۱از آمریکا، ژاپن با  شود. در حال حاضر پسنگهداری می

 دومین رتبه در نگهداری ذخایر استراتژیک نفت است.

ر این دوره دیگر ها چه کردند؟ دبرای حفظ امنیت عرضه انرژی، غربیهای برونگرا ا در مورد سیاستام

نفتی غربی در کشورهای صادر کننده نفت و کنترل مستقیم عرضه نفت وجود  هایامکان حضور شرکت

مستقیم در پیش گرفته شد. هدف اصلی چه بود؟  تضمین صادرات ت. بنابراین نوعی سیاست حضور غیرنداش

ف اصلی، اهدامدت این گی به منابع نفت. برای تحقق بلندوابست شدتکاهش و  مداوم نفت به سوی غرب

کرد. اهداف فرعی یک یا چند هدف فرعی را دنبال می ها به کار گرفته شد که هر کدامسیاست هایی ازبسته

بدون آن که  دفاع در برابر بحرانهای احتمالی در حوزه انرژی. ها بودند: پیشگیری، مدیریت، مهار، و نهایتاًاین

، میمین این اهداف اتخاذ شده برای تاهایی کسیاست اشاره کوتاهی به بندی شویم،وارد تفصیل این دسته

 کنیم. 

 ۴۰۱۱بین المللی در حوزه انرژی. آژانس بین المللی انرژی در سالسیس و تقویت نهادهای أنخست ت

  امنیت انرژی، مدیریت جریان انرژی برای توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست شود تا برمی سیستأ

 غرب به راحتی  ز سوی غرب حمایت و تقویت شد.به همین ترتیب اوپک نیز به نوعی ا .کند نظارت

توانست با فشار بر متحدانش در اوپک، آن را بی خاصیت کند یا موجب فروپاشی آن شود، اما چنین نکرد. می

یمات خود ایجاد ثبات در بازار نفت. درست است که اوپک گاهی با تصم چرا که اوپک ابزاری بود قوی برای

ود، اما اوپک تاکنون هیچگاه تصمیمی نگرفته است که به بازار نفت شوک وارد شموجب تغییر قیمت نفت می

اوپک با بازی با . ۴بلکه بر عکس همواره تصمیماتش در جهت کنترل و کاهش شوکهای بازار بوده است. ۴کند

                                                 

هنگامی که نیروهایی غیر از تحوالت طبیعی عرضه و تقاضای نفت و به صورت سریع و پیش بینی نشده، قیمت های بازار نفت   .۴

م به بازار شوک وارد شده است. ولی تغییرات پیش بینی نشده اما آهسته یا نسبتا سریع اما پیش بینی شده ای را تغییر دهند، می گویی

 که حاصل نیروهای طبیعی عرضه و تقاضا باشد را شوک نمی دانیم. 
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 برای غرب افزایش 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 

نشده است. اوپک در سه دهه گذشته نقش بسیار مثبت و فعالی بینیبل تحمل نیست، شوکهای شدید و پیشقا

های غرب وانست بقیه سیاستتدر دوره ای که کاهش قیمت نفت می در زمینه کنترل شوکها داشته است. بویژه

در  نفت بازی کرد. قیمتدر حوزه انرژی را به شکست بکشاند، اوپک نقش فعالی برای ممانعت از کاهش 

نخست  است تر شود، الزمبرای این که این نقش اوپک روشن  واقع اوپک عامل ایجاد ثبات در بازار نفت بود.

 نیم. های غرب را در این زمینه معرفی کنوع دوم 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

پاک مثل هیدروژن، اتانول، نو و  هاین نفت )انرژیهای غیرفسیلی، انرژیآوری به دیگر منابع انرژی جایگزی

بود به  (. در هر دو مورد موفقیت غرب مستلزم باال رفتن تدریجی قیمت نفت انرژی خورشیدی، انرژی باد و ...

تنوع بخشی به منابع  عرضه نفت(، اول )شرطی که این افزایش در بلند مدت دوام آورد. در مورد روش 

و آبهای عمیق خلیج آالسکا  ،)مثل ذخایر نفت دریای شمال ا پر هزینه ام  گذاری در ذخایر نفتی موجودسرمایه

ت پایین . اگر قیمت نفتسهیل شد و گسترش یافت ، و ذخایر نفتی آفریقا، چین، برزیل و ...(مکزیک در آمریکا

ای نفتی هکرد و بنابراین شرکتین ذخایر توجیه اقتصادی پیدا نمیگذاری در ا، سرمایهثبات بودیا بی ماندیم

 دالر ۳تا  ۴حدود  هر بشکه نفت در خلیج فارس تولیدهزینه میالدی   ۱۱در دهه ))کردند. آن استقبال نمی از

دالر رسیده است.  ۳تا  ۱( به ۳۱۱۱های دالر و اکنون )به قیمت ۱ه ب  ۳۱، که در دهه بود (۴۰۱۱های )به قیمت

( بود که در ۴۰۱۱های دالر )به قیمت ۰تا  ۱ریای شمال، هزینه تولید هر بشکه نفت در د ۱۱درحالی که در دهه 

ای طقهبرای آن که در هر من ( رسیده است.۳۱۱۱های دالر )به قیمت ۲۱تا  ۳۱اکنون به دالر و  ۴۳به   ۳۱دهه 

گذاری در تولید نفت اقتصادی باشد باید قیمت نفت، حداقل از هزینه نهایی تولید آن منطقه باالتر سرمایه

)خواه  در همین دوره بود که اوپک نقش اساسی خود را برای ممانعت از کاهش قیمت نفت بازی کرد باشد(. 

-همین سیاست در نتیجه  . داوطلبانه، خواه به علت فشار کشورهای غربی بر کشورهای دوست خود در اوپک(

 ( رسید.۴۰۳۳یلیون )م ۳۱به ( ۴۰۱۳)میلیون بشکه در روز  ۴۱از   OECD نفت در کشورهای ها بود که تولید

 .افزایش پیدا کرد بشکه میلیون ۳۳به  ۴۳از همچنین کل تولید غیر اوپک 

                                                                                                                                           

جلس و پژوهش، برای بررسی تفصیلی نقش اوپک در ثبات بازار نفت بنگرید به: اوپک و منافع ملی، مسعود درخشان، مجله م  .۴

 .۴۲۳۴، تابستان ۲۱شماره 
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ای ـ در موفقیت ه ناخواستنقش فعال ـ و احتماال کنار سایر نهادهای بین المللی بنابراین اوپک هم در

های بی ثباتی ش قیمت نفت و مقابله به)از طرق ممانعت از کاه های انرژی غرب بازی کرده استسیاست

به معنی سرسپردگی اعضای اوپک به غرب یا تبانی غرب با اعضای اوپک نیست. طبیعی  البته این الزاماً بازار(.

فع خود را در افزایش قیمت گمان اعضای اوپک منااند. بید را دنبال کردهاست که هر کدام از طرفین منافع خو

اند. بلکه این به معنی هوشیاری غرب در بازی گرفتن از رقیب کردهاند و بر این اساس عمل میدیدهنفت می

ه برده است. مهم این است که غرب به خوبی از تحوالت بازار و رفتار رقیب به سود منافع بلند مدت خود بهر

نفت، تحوالت بازار نفت را ای که اوپک به عنوان بزرگترین کارتل در طرف عرضه است. یعنی در همان دوره

  بیشترین بهره را ببرد.ای تنظیم کرد که از این شرایط های خود را به گونهد، غرب هم سیاستزرقم می

نفت بود. در این زمینه  منابع انرژی جایگزین گسترش جهانیسازی منابع انرژی، اما روش دوم برای متنوع

ها، و به گونه انرژیلید اینق، توسعه و توهای سنگین تحقیاما به علت هزینه ای دنبال شد.های جدیهم سیاست

گذار ی در این انرژیها توجیه اقتصادی میالدی، سرمایه ۰۱و  ۳۱های دهه ماندن قیمت نفت درپایین علت نسبتاً

های نفت باید بسیار فراتر ها توجیه بیابد قیمتگذاری در این انرژیکه سرمایهای آننداشت. در واقع بر

 یافت. بنابراین در قرن بیستم موفقیتی در این زمینه کسبرن بیستم  افزایش میدو دهه آخر قهای ناچیز افزایش

 یکم عملی شود.ها ماند تا اکنون در قرن بیست ونشد و در واقع این بخش از سیاست

ها را برای تضمین تداوم عرضه غرب مجموعه متنوع دیگری از سیاستهای یاد شده، عالوه بر سیاست

  اجرا گذاشت. موردمنابع، به ن حوزه، در راستای کاهش خطر وابستگی به این نفت و مدیریت موثر ای

های تحقیقاتی زه انرژی، تشویق و کمک به برنامههایی نظیر اتخاذ سیاست خارجی مشترک در حوسیاست

 پذیری در انرژیهای جایگزین، افزایش انعطافبرای کشف انرژیهای نو یا معرفی روشهای ارزان تولید 

 هایاده از ابزارهای مالیاتی و سیاستاستف)در هر سه حوزه باال، پایین و میان دستی انرژی(.  های انرژیسیستم

 گذرای برای بهبودتشویق سرمایه ،تقاضا( جویی در مصرف انرژی )مدیریتتشویق صرفهقیمتی برای 

 ای یک یا چند جانبه با مانهها(، عقد پیکاهش هزینه برداری نفت )به منظورفناوریهای اکتشاف و بهره 

 یهاهای انرژی غرب )سیاستتوان از جمله دیگر سیاستها را میکنندگان بزرگ و اقداماتی نظیر اینتولید

گرا(، روند گرا و درونها )برونانرژی دانست. این مجموعه سیاست نسل دوم( برای تامین امنیت عرضه

 دگرگون ساخت. امالًَنفت را در دو دهه گذشته ک قیمتمدت مصرف و بلند

ه غرب 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
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ر راه بود که پیام خوشی برای غرب نداشت. تحوالتی که با به وجود نیامده است؛ بویژه آن که تحوالتی د

توسعه سریع سایر کشورها و گسترش تقاضای نفت، و نزدیک شدن مخازن نفتی دنیا به دوره اوج تولید خود، 

 آشکار شده یکمدر آغاز قرن بیست و کنند.تر میید را برای غرب هر روز جدیخطر تکرار شوک نفتی جد

پس باید توانند تضمین کننده منافع بلند مدت غرب باشند. ل دوم انرژی دیگر نمیهای نسیاستکه سبود

 طرحی نو درانداخت. 

 

 .  چشم انداز آینده۳-۱
های معتقدیم سیاستآنچه آمد نشان داد که در بازار نفت تحوالتی در حال  رخ دادن است که بر اساس آنها 

ای غرب باید چاره این کهبرای غرب نیستند و  نفتمدت ندکننده امنیت عرضه بل نسل دوم انرژی دیگر تضمین

 قابل خالصه سازی است:در چند محور  این تحوالت دیگر بیندیشد.

 

 تاس کاهشتسلط غرب در مدیریت تقاضای نفت رو به . ۳-۱-۸
نیز برخی  اند ونرخهای رشد باالیی را تجربه کردهحال توسعه طی دو دهه اخیر تعداد زیادی از کشورهای در

شود. اکنون سال نیز بر تعداد آنها افزوده میسال به شده اند.  ـ و حتی جهش اقتصادی ـ وارد مرحله رشد سریع 

 ۴۳، با نرخ بزرگترین نرخهای رشد اقتصادی متعلق به این کشورها است. چین به عنوان شاخص این کشورها

و بسیاری از  ، برزیل، آرژانتینشرقی، کشورهای آسیای جنوبدرصدی( ۴۱)با نرخ  و سپس هند درصدی رشد

 ۴۱۱حدود به بعد همواره  ۳۱۱۱ از سال  ) دیگر کشورها در سالهای اخیر رشدهای شدیدی را تجربه کرده اند

نزدیک به صد   ۳۱۱۱. در سال درصد در سال بود ه اند ۱باالتر از  اسمی کشور دارای نرخهای رشد اقتصادی

ش تعداد این کشورها و تداوم . افزایدرصد بوده اند( ۱قی سالیانه باالی کشور دارای نرخ رشد اقتصادی حقی

در  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 ۳/۴حدود  درصد برای هند نیز ۲حدود  چین سالیانه  همین نرخ برای

ینی مصرف انرژی دنیا را  تا سال ب( پیش۴۱-۲ودار )دو برابر شده است. نم ۴۰۰۱چین در دوره ده ساله پس از 

 گونه که از نمودار پیداست، اندهد. همسایر کشورها نشان میو   OECD، به تفکیک کشورهای  ۳۱۲۱

 با سایر کشورهای دنیا برابر است و از این پس سهم  OECDکل مصرف انرژی در کشورهای اکنون هم



 ۸۳۱ اقتصاد سیاسی نفت: گذشته و آینده                                                                                                   

 

 

 

 

OECD  ۳۱۲۱شود تا در سال ذارد و این روند همچنان تشدید میگدر کل مصرف انرژی، رو به کاهش می 

 درصد برسد. ۱۴به حدود  OECDسهم 
 ـسایر کشورها و  OECDکشورهای  ینی مصرف دنیا از انرژی به تفکیک: پیش ب(۸۲-۳نمودار )

 ۴(Btu)کوادریلیون 

 
Source: EIA,International Energy Outlook2008 

 
 

درصد از افزایش  ۱۱بینی شده است که حدود با روند کنونی، پیشبه طور خاص در مورد نفت نیز 

اشد. در این تقاضای نفت توسط کشورهای درحال توسعه ب تقاضای نفت در دو دهه آینده مربوط به افزایش

 درصد و در سال ۳۱حدود  ۴۰۳۱ حال توسعه در تقاضای جهانی نفت، که در سالصورت سهم کشورهای در

بدین معنی است  هااین درصد خواهد رسید. ۱۲به بیش از  ۳۱۳۱درصد بوده است، در سال  ۲۳حدود  ۳۱۱۳

                                                 

( یک واحد شمارش برای مقایسه انرژی حاصل از انواع منابع The barrel of oil equivalent)« معادل حرارتی بشکه نفت»  .۴

اندازه گیری می شود. حرارتی که  از سوختن یک بشکه نفت خام به دست می آید معادل  BTUانرژی است که بر اساس  مقدار 

(5.8 × 10
6
 BTU)  ،است.  از آن جا که برای مقایسه انواع انرژیها نیاز به یک واحد شمارش یکسان وجود داردBTU  به عنوان

 × 1( نیز برابر هزار تریلیون )quadrillionواحد شمارش مشترک و ابزار تجمیع مقدار انواع انرژی به کار می رود.  کوادریلیون )
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به طور  نفتانرژی به طور عام و تقاضای ی کنترل و مدیریت تقاضای جهانی که در آینده، غرب دیگر توانای

های نسل دوم که غرب برای کنترل تقاضای نفت به کار هد داشت و دیگر آن دسته از سیاسترا نخوا خاص

برده بود، کارایی نخواهند داشت. چرا که همزمان با کوشش غرب برای مهار افزایش تقاضای نفت در 

)تصور  سعه یافته، تقاضای کشورهای درحال توسعه برای نفت به سرعت در حال افزایش استکشورهای تو

های خود را به موتورسیکلت تبدیل و چینی دوچرخه سوار، فقط دوچرخه کنید که اگر صدها میلیون هندی

آید که می . بدین ترتیب الزمها تقاضاهای خفته نفتند(شود. اینچه حجمی بر تقاضای نفت افزوده میکنند 

 های خود در حوزه انرژی تجدید نظر کند.غرب در سیاست

 

 است کاهشتسلط غرب در مدیریت عرضه نفت رو به . ۳-۱-۱
 خود ذخایر نفتیظرفیت تولید اکنون به نقطه اوج  )و غیر آسیایی( کشورهای غیر اوپک گونه که آمد،همان 

اکنون در نقطه حداکثر توان تولیدی خود قرار دارند. این شده موجود، آنها یعنی با ذخایر شناخته اند.رسیده

بدین معنی است که توان تولیدی کشورهای غیر اوپک از این پس نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه رو به 

های نسل دوم انرژی غرب ـ که اوپک یکی از سیاستگونه که آمد،  ، هماندر واقع .کاهش خواهد گذاشت

است با این هدف اعمال شد که را یاری داد ـ ممانعت از کاهش قیمت نفت بود. این سی نیز در انجام آن غرب

گذاری در منابع نفتی در کشورهای غربی های پرهزینه سرمایهفتی غربی ترغیب شوند تا در پروژههای نشرکت

ع عرضه نفت، متنوع گذاری کنند و بنابراین منابسرمایه و....( آالسکا آمریکا، دریای شمال، آبهای عمیق )در

نقطه اوج توان تولیدی  شود و ریسک عرضه نفت کاهش یابد. اما اکنون که ذخایر نفتی در کشورهای غربی به

اهد داشت سیاست کارایی نخو اند و از این پس ظرفیت تولید آنها کاهش خواهد یافت، دیگر اینخود رسیده

 غرب وجود نخواهد داشت. سازی منابع عرضه نفت، برای و در آینده امکان متنوع

شد که رهای غربی با این توجیه انجام میهای باالتر نفت در کشواز سوی دیگر معموال پذیرش قیمت

افزایش عرضه  شود و بنابراین باگذاری در استخراج ذخایر نفتی میقیمت باالتر امروز، موجب افزایش سرمایه

یعنی قیمت باالی امروز تاوانی برای قیمت مناسب فردا  ها دوباره تعدیل خواهند شد.نفت در آینده، قیمت

توان گفت کشورهای غیر اوپک و به م اندازی وجود ندارد. در واقع میخواهد بود. اما اکنون دیگر چنین چش

توانند سطح تولید های سنگین، تنها میگذاریتی، در بهترین وضعیت و با سرمایهخاص کشورهای صنعطور 

سال  ۴۲تا  ۴۱کنند. اما با توجه به نسبت ذخایر به تولید در کشورهای صنعتی که بین کنونی خود را حفظ 

 تقسیم کنیم،از این ذخایر کنونی  برداشتبرآورد شده است )یعنی اگر کل ذخایر نفت و گاز آنها را به 
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د را در (، باید گفت غرب با سرعتی باورنکردنی سهم خو۴شودسال دیگر ذخایرشان تمام می ۴۲تا حداکثر 

مناطق برای  تولید جهانی  نفت و گاز از دست خواهد داد. این یعنی خطر وابستگی به منابع نفت و گاز سایر

    غرب به شدت در حال افزایش است.

عضو اوپک ـ که  در این صورت افزایش تقاضای جهانی نفت در آینده باید عمدتا از طریق کشورهای

مین شود. این به معنی افزایش شدید ریسک عرضه نفت در آینده أـ ت فارس قرار دارندبیشترشان در خلیج

خواهد بود که برای غرب قابل قبول نیست. بویژه این که با روند کنونی تولید نفت و گاز توسط کشورهای 

به قدرت اول ممکن است   ۳۱۳۱ دههو دردسر ساز برای غرب ـ  در  سر سختفارس، ایران ـ این کشور خلیج 

که ایران چگونه ممکن است به قدرت اول انرژی )استدالل این شود تبدیل  منطقهیلی )نفت و گاز( انرژی فس

طبیعی است که چنین وضعیتی برای غرب، غیر قابل قبول  فسیلی جهان تبدیل شود،  در فصل ششم آمده است(.

 دوست غرب  عربی و به معنی بازی مرگ خواهد بود. حتی اگر حکومت ایران ماهیتی مانند کشورهای

ببینید(. « عبور تمدنها»در بخش  در فصل پنجم نبود )استدالل آن راداشت، چنین وضعیتی به صالح آنان می

های تازه تری را در حوزه انرژی در پیش دیگر بیندیشد و سیاستب را گریزی نیست که چاره ای بنابراین غر

  گیرد.

 

 یابدگسترش میتقارن بین مناطق عرضه و تقاضای نفت عدم. ۳-۱-۳
بازار انرژی  تقارن میان مراکز عرضه و مراکز تقاضای انرژی، به معنی وجود ریسک در، عدمآمدگونه که همان

 آمد، حاکی از این بود که از یک سو تقاضای جهانی نفت به این فصل قبلی هایبخش است. نکاتی که در

درصدی رشد  ۱/۴)با نرخ  ه صعود داردحال توسعه، به شدت رو بواسطه افزایش تقاضای کشورهای در

میلیون  ۴۳۱بالغ بر  ۳۱۲۱میلیون و در سال   ۴۱۱بیش از  ۳۱۳۱تقاضای نفت در سال، تقاضای نفت در سال 

و وارد صنعتی به نقطه اوج خود رسیده  و از سوی دیگر عرضه نفت و گاز توسط کشورهای بشکه خواهد بود(،

سیون اروپا رین سند تاریخ کمیتاروپا در مورد انرژی ـ که جامع سیونگزارش کمی دامنه نزولی خود شده است.

، مصرف انرژی رخ ندهد کنونی اگر تغییری در روندکه بینی کرده است شود ـ پیشمحسوب می ۳۱۱۱تا سال 

   رسید. خواهد  ۳۱۲۱درصد در سال  ۱۱درصد کنونی به  ۱۱واردات سوخت متعارف اروپا از 

                                                 

ه مخازن انرژی ماهیتی پویا دارند و مقدار برداشت از آنها تابع ماهیت مخازن، فناوری استخراج، و نحوه برداشت ما توجه کنیم ک .۴

از منابع است. بنابراین تمام شدن یک مفهوم نسبی دارد. در این جا منظور این است که با روش برداشت، فناوری موجود و 

 سال بازدهی قابل اتکا هستند. ۴۲تا  ۴۱غرب  اطالعات موجود از ماهیت منابع، ذخایر انرژی
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ت توسط آنان کاهش و از سوی دیگر تقاضای آنان برای نفت افزایش خواهد سو عرضه نفپس از یک

خواهد شد. در حالی که تقاضای سایر کشورها برای نفت نیز به سرعت در یافت که منجر به افزایش وارداتشان 

تیجه تقارن در بازار انرژی برای کشورهای غربی خواهد بود. در نیش 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 

گوید حداکثر توان تولید ای که میوردهای خوشبینانهگر برآتولید اوپک و تولید غیراوپک تقسیم کنیم و ا

بپذیریم، آنگاه باید خواهد داد را  رخ ۳۱۴۲تا  ۳۱۴۱بین سالهای در  هنوز رخ نداده است بلکهاوپک نفت غیر

شکاف عدم تقارن منابع عرضه و تقاضای نفت برای کشورهای غربی رو به گفت تنها از چند سال دیگر 

زمان است که دوره بلندی از تالطمات بازار نفت آغاز خواهد شد. بنابراین غرب  آن افزایش خواهد نهاد و از

بنابراین  ن به نقطه آغازین گسترش شدید عدم تقارن بازار نفت وفرصت دارد که پیش از رسید زمان کوتاهی

 ر نفت، چاره ای برای خود بیندیشدبینی در بازاپیشثباتی و شوکهای غیرقابل ای از بیدر افتادن به دام دوره

شود. برای می هایک سو موجب کاهش تقاضای نفت غربیالبته باید توجه داشت که افزایش قیمت نفت از )

 و از سوی دیگر موجب افزایش توان تولید شد.  ۳۱۱۱کمتر از سال  ۳۱۱۱نه تقاضای نفت آمریکا در سال نمو

در این صورت  شود که نتیجه آن کند شدن روند شکاف میان عرضه و تقاضا است.اوپک میشورهای غیرک

 اندیشی، بیشتر خواهد شد(.فرصت غرب برای چاره

( کمک گرفت. ۱-۲توان از جدول )تر نشان دهیم، میرا روشن تقارن له عدمبرای آن که اهمیت مسأ

ها بینییشدرصد بوده است آنها طبق پ ۱۱حدود  ۴۰۰۱حالی که وابستگی به نفت کشورهای صنعتی در سال در

مریکا در این دوره گونه آصدی از این وابستگی بکاهند. همینواحد در ۳تنها  ۳۱۳۱خواهند توانست تا سال 

تا  ۴۰۳۱وابستگی خود را تنها یک واحد درصدی کاهش دهد. این درحالی است که از سال ت خواهد توانس

های انجام شده این سهم طبق پیش بینی سهم خلیج فارس در تولید کل نفت جهان دو برابر شده است و ۳۱۱۴

ی به نفت یابد. به عبارت دیگر، از یک سو وابستگی کشورهای صنعتنیز همچنان افزایش می ۳۱۳۱ا سال ت

ثبات ـ در حال بازیابی اهمیت خویش در بازار ی دیگر خلیج فارس ـ این منطقه بیهمچنان باال است و از سو

 نفت است. این به معنی افزایش عدم تقارن، همراه با افزایش عدم امنیت عرضه نفت است.
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 (: شدت وابستگی کشورهای صنعتی به نفت۱-۳جدول )
  

 

 

 
 

 

 شودآینده به دوره اوج خود نزدیک می دهه دو جهانی نفت درعرضه .  ۳-۱-۴
نظر ساختار توزیع منابع عرضه نفت و تغییرات سهم غرب در تولید و مصرف آن، صرف ها ودر کنار همه این

شدن به نقطه جهانی نفت به سرعت در حال نزدیک یک حادثه عمومی در راه است و آن این که کل ذخایر

پس از آن دوران افول تولید آغاز خواهد شد. در این که این حادثه رخ خواهد داد شکی اوج تولید است و 

نیست. اختالف تنها در برآورد زمان تحقق آن است. در مورد دوره اوج تولید و آغاز دوره کاهش تولید 

ونی از و زمین شناسان نفت معتقدند که آمارهای کن انگاه برجسته وجود دارد. مهندسددیجهانی نفت، دو 

ذخایر نفت متعارف، غیر واقعی است. آنان معتقدند بخش عمده نفت دنیا کشف و بهربرداری شده است و با 

 ۰۱ تا ۰۱از نقطه اوج خود )با  ۳۱۳۱تا  ۳۱۴۱توجه به روند گذشته و حال استخراج، تولید نفت در فاصله 

آن گیرد. دیدگاه دوم که حامیان قرار میدامنه نزولی منحنی تولید کند و در میلیون بشکه در روز( عبور می

سو ضریب به علت پیشرفت در فناوری، از یک های نفتی هستند، معتقدنداقتصاددانان انرژی و نیز شرکت

برداری از ذخایر پرهزینه و غیرمتعارف )مانند ذخایر یابد و از سوی دیگر امکان بهرهیبازیافت نفت بهبود م

از نقطه  ۳۱۲۱تا  ۳۱۳۱ آید و بنابراین تولید جهانی نفت در فاصلهبه وجود می (یقا، یا آفرآالسکا ،شمال دریای

 میلیون بشکه در روز( عبور خواهد کرد.  ۴۳۱تا  ۴۴۱اوج )با تولید 

گویند ذخایر کنونی غیر واقعی است؛ نظر مهندسان نفت درست است که می سوجه کنیم که از یکتو

کشورهای عضو اوپک در چند دوره ذخایر خود را به طور صوری باال م ـ گونه که نشان دادیـ همانچرا که 

 اقتصاددانان پر بیراه نیست که از سوی دیگر نیز نظر . برده اند تا سهمیه بیشتری در اوپک به دست آورند

ن برد. در ایی 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

ل و تولید جهانی نفت وارد دامنه نزولی خود خواهد شد. فرض کنیم میانه آن، یعنی سالهای حو ۳۱۲۱تا  ۳۱۴۱

1972 1990 2020

49 40 38

52 38 37

سهم وابستگي کشورهاي صنعتي به نفت

سهم وابستگي امريکا  به نفت

1976 1985 1996 2001 2020

37 17 27 سهم خليج فارس در کل توليد نفت34
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میلیون بشکه در روز، میانگین نظر دو  ۴۱۱بینی است )با حداکثر تولید ، زمان تحقق این پیش۳۱۳۱حوش 

در این صورت اگر روندهای تولید و مصرف کنونی ادامه یابد باید انتظار داشته باشیم که از حدود سال گروه(. 

، رسدمیلیون بشکه در روز می ۴۱۱د( به درص ۱/۴)با نرخ رشد سالیانه  در حالی که تقاضای جهانی نفت ۳۱۳۱

 خود را آغاز کند. این در حالی است که میلیون بشکه( روند نزولی ۴۱۱داکثر تولید عرضه جهانی نفت )با ح

)یعنی زودتر   یابددرصد افزایش می ۱۱رف انرژی جهان مص ۳۱۳۱که تا اواسط دهه ها معتقدند بینیپیش برخی

نفت را آینده بازار .  طبیعی است که چنین وضعیتی رسد(میلیون بشکه در روز می ۴۳۱لی به های قببینیاز پیش

یابد. در چنین مدیریت افزایش می لرژی غیر قابدادن بحرانهای ان برد و امکان رخدر ابهام و تالطم شدید می

کنندگی بازار را ندارد. بنابراین تولید شده است و دیگر توان تثبیتوضعیتی اوپک نیز خود وارد دوره افول 

 ن گاز و سایر منابع انرژی( برای غرب وجود نخواهد داشت.دیگر امکان مدیریت قیمت نفت )و به تبع آ

 

 جمع بندی
ـ مرور کردیم، این پرسش  اکنون که تحوالت گذشته و روندهای محتمل آینده نفت را ـ البته به طور مختصر

تولید  در ای که نفت در سبد انرژی جهان یافته است و با چنین رشد کندی کهبا چنین برتری آید:پدید می

ی الگو درزغال سنگ  کاهش نقشضرورت زیست محیطی  به یر منابع انرژی وجود داشته است و با توجهسا

تن به سلطه  ره امضا شده است، آیا غرب همچنانهای جهانی که در این بامصرف انرژی جهان و موافقت نامه

 دهد؟ شده و دارای بازاری بی ثبات ـ میبی منازع نفت ـ این کاالی سیاسی 

  ینی خود آمریکاییان در آغاز هزاره سوم، چنین بوده است:بپیش

های فسیلی و مناطقی که ذخایر این نوع سوخت در آنها وجـود دارد همچنـان از نظـر اقتصـادی و در     سوخت»

اه حلـی مبتنـی بـر جـایگزینی     کـه ر  های اصلی جهان اهمیت خواهند داشت، مگـر آن سیاسی قدرت محاسبات

، همپـای گسـترش   های فسیلیسازد. بدون شک، تقاضا برای سوخت ژی را دگرگونی انر، صنعت جهاناتانول

، افزایش خواهد یافت. همچنان بـر وابسـتگی آمریکـا    های دیگر جهان در حال توسعهبخش اقتصاد قاره آسیا و

    ۴«به منابع خارجی سوخت فسیلی در بخش اعظم ربع قرن آینده افزوده خواهد شد.

های گزین، به علت محدودیت منابع سوختکه در صورت نبود انرژی جای از سوی دیگر مسلم است»

پیش خواهد آمـد. ... قـدر مسـلم یـک      ۳۱۳۱فسیلی، یک افزایش شدید دیگر بهای نفت، از هم اکنون تا سال 

                                                 

 .۲۱استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم، ص   .۴
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تکان نفتی دیگر، کل جهان یا بخش اعظم آن را دوبـاره در بحـران فـرو خواهـد بـرد و کشـورهای غیـر نفتـی         

   ۴«ار مصایب شدیدی خواهد ساخت.منطقه را دچ

چه الگوهای توزیع و مصرف انرژی تغییر خواهند کرد، اما در بیست و پنج سال آینده، احتمال این اگر»

که شاهد تغییراتی اساسی در فناوری انرژی به مقیاس جهانی باشیم، وجود ندارد. با رشد اقتصادهای مهم توسعه 

فسیلی افزایش خواهد یافت. همچنین، در دو دهه آینده وابستگی آمریکا یافته، بویژه در آسیا، تقاضای سوخت 

به منابع خارجی انرژی بیشتر خواهد شد. صرف نظر از رویدادهایی که به میزان فراوان بر بهای نفت تاثیر دارند، 

مهم سوخت  فارس وابسته و محل ذخایرفاده پیگیر و پیوسته از نفت خلیجثبات بازار جهانی نفت همچنان به است

 ۳«فسیلی همچنان از نظر جغرافیایی مهم تلقی خواهد شد.

د داشت؟ آیا غرب به خود آیا اقتصاد جهان تحمل چنین ساختاری از الگوی مصرف انرژی را خواه

ای قرار دارد اش در منطقهوابسته شود که بیشتر منابع عرضه دهد بیش از پیش به منبع انرژی ایاجازه می

مردمساالر، های غیرثبات و دارای حکومتتوسعه نیافته، به  لحاظ سیاسی بیبه لحاظ اقتصادی  )خاورمیانه( که

گری و اجتماعی منبع تولید افراطیبه لحاظ تمدنی، رقیب یا دشمنی برای غرب، و به لحاظ فرهنگی و 

ز این از دهد شاهرگ حیاتش بیش امعقول و حسابگر به خود اجازه می بنیادگرایی است؟ آیا یک تمدن

های خودکامه و و برپا نگه داشتن رژیم ،سرزمینهای رقیب بگذرد؟ آن هم در زمانی که دیگر عصر حمایت از

تی تغییر دقت کنیم که اقتصاد غرب آن اندازه به تحوالت انرژی حساس است که ح  وابسته سپری شده است؟

کار آمدن یک رژیم ضد آمریکایی در  روی»تواند ضربه سختی به آن وارد کند: یک رژیم مثل عربستان می

رسد، اما اگر چنین شود و این رژیم چندان محتمل به نظر نمی عربستان سعودی که صادرات نفت را قطع کند،

  ۲«دوام بیاورد، ضربه سختی است بر اقتصاد آزاد که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمده است

های ه این نتیجه رسانده است که سیاستغرب را ب هراًآنچه در باب آینده نفت آمد دالیلی است که ظا

تداوم نیست بلکه  نسل دوم انرژی دیگر کارساز نیستند و نه تنها مدیریت او بر عرضه و تقاضای نفت قابل

آید که  هر ین نتیجه از این تحلیل به دست میتوان تا زمان درازی به انرژی نفت وابسته بود. ادیگر نمی اصوالً

های ناشی ت )و البته گاز( باال رود، هزینهگی کشورهای مصرف کننده غربی به منابع انرژی نفچه وابست

های بیشتری صرف جبور خواهند بود هزینهیابد، بنابراین آنان  مدرعرضه نیز برای آنها افزایش می ازاخالل

                                                 

 .۴۳۱ص  ،همان  .۴

 .۳۱۳همان، ص   .۳

 .۴۳۴استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم، ص   .۲
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های پوشش زینها چه حد حاضر باشند افزایش هپوشش ریسک کنند.  این که کشورهای غربی تا کی و ت

بینی آنها از آینده ریسک و نیز ه مولفه دارد: گستردگی ریسک، پیشریسک را تحمل کنند، بستگی به س

آستانه تحمل اقتصادهای آنها. تصمیم غربیان برای تداوم حضور در بازار یک انرژی و تداوم وابستگی شان به 

ها تا هرجا که ریسک گسترده شود و افزایش یابد آن انرژی، بستگی به این سه مولفه دارد. چنین نیست که آن

بینی آنها براین ک انرژی باقی بمانند. پس اگر پیش)افزایش افقی و عمودی ریسک( حاضر باشند در بازار ی

یح خواهند تحملی باال خواهد رفت، ترجریسک در بازار نفت تا آستانه غیرقابلباشد که در آینده هزینه پوشش 

شده هزینه کنند تا وابستگی در آینده، امروز به طور کنترل« هنشدبینیپیش»های سنگین زینهداد به جای تحمل ه

نکته ای کلیدی این خود را به آن منبع انرژی پایان دهند. در تحلیل رفتار سیاسی امروز غرب در خاورمیانه، 

 است.

توان به می در نظر آوریمبرای دنیای غرب  که ابعاد خسارت ناشی از یک شوک نفتی بزرگ رابرای آن

در اقتصاد کشورهای ( GDP( مجموع ارزش تولید ناخالص داخلی )۴۰۱۲شوک نفتی اول )یاد آورد که در 

. این در حالی است ۴( بوده است۳۱۱۱هزار میلیارد )به قیمت  ثابت  ۱/۴۴( حدود OECDیافته صنعتی )توسعه

نیز  ۳۱۳۱هزار میلیارد و در سال  ۱۱بالغ بر  ۳۱۳۱سال بینی شده است حجم کل تولید این کشورها در که پیش

کشورهای صنعتی،  ( برسد. بنابراین به علت رشد عظیمهای ثابتارد دالر باشد )به قیمتهزار میلی ۱۱حدود 

اهمیت خطر نیز از آن جاست که گیرد. ن نفتی هم ابعاد عظیمی به خود میخسارت محتمل ناشی از یک بحرا

م به سرعت به یک سونامی تبدیل کنند و هآیند، هم موج ایجاد میهم سریع بوجود می رانهای اقتصادیبح

کنند. بحرانهای اقتصادی وقتی ها نیز سرایت میگیرند و  به همه عرصهشوند و سراسر اقتصاد جهان را میمی

مدت و ماندگار لندهم آثار آنها ب  -نزای مرغی شکل گرفتند، مانند بحرانهای بهداشتی هستند ـ مثل آنفوال

یک بحران نفتی زند. و کارکرد روزانه سیستم را به هم میاست و هم قابلیت مدیریت آنها اندک است و 

  همواره مستعد آن است که به سرعت به یک بحران اقتصادی بینجامد.

 نفتند بازار بدین ترتیب غرب نه تنها در اواخر قرن بیستم نتوانست به ترتیبات پایداری دست یابد که بتوا 

ای موثر مدیریت کند، بلکه اکنون دریافته است که به طور قطع در ربع اول قرن بیست و یکم جهان را به گونه

های نفت حرکت خواهد کرد. بر این اساس و با قیمتبه سوی یک بحران بزرگ انرژی و شوک عظیم در 

این زمینه دست به یک اقدام اساسی و  توجه به تجارب گذشته اکنون غرب انگیزه کافی یافته است تا در

 ها را این دسته سیاستهای انرژی خود را تغییر داده است. زند. و با همین انگیزه نیز سیاستپیشگیرانه ب

                                                 

 بوده است.دالر  اردیلیهزار م  ۱۱/۲ ریبه قیمت های جا ۴۰۱۲در سال  OECDتولید ناخالص داخلی مجموع کشورهای    .۴
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ها را در فصل ششم، به تفصیل بررسی های انرژی معرفی کرد )این سیاستسیاست« نسل سوم»توان به عنوان می

 خواهیم کرد(.

ر نفت، با این پرسش مقدر روبه رو بودیم که:  با توجه فرایندها و تحوالت محتمل در بازا ما بدین ترتیب

بینی است و فقط در مورد زمان دقیق تحقق تا بحرانی که از امروز قابل پیش دهدآیا یک غرب عاقل اجازه می

باید این را نیز بپذیریم  دهیم، پسمی« نه»یابد؟ اگر به راحتی پاسخ آن اختالف وجود دارد، فرصت رخ دادن ب

شود ای 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

در واقع هر  یدار شوند تا آن بحران بزرگ در زمان مقرر رخ ندهد.تولیدی باید تغییر کنند  و فناوریهایی باید پد

کشوری که کمتر های قابل توجهی نیز دارد، هزینهها و الگوهای مصرف انرژیسیاستچرخش عظیمی در 

حاضر است به تنهایی بر عهده بگیرد. پس اجرای هر طرحی در این زمینه نیازمند همکاری مشترک کشورهای 

 ها را به گونه مشترک پوشش دهد.ترتیباتی جمعی است که این هزینه تنصنعتی و درانداخ

ز که نیاآنها باید از امروز دست به کار شده باشند و طرحی در افکنده باشند که بدون غربی پس قاعدتاً 

های انرژی باشد، و بدون آن که دولت یا کشور خاصی مسئول برخی به هماهنگی شدید در مورد سیاست

کنندگان متوجه شوند و یا اعتراضات و بدون آن که تولید کنندگان و مصرفپرهزینه قلمداد شود، و تحوالت 

کنترل، الگوی شده و قابلای مدیریتونهاطمینان و به گوی آنان رخ نماید، به آرامی و بامقاومتهایی از س

واقع باید گفت سالیانی  دانند سوق یابد. درسویی که مصلحت میانرژی به سمت وجهانی مصرف و تولید 

قال به شرایط تگذار یا انغاز شده است و ما اکنون در دوراناست که طرح غرب برای مدیریت آینده انرژی آ

رسد نظر میبریم. حضور آمریکا در خلیج فارس و مناقشه اتمی با ایران در همین راستاست. به جدید به سر می

یش از موعد وارونه زدن است تا چشم انداز کلی طرح اش، پدر حال نعل  شدیداًغرب به رهبری آمریکا 

مدران ما اندکی از در حال آشکار شدن است. اگر سیاستهای مختلف آن به تدریج آشکار نشود. اما جنبه

هیاهویی که در اطراف خویش برپا کرده اند را فرونشانند و اندکی از رفتارهای جهریه خود ـ که هم در شرع  

شنیدن و اندیشیدن  ان ما مذمت شده است ـ فروکاهند و به خود فرصت حقیقی برای دیدن،و هم نزد عارف

 .اند توجههای بسیاری در اطرافشان وجود دارد که شایسته بدهند، واقعیت

ها و الگوهای انرژی سخن بعاد طرح غرب برای تحول در سیاستکه بیش از این درباره ااز آن پیش 

و چرا چون را برای غرب بی له دیگر را ـ که ضرورت این تحوالت یاد شده در باالدو مسأبگوییم، الزم است 

 برای غرب  آن و خسارت وضعیت محیط زیست زمین است که خطردو، یکی سازد ـ نیز بازکاویم. و آن می



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی              ۱۲۱ 

 

 

غرب « کهولت سیستمی»له ، و دیگری مسأاست از یک شوک نفتی بیش به مراتب ـ و البته برای همه جهان ـ

ابعاد اندازد. یکم به مخاطره میدر قرن بیست و است که در صورت تداوم، اقتدار اقتصادی و سیاسی غرب را

اگر غرب در  پردازیم کهله میل پنجم به این مسأگاه در فصآن کاویم.بازمی فصل چهارمرا در له دو مسأ این

اد انرژی در نظام کنونی اقتص نوع مسلط نای نه چندان دور با این همه مشکل برای مدیریت نفت )به عنواآینده

تواند در اندازد تا همه این مشکالت را دور بزند و همه بحرانهای محتمل یجهانی( رو به روست، چه طرحی م

 باز کند. ،را از سر
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 فصل چهارم:

 

 میراثهای شوم قرن بیستم برای غرب
 

 مقدمه 

 لودگی.  جهان در محاصره لشگر آ۴-۸

 .  غرب و کهولت سیستمی۴-۱

 .  چرخه عمر سیستم ها۴-۳

 .  نشانه های کهولت سیستمی غرب ۴-۴

 . کهولت سنی جمعیت۴-۴-۸

 . کهولت کیفی جمعیت۴-۴-۱

 . کاهش کنترل پذیری سیستم۴-۴-۳

 . نیاز به جذب نیرو از بیرون سیستم۴-۴-۴

 های درونی ارتقای سیستم. کاهش ظرفیت۴-۴-۶

 ی مداوم در تراز انرژی سیستم . کسر۴-۴-۱

 . کاهش ظرفیت خرسندی سیستم۴-۴-۱

 جمع بندی

 در نسخه کامل کتاب منتشر خواهد شد( فصل )محتوای این 
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 پنجم:فصل 

 

 عبورتمدنها:

 پیش به سوی نبرد برای تسخیر پایان تاریخ 
 

 

 مقدمه

 « پایان تاریخ»نگاهی کوتاه به نظریه .  ۶-۸

 «برخورد تمدنها»ه نظریه نگاهی کوتاه ب.  ۶-۱

 .  نتایج  سیاستی نظریه هانتینگتون۶-۳

 .  چرا نظریه برخورد تمدنها نظریه مهمی است؟۶-۴

  برخورد غرب با این دو نظریه.  ۶-۶

 .  آیا نظریه برخورد تمدنها آمده است تا محقق شود؟ ۶-۱

 بینی ناپذیری تمدن اسالمیثباتی و پیش.  بی۶-۱

 ا  .  عبور تمدنه۶-۱

 .  جنگ خداحافظی۶-۳

 .  خداحافظی با خاورمیانه اسالمی۶-۸۲

 جمع بندی

 در نسخه کامل کتاب منتشر خواهد شد( فصل )محتوای این 
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   فصل ششم:
 

 منافع غرب در منازعه اتمی با ایران 
 

 

 مقدمه

 غرب« جنگ خداحافظی». ایران، بازیگر محوری  در پروژه ۱-۸

 عدد برای تنشهای مت. وجود زمینه۱-۸-۸

 . وجود آستانه ای از پیش بینی پذیری۱-۸-۱

 . رفتار ایران واکنشی و قابل مدیریت است۱-۸-۳

 .  باال بودن سهم ایران در صادرات نفت۱-۸-۴

 . تسریع صادرات گاز ایران۱-۸-۶

 قدرت اول انرژی جهان شود  ۱۲۱۲. ایران نباید در ۱-۸-۱

 ورای امنیتمین منفعت همه اعضای دائم ش. تأ۱-۸-۱

 . ایجاد نا امیدی و بی اعتباری ایدئولوژیک در تمدن اسالم ۱-۸-۱

 . تقویت ارتباط کشورهای عربی با غرب۱-۸-۳

 .  غرب و نسل سوم سیاست های انرژی ۱-۱

 . عبور از نفت: تحقق یک هدف تاریخی۱-۱-۸

 . گزینه های در دسترس ۱-۱-۱

 بازار نفت. نعل وارونه غرب: شوک مدیریت شده در ۱-۱-۳
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 .  چرا منافع غرب در افزایش قیمت نفت است؟ ۱-۳

 . رفع موانع توسعه نیروگاههای اتمی در غرب ۱-۳-۸

 . افزایش سرمایه گذاری در گاز۱-۳-۱

 . اقتصادی شدن سرمایه گذاری در ذخایر نفت۱-۳-۳

 . توسعه سرمایه گذاری در سایر انرژیهای نو۱-۳-۴

 ی و تداوم حیات صنایع نظامی غرب. افزایش مسابقه تسلیحات۱-۳-۶

 . کاهش ارزش دالر: ابزار کنترل پیامدهای قیمت نفت۱-۳-۱

 . حل مسائل چین و هند ۱-۳-۱

 .  تأمین منافع روسیه۱-۳-۱

 جمع بندی 

 

 
 در نسخه کامل کتاب منتشر خواهد شد( فصل )محتوای این 
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 فصل هفتم:

 

 داده ها چه می گویند؟ 

 به آنچه رخ داده است آماری نگاهی
 

 

 مقدمه

 .  نگاهی کلی به روند قیمت نفت۱-۸

 .  بررسی جزئی تر روند قیمت نفت۱-۱

 .  تحلیل آماری نوسانات رشد قیمت نفت۱-۳

  . تحلیل اقتصاد سنجی تحوالت بازار نفت۱-۴

 .  چارچوب نظری مدل۱-۴-۸

 .  منابع آماری برآوردها۱-۴-۱

 .  روش  برآورد۱-۴-۳

 .  برآورد مدل۱-۴-۴

 .  بررسی عدم تقارن در اثر گذاری شوکها۱-۴-۶

 جمع بندی 

 پیوست های فصل هفتم:

 



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی              ۱۸۱ 

 

 

 پیوست اول:  تصریح مدل 

 ی نهاییهزینهالف( 

 ب( رنت کمیابی

 پ(  امنیت عرضه

   GARCHو   ARCHپیوست دوم:  معرفی مدلهای  

 ARCHی های خانوادهمدل( الف

 EGARCHو  TARCHتقارن: ب( مدلهای مبتنی بر عدم 

 پیوست سوم: برآورد مدل

 پیوست چهارم: مبانی تئوریک بررسی عدم تقارن 

 
 در نسخه کامل کتاب منتشر خواهد شد( فصل )محتوای این 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل هشتم:

 

 نظریه بازیها: 

 تحلیل بازی اتمی ایران و غرب
 

 

 

ر نیستیم اما هرچند ما در پی تحمیل انتخاب بر کشورهای دیگ»

به انتخاب نهایی آنها می گردد، خواهیم بر محاسباتی که منجر  می

ثیر بگذاریم. ما همچنین باید در مواردی که کشورها دست به أت

)سند «. انتخابی غیرعاقالنه می زنند آنها را در نوع خود محدود کنیم

 (۳۱۱۱ - کایرآم یمل تیراهبرد امن
 

 

 مقدمه
برای این منظور، و . پردازیمنظریه بازیها می پایهخش اول ـ به معرفی برخی مفاهیم در این فصل نخست ـ در ب

فی کردن تحلیل نظری بازی اتمی ایران و غرب، نخست به معرذهن خواننده در جهت دنبالسازی برای آماده

 را نایی نظریه بازیهاپردازیم و با ارائه برخی مثالهای ساده، نحوه کاربرد و توامفاهیم ضروری نظریه بازیها می

هم مفاهیم و مبانی تئوریک نظریه بازیها بسیار  کنیم.معرفی می انواع رفتارهای تعاملی انسانی، برای تحلیل

های متنوعی است. بنابراین هم در معرفی مفاهیم و هم در آوردن است و هم انواع بازیها دارای طیفگسترده 

گیری بقیه مطالب این فصل الزم بوده است، آورده شده است. برای پی اع بازی، تنها مواردی کهمثالهایی از انو

پردازیم. در این بخش، پس از معرفی بازی اتمی ایران و غرب میآنگاه در بخش دوم فصل، به تحلیل 

ای که غرب دلی موجود )تعادل ناش( و استفادهچارچوب اصلی تحلیل بازی ایران و غرب، به تبیین وضعیت تعا
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 شود. سرانجام نیزببرد، پرداخته می« خودآچمزی»ازی اتمی را به سوی یک بازی برد تا بضعیت میاز این و

 کردن تحوالت مناقشه اتمی ایران به صورت جزیی و ریز )به سبکبخش سوم این فصل ـ با دنبالـ در  

ز طریق تبدیل دهیم که چگونه غرب اآن با تحوالت بازار نفت، نشان می، و مقایسه گزارشگران ورزشی(

جانبه، و با مدیریت موثر مناقشه اتمی، توانسته است تحوالت مطلوب خود ناقشه اتمی ایران به یک بازی چندم

 در بازار نفت را شکل دهد.

 

 ۸نظریه بازی ها.  نگاهی به ۱-۸
 ابستگیو نوع یک از انبازیگر تصمیمات آن در که( متقابلی روابط) تعامالتی مجموعه از است عبارت «بازی»

 یک سود یا 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

 انبازیگر بازی هر در تعریف این با. شودمی اطالق «بازی» تعامالت مجموعه این به باشد، نیز دیگر هایطرف

 نظر در گیری،تصمیم هنگام در خود تصمیم به نسبت نیز را دیگر هایطرف العملعکس و واکنش بایستمی

 ،مقابل طرف واکنش نظرگرفتن در با بایست،می وی تصمیم دیگر تعبیر به. کند وارد محاسباتش در و گرفته

 .باشد اشتهد را عایدی بیشترین او برای

 را عملی بخواهد دیگران با مواجهه در. . . (   یا  و گروه دولت، بنگاه،) فرد یک هرگاه دیگر، زبان به

 این به. دهد قرار تأثیر تحت را او تصمیم و کرده تحریک را مقابل طرف است ممکن او عمل دهد، انجام

 نفر یک اگر عبارتی به. شود می اطالق« بازی» ـ دباشن آگاه  آن آثار به طرف دو هر که زمانی ـ متقابل تأثیرات

 واکنش عمل آن به مقابل طرف که باشد آگاه امر این به ولی دهد انجام را عملی بخواهد دیگری با مواجهه در

 وجه مهمترین طرفه دو آگاهی این. دهد قرار مدنظر خود کنش انتخاب در را واکنش آن باید داد، خواهد نشان

 ممکن، هایگزینه میان از فرد آن، در که حالتی از است عبارت «تصمیم. »است  «تصمیم» از «استراتژی» تمایز

 در را( مقابل طرف) دیگران العملعکس و واکنش کهاین بدون کند اتخاذ را تصمیمی یا دهد انجام را انتخابی

 فرد که زمانی ولی. باشدن اهمیت حائز دیگران العملعکس و واکنش طورکلیبه و نماید منظور خود محاسبات

 این نظرگرفتن در بدون و شد خواهد روروبه مقابل هایطرف یا طرف واکنش با تصمیمی هر اتخاذ داند می

 استراتژی آن به که بود خواهد ساده انتخاب یک از فراتر چیزی وی انتخاب شود می ضرر متحمل واکنش

                                                 
1.  Game Theory 
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 ساختارها انواع بررسی به نیز و بازی طرفهای رفتارهای و تعامالت مجموعه تحلیل به که دانشی. شودمی اطالق

 .۴است گرفته نام «بازیها نظریه» پردازد،می بازیها انواع محتمل پیامدهای و بازی الگوهای و

 

 بندی بازیها.  طبقه۱-۸-۸
ترین . مهمی مختلفی از آنها ارائه دادهابندیتوان طبقهاد زیادی هستند و به همین علت میها دارای ابعبازی

 بندی می شوند، به شرح زیر است:ایی که بازیها بر اساس آنها طبقههویژگی

 

 ـ ایستائی یا پویائی بازی

ار استراتژی باز 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 گربازیشود، آنگاه کنند و بازی تمام میخود را انتخاب می

ان بازیگرشوند. در واقع در بازی ایستا، گرچه تصمیم طرف مقابل برای هر یک از مند میهای بازی( بهره)پیامد

یک از به علت فقدان اطالعات الزم، هیچ گذارد، امامیم هر یک بر نتیجه دیگری اثر میمهم است و تص

ان بازیگردیگری را در تصمیم خود لحاظ کند. گرچه در عمل هر یک از تصمیم  تواندهای بازی نمیطرف

که در آن -شرکت در یک مزایده زند. به عنوان مثال ز رفتار محتمل بازیگر مقابل میزنی ادست به گمانه

ی یک باز -دهنددر پاکت مهر و موم شده ارائه می های پیشنهادی خود راها جهت خرید یک کاال قیمتطرف

 ان( است.بازیگرایستا )بازی با حرکات همزمان 

ه ان به ترتیب و مرحله به مرحلبازیگرباشد. یعنی می در مقابل، بازی شطرنج یک بازی پویا و متوالی

بل( و احتماالت آینده یعنی )تصمیمات طرف مقابل در مراحل ق ۳بازیتصمیمات خود را بر اساس پیشینه 

ها، نوع کنند. در تمایز بین پویا و ایستا بودن بازیرقیب وجود دارد، اتخاذ میبرابر  های ممکنی که درگزینه

ها  ان در هر کدام از بازیبازیگران در انتخاب استراتژی از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا بازیگرتفکر 

گر من این عمل را انجام ا»باید این چنین فکر کند که:  بازیگرباید تفکر متفاوتی داشته باشند. در بازی پویا هر 

                                                 
 .  خواننده عالقه مند، برای اطالع بیشتر درباره نظریه بازیها می تواند به منابع زیر مراجعه کند: ۴

 تهران واحد دانشگاهی، جهاد انتشارات. آن های کاربرد و ها بازی نظریه ،(۴۲۳۱. )قهرمان عبدلی، ـ

 (، نظریه بازیها و کاربردهای اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی، تهران.۴۲۳۱ـ 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 



 اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران/ محسن رنانی              ۱۸۱ 

 

 

ی زمان حال، متکی بر محاسبهیعنی عمل در «. دهم، حریف من در مرحله بعد چه واکنشی نشان خواهد داد

حریف درحال اتخاذ چه هم اکنون »تبعات آتی آن عمل است. ولی در بازی ایستا بازیگر باید حدس بزند که: 

 باشند.های پویا و ایستا مییبی از بازیها ترکدر دنیای واقعی، بازی«. باشداستراتژی می

 

 

 ـ تکرار بازی

پذیر های تکرارکبار انجام و تمام شوند. در بازیها ممکن است در طول زمان تکرار شوند یا فقط برای یبازی

بار انجام می شود، در بازیهائی که یک ان ادامه یابد. بازیگران عوض شده ویا بازی با همان بازیگرممکن است 

ی یکدیگر ها و پیشینهان نسبت به توانائیبازیگرد نسبت به رفتار طرف دیگر اطالعات زیادی ندارد. یعنی فر

ان ـ با توجه به اطالعاتی که از پیشینه بازیگرشود، هائی که تکرار میالعات زیادی ندارند، ولی در بازیاط

 آورند.اری را به دست میککسب شهرت، جلب اعتماد و یا فریب ان دیگر دارند ـ فرصتبازیگر

 

 

 ـ تقارن اطالعات در بازی
ان دیگر داشته باشد و به عبارت دیگر بازیگراطالعات بیشتری نسبت به  بازیگردر یک بازی، یک ممکن است 

  ۳«اطالعات ناقص»یا  ۴«اطالعات نامتقارن»ها بازی با ان نامتقارن باشد. به این بازیبازیگرتوزیع اطالعات بین 

ها و پیامدهای یکدیگر  به یک اندازه باشد بازی از ان از  استراتژیبازیگرشود. در حالتی که اطالعات یگفته م

 می باشد. ۲«اطالعات کامل»نوع 

کنونی )کسی  بازیگرهای پویا ممکن است پیشینه بازی، یعنی حرکات حریف در گذشته، برای در بازی

 گویند. مثالًمی ۱«اطالعات تمام»نوع بازی را اصطالحا بازی با  که اکنون نوبت انتخاب اوست( معلوم باشد. این

ان معلوم نباشد بازیگربازی شطرنج از این نوع بازی است. در مقابل اگر رفتار حریف در گذشته برای یکی از 

 گویند. ۱«اطالعات نا تمام»را بازی با  آن

ی نباید همیشه و همه ضافی دارد، لزوماًی اطالعات ابازیگرها این است که اگر اصل اساسی در همه بازی

کند؛ یعنی بروز اطالعات به صورت گزینشی عمل آن را بروز دهد و در اختیار حریف قرار دهد، بلکه باید در 
                                                 

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 

توجه کنیم که هر حرکت و تصمیمی و به عبارت «(. عدم انتشار اطالعات اضافی» نفع خود تمام کند )اصل

ات از بهتر، انتخاب هر استراتژی خاصی که از سوی یک بازیگر انجام می شود به منزله بیان و انتشار اطالع

شود یک بازیگر از طریق انتخابهای خاص ـ که ممکن است بر خالف سوی اوست. پس گاهی الزم می

انتخاب »اش باشد ـ اطالعات غلطی به رقیب بدهد یعنی او را فریب دهد. این گونه انتخابها را اب واقعیانتخ

همراه با  احتمال وجود « عدم انتشار اطالعات اضافی»گرفتن اصل نامند. بنابراین در نظرمی ۴«استراتژیک

ان می شود. یعنی بازیگری در بین گوئزایش احتمال اغراق و یا حتی دروغ، منجر به اف«انتخاب استراتژیک»

شده از سوی یکدیگر را باور نخواهند کرد و وجود عات ارائه شده و انتخابهای اتخاذان به سادگی اطالبازیگر

دارنده اطالعات بیشتر در  شود. به اعمالی که فردبرای پذیرش آن اطالعات، ضروری میشواهد عینی و مطمئن 

ابیری که برای این کار در گوئیم و تدمی ۳«عالمت»نظر هدایت کند مورد گیرد تا حریف را به نقطهپیش می

می نامیم. در مقابل، فردی که اطالعات کمتری دارد ممکن است شرایطی را  ۲«دهیتعالم»گیرد را پیش می

ایجاد کند که طرف مقابل )حریفی که اطالعات بیشتری دارد( مجبور شود تا اطالعات صحیح را در اختیار 

 می نامیم.« شفاف سازی»یا  ۱«شناسائی»قرار دهد. این عمل را وی 

 

 همکاری در بازی ـ
 نیدسته اصول با هم توافق کنند. اگر توافق ب کیانتخاب  رامونیپ یانجام باز نیدر حگران یممکن است باز

نباشد، آن را  یعمل قابل اجرا و توافق، و اگرمی گویند « همکارانه»را  یباز  باشد، یقابل اجرا و عمل نزیگرابا

را  یشده عمل کنند، بازبتوانند بر اساس اصول توافق نزیگرااگر با گرید ری. به تعبندیگو« همکارانهریغ»

 می نامند.« همکارانهریغ» را یباز صورت نیاریو در غ« همکارانه»

 

 . نمونه یک بازی ایستا با اطالعات کامل۱-۸-۱
باشد. اگر در میان( بازیگرها، بازی ایستا ) بازی با حرکات همزمان زی اشاره شد که یکی از انواع بادر باال

 بازیگرچند استراتژی ممکن داشته باشد، همچنین هر  بازیگروجود داشته باشد و هر  بازیگریک بازی چند 

ت ان دیگر چه انتخابی خواهند کرد، آن را بازی ایستا می نامند. در شرایط دیگری ممکن اسبازیگرنداند که 

                                                 
1. Strategic Choice 

2. signal 

3. Signaling 

4. Screening 
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های متفاوتی استراتژی خود را انتخاب کنند ولی از تصمیم یکدیگر اطالع نداشته باشند، ان در زمانبازیگر

 های ایستا می باشند، مثالًها در دنیای واقعی از نوع بازیایستا می نامند. بسیاری از بازی چنین بازیی را هم بازی

 ند. بنابراین از افراد داوطلب کاالئی را به فروش برسا خواهدگر میایده را در نظر بگیرید که مزایدهیک مز

کسی را گر از میان آنها موم شده تسلیم کنند. اما مزایده خواهد که قیمت پیشنهادی خود را در پاکتی مهر ومی

در هنگام انتخاب قیمت خود، مجبور  بازیگرترین قیمت را پیشنهاد داده است. هر انتخاب خواهد کرد که باال

نظر قرار دهد و قیمتی پیشنهاد دهد که باالتر از بقیه باشد و ت احتمالی پیشنهادی حریفان را مدکه قیماست 

ترین قیمت خود می باشد، می بایست که پائین به دنبال حداکثرسازی سود بازیگربرنده شود. از طرفی چون هر 

بهینه می باشد به طوری که هم از قیمت  به دنبال یافتن یک قیمت بازیگرممکن را پیشنهاد دهد، به عبارتی هر 

ان دیگر باالتر باشد و هم از طرفی سود وی را حداکثر سازد. در اینجا بازی میان خریدارانی است که بازیگر

ان بازیگرمی خواهند قیمت پیشنهادی خود را تسلیم کنند و از قیمت پیشنهادی یکدیگر خبر ندارند، لذا بین 

. در این بازی در صورتی که اطالعات خریداران با هم برابر باشد )نه این که الزما یک بازی ایستا برقرار است

اطالعاتشان از یکدیگر کامل باشد بلکه کافی است همگی به یک نسبت از ذهنیت یکدیگر مطلع باشند(، بازی 

 با اطالعات کامل است.

( و سود بازنده، صفر (X-Pبرنده  باشد،  سود  Xو ارزش آن برای برنده برابر   Pاگر قیمت کاال برابر 

کنیم ارزش ذهنی فرض می خواهد بود )با فرض این که شرکت در مزایده هزینه اولیه ای نداشته باشد(.  مثالً

تومان باشد، اما هر خریدار سه قیمت  ۲۱۱تومان و برای خریدار ب  ۱۱۱کاالی مورد حراج برای خریدار الف 

نظر می گیرد )که قاعدتا باید هر سه قیمت پیشنهادی، کمتر از ارزش ذهنی پیشنهادی برای ارائه در حراج در 

با خبرند. برنده  کنیم دو طرف از ارزش ذهنی کاال برای یکدیگر کامالًرض میکاال برای او باشد(. همچنین ف

برای  شود. بنابراینا پرداخت کرده و کاال را صاحب میر Pدهد( قیمت )کسی که قیمت باالتری پیشنهاد می

 را خواهیم داشت: (۴-۳) های ممکن بازی، جدولبیان حالت
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 های یک بازی ایستا با اطالعات کامل: راه حل۸-۱جدول 

 (۲۱۱)ارزش ذهنی =ب   بازیگر

 سومانتخاب 

 (تومان ۴۱۱)

 انتخاب دوم

 (تومان ۳۱۱)

 انتخاب اول

 (تومان ۳۰۱)

۲        ،

۶۲ 
۲        ،۶۲ ۲      ،۶۲ 

 اول انتخاب

 (تومان ۲۱۱) 
 الف بازیگر

)ارزش 

 (۱۱۱هنی=ذ

۲      ،

۸۶۲ 
۲      ،۸۶۲ ۸۲     ،۲ 

 انتخاب دوم

 (تومان ۳۱۱) 

۲       ،

۱۶۲ 
۸۲۲      ،۲ ۸۲     ،۲ 

 انتخاب سوم

 (تومان ۴۱۱) 

 
در این  را پیشنهاد، دهد ۳۱۱ب قیمت  بازیگررا پیشنهاد دهد و  ۴۱۱الف قیمت  بازیگربه عنوان مثال اگر 

الف و رقم  بازیگر( قرار می گیرد )درهر خانه، رقم سمت چپ بیانگر سود ۱،    ۴۱۱صورت بازی در خانه )

 ۴۱۱ب برنده خواهد بود و سود او نیز برابر  بازیگرب است(. در این وضعیت  بازیگرسمت راست بیانگر سود 

الف نیز صفر خواهد بود  بازیگرسود  که پرداخت کرده است(. ۳۱۱از قیمت   ۲۱۱است )تفاوت ارزش ذهنی 

 بازی در کدام خانه پایان  چرا که در مزایده شکست خورده و چیزی به دست نیاورده است. اما در عمل

دهد مقابل 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 کرد و برای حداکثراحتیاط خواهد  بازیگرخبر ندارد، هر 

را پیشنهاد  ۳۰۱ب قیمت  بازیگرو  ۲۱۱الف قیمت  بازیگرپیشنهادی خود را ارائه خواهد داد. در این صورت 

تومان  ۱۱الف با سود  بازیگرخواهد داد. یعنی بازی در خانه شمال غربی جدول پایان می یابد، و در نهایت 

 برنده مزایده خواهد بود.
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 .  نمونه یک بازی پویا ۱-۸-۳
گیریم که خریدار و فروشنده برای معامله آن نظر می یک خودروی سواری( را در جا یک کاال )مثالًدر این

یک بازی می شوند. هر یک از طرفین معامله به طور ذهنی برای خودرو ارزشی قائل است و بسته به این  وارد

 ارزشی برای خودرو قائل باشد، حاالت مختلف زیر قابل تصور است. که هر یک چه

 ارزش ذهنی خریدار   <  (   ارزش ذهنی فروشنده۴

 ارزش ذهنی خریدار   >  (   ارزش ذهنی فروشنده۳

در حالت اول از آنجا که ارزش ذهنی خودرو برای فروشنده از ارزش ذهنی آن برای خریدار بیشتر است، 

ماند یعنی نتیجه میشود یا اگر آغاز شود بیجود ندارد و بازی اصوالً آغاز نمیطور کلی و امکان معامله به

ابد. اما در حالت دوم، دو طرف یبازی با نتیجه صفرـ صفر پایان میگرفت ای صورت نخواهد همعامل چون نهایتاً

تر از ارزش ذهنی فروشنده و پائینتر از ارزش توانند وارد معامله شده و در طی مذاکره بر سر قیمتی )باال می

 های زیر دنبال کرد:بازی )پویا( را می توان با حالت ذهنی خریدار( به توافق برسند. اکنون این

 بازی با اطالعات متقارنـ 

اگر فرض کنیم که اطالعات کامل و متقارن باشد )یعنی طرفین از ارزش ذهنی خودرو برای یکدگر به یک 

زنی مراحل مختلف مذاکره و قدرت چانه یمت نهائی بسته به قیمت پیشنهادی طرفین درنسبت آگاه باشند(، ق

اگر معامله انجام شود به معنی این است که معامله برای هر دو طرف سودمند بوده است  هر یک تعیین می شود.

که معامله با  نهائی و سود هر طرف برابر است با: قدر مطلق تفاوت ارزش ذهنی خودرو برای آن طرف و قیمت

سازی سود خود می باشند، فروشنده به دنبال که دو طرف به دنبال حداکثرپذیرد. با توجه به اینآن انجام می

ارزش ( ۴-۳نمودار )باشد. در ترین قیمت ممکن میو بالعکس خریدار به دنبال پائین باالترین قیمت ممکن

داند که اگر  یلیون تومان می باشد. فروشنده میم  ۱یدار میلیون تومان و برای خر ۱ ذهنی خودرو برای فروشنده

داند که حداقل گیرد، همینطور خریدار میای صورت نمیهمیلیون تومان پیشنهاد دهد معامل ۱قیمتی باالتر از 

 ر چنین شرایطیمیلیون تومان باشد تا فروشنده حاضر به مذاکره شود. اکنون د ۱ قیمت قابل معامله باید باالتر از

میلیون تومان خواهد بود. به  ۱و  ۱زنی هر یک از دو طرف قیمت نهائی توافقی، جائی بین بسته به قدرت چانه

میلیون تومان به   ۲/۱زنی خریدار بیشتر بوده و دو طرف در قیمت قدرت چانه (۴-۳نمودار ) عنوان مثال در

 توافق رسیده اند.
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رن: نمونه یک بازی با اطالعات متقا۸-۱ نمودار

 
  

 

 بازی با اطالعات نا متقارن ـ
ه دیگر طرفین از ارزش در مثال باال باحذف فرض اطالعات کامل یا متقارن، بازی به این شکل خواهد بود ک

داند. در اینجا بحث رفین ارزش ذهنی طرف مقابل را نمییکی از طذهنی یکدیگر باخبر نیستند، یا حداقل 

این معنی که یک طرف دارای اطالعاتی خاص می باشد که طرف  شود. بهمی مطرح ۴«خصوصیاطالعات »

مقابل  به آن دسترسی ندارد، به عنوان مثال فروشنده یک خودرو را در نظر بگیرید که از نقص فنی خودروی 

داند، یا پزشکی که از مشکل جزئی بیمار مطلع شده ولی در است، لیکن خریدار از آن چیزی نمیخود با خبر 

هائی از جانب اطالعات خصوصی منجر به بروز تالشخبر است. وجود ر از نوع و شدت آن بیبیما مقابل

صورت که طرف به پیامد باالتری برسند. به این شود تا در بازی به اطالعات بیشتری دست یافته و یاطرفین می

وز اطالعات خاص )که ی که با برکند، به نحومی ۳دهی یا سیگنالینگرای اطالعات بیشتر شروع به عالمتدا

نظر هدایت کند تا از او امتیاز بیشتری ابل را فریب داده و در مسیر موردتواند غلط هم باشد(  طرف مقمی

در هر مرحله از بازی   ۲کند با انجام حرکات نمایشیطرف دارای اطالعات کمتر، سعی می بگیرد. همچنین

                                                 
1. Personal Information 

2. Signaling 

3. Screening 
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شکل که در هر مرحله به جای این که با ارائه بازی  اطالعات بیشتری از طرف مقابل به دست آورد. به این

اطالعات بیشتری در اختیار حریف قرار دهد یا در دام حریف قرار گیرد، به ظاهر حرکت انجام دهد ولی در 

 گیری کند. ز حریف به دست آورده و سپس تصمیمعمل شاهد بازی حریف باشد تا اطالعات بیشتری ا

گیریم. شخصی را در نظر بگیریم که خودرو ل بسیار ساده ای کمک می، از مثابرای درک بهتر مسئله

خود را برای رفع یک نقص فنی پیش تعمیرکار می برد. تعمیرکار مشکل را تشخیص داده و می داند که 

 ابراز  اطالعات  درست خودداری مشکل جدی نیست و ظرف مدت زمان کوتاهی قابل رفع است، اما از 

تا با جدی وانمود کردن مشکل خودرو، آن را برای مدت چند روز در تعمیرگاه نگه  کند و در صدد استمی

دارد و به این روش دستمزد بیشتری دریافت نماید. در این مثال، عدم تقارن اطالعات به سوی تعمیرکار است 

 عات خاص، ون او با انتشار اطالله است. اکنودرو دارای اطالعات بیشتری از مسأیعنی 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

وانمود  زند تا منجر به بروز اطالعات بیشتری از سوی تعمیرکار شود. مثالًو حرکات نمایشی )سیگنالینگ( می

نظرخواهی از وبی است تماس گرفته و در حال می کند که با یکی از دوستانش که دارای اطالعات فنی خ

تعمیرکار، اطالعات بیشتری از  کوشد تا با حرکاتی از این دست و مشاهده واکنشاوست. مالک خودرو می

 له به دست آورد.مسأ

گونه فرض کرد که خریدار، ارزش گردیم. می توان اینمثال اصلی )معامله خودرو( باز میاکنون به 

تواند ارزش ذهنی خود را باالتر از حد واقعی بیان کند. داند و فروشنده میبرای خودرو نمیذهنی فروشنده را 

جا عدم تقارن داند. پس در اینودرو را برای خریدار به درستی میاما در مقابل، فروشنده ارزش ذهنی خ

 نمودار انیم ارقام اطالعات به سوی فروشنده است، یعنی اطالعات فروشنده بیش از خریدار است. باز می تو

میلیون تومان برای خودرو  ۱ را در نظر بگیریم با این تفاوت که فروشنده با این که ارزش ذهنی ای برابر( ۳-۴)

ممکن نشان دهد و ومان وانمود کند و معامله را غیرمیلیون ت ۱تواند ارزش ذهنی خود را بیش از ولی میدارد 

فروش خودرو ـ که در نظر دارد دست یابد و یا این که وانمود کند به این صورت به اهداف دیگری ـ غیر از 

میلیون تومان است و از این طریق بکوشد سود بیشتری را نصیب خود   ۳/۱که ارزش ذهنی خودرو برای او 

میلیون   ۱و   ۱شود( بین  نماید. در این صورت به جای این که قیمت تعادلی )قیمتی که معامله در آن انجام می

میلیون تومان قرارخواهد گرفت. یعنی فروشنده به این روش، یک سود احتمالی   ۱و   ۳/۱ان قرار گیرد، بین توم

 کند.به یک سود قطعی تبدیل میرا 

شوند، مطرح و حل می« هانظریه بازی»وزه در سطوح پیشرفته هائی که امرتوجه داریم که مسائل و بازی

ها در آغاز توسط ریاضیدانان یکتراند. از آن جا که نظریه بازینزدی واقعی بسیار پیچیده و تا حد زیادی به دنیا
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 ها در همه ربردی 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

آیند. البته بیشتر مسائلی که در دنیای امروز توسط این علم از محاسبات دقیق ریاضی به دست میستفاده ا

قتصاد، سیاست، اجتماع، تجارت های انی می شود، مسائلی مرتبط با حوزهبیشود و نتیجه آنها پیشی میمدلساز

ال بیان شد تنها هائی که در باات و مثالمبارزات انتخاباتی و حتی جنگ بین کشورها هستند. توضیحالملل، بین

ها بود تا خواننده کردن خواننده با مبحث نظریه بازیبازیها بوده و هدف آنها نیز آشناترین برای معرفی ساده

بتواند تحلیل بازی اتمی ایران و غرب را که در بخش بعدی ارائه می شود، دنبال کند. البته همانطور که در باال 

رح کرد که برای اجتناب را نیز می توان در قالب مدل ریاضی مط« مناقشه اتمی ایران و غرب»زی اشاره شد، با

 در این کتاب از طرح این مسئله خودداری می کنیم. شدن بازی فعالًاز پیچیده

 

 . تحلیل بازی اتمی ایران و غرب۱-۱
ها و یش این علم کانون بحثز آغاز پیداها مطرح بوده و امسائلی که همواره در تئوری بازی یکی از

هائی که ا بوده است. بازیهت و یا مبارزه تسلیحاتی بین کشورگرفته است، مسئله رقابگفتگوهای زیادی قرار

اروپا، شوروی سابق،  های مختلف )عمدتاًهای کشورت متعدد درباره منازعات و کشمکشدر قالب مقاال

سازی و منتشر شده است شاهدی بر این یحات نظامی مدلروسیه کنونی و آمریکا( بر سر تولید و فروش تسل

ها دانست. یکی از پرکاربردترین مسائل در تئوری بازی. در واقع می توان مسئله رقابت تسلیحاتی را است مدعا

منازعات و مذاکرات جمهوری اسالمی ایران و غرب بر سر دستیابی به توان تولید انرژی هسته ای یکی از 

 سازی شود.می تواند در قالب یک بازی ایستا یا پویا مدلمسائلی است که 

تحلیل کرد. در  ۴«اعتبارـ مخاطره»بازی ایران و غرب در مناقشه اتمی را می توان در چارچوب یک مدل 

 کنیم مهاجم مدافع )ب(. فرض میچنین مدلی، دو بازیگر داریم که یکی مهاجم است )الف( و دیگری 

یابی مدافع ی خاص از مدافع یا ممانعت از دستمدافع بگیرد )به صورت گرفتن امتیازخواهد امتیازی را از می

واحد  ۴۱۱فع )ب( بگیرد، به امتیازی خاص(. فرض کنیم اگر مهاجم )الف( بتواند امتیاز مورد نظر را از مدا

از خود دفاع کند  جدی دهد. اما اگر مدافع به طورواحد از دست می ۴۱۱ل، مدافع نیز برد و در مقابمنفعت می

و در دهد می یابی مهاجم به  آن امتیاز خاص شود، در این صورت مهاجم اعتبار خود را از دستو مانع دست

دهد یزان اعتباری که مهاجم از دست میکنیم مبرای سادگی فرض می کند. فعالًمقابل، مدافع اعتبار کسب می

                                                 
1.  Credibility-Critical Risk Model. 
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اندازه کافی  واحد باشد. اکنون اگر هر دو طرف به ۱۱مساوی  کند، برابر وا میزان اعتباری که مدافع کسب میب

گیرد. اگر ر این صورت میان آن دو جنگ در مییک نتواند به هدف خود برسد، دسرسخت باشند که هیچ

شوند )فرض می کنیم در صورت وقوع طرف مقدار زیادی خسارت متحمل می جنگ به وقوع بپیوندد، هر دو

ین بازی را می توان به صورت جدول ا ساختارواحد خسارت متحمل شود(.  ۳۱۱جنگ، هر یک از طرفین 

 .نمایش داد (۳-۳)

 

 : نمونه یک بازی اعتبار ـ مخاطره ۱-۱جدول 

 بازیگر مدافع )ب(

مقاومت تا  

 پیروزی

سازش یا پذیرش 

 شکست

 )صفر(   ،   )صفر( (-۱۱+(   ،  )۱۱)
سازش یا پذیرش 

 شکست
بازیگر مهاجم 

 )الف(
 مقاومت تا پیروزی )+۴۱۱(  ،  )-۴۱۱( (-۳۱۱(  ،  )-۳۱۱)

 

 

اومت کنند، بازی به جنگ دانند که اگر تا چه حد مقیکدام از طرفین نمتوجه کنیم که در این بازی هیچ

رو هستند و ت به واکنش محتمل بازیگر دیگر روبهشود. بنابراین طرفین با نوعی عدم اطمینان نسبمنتهی می

زنی کنند )انتظارات ذهنی از رفتار حریف(. این که هر یک از طرفین فتارهای حریف را با گمانهبورند رمج

پذیری به سطح خطرپذیری یا حداکثر ریسک بازی تا چه حاضر به قبول مخاطره و ادامه مقاومت باشد، بستگی

قاومت ـ که ممکن او دارد )یعنی حدی که حاضر است بدون آن که خودش وارد جنگ شود، خطر کند و به م

است موجب جنگ هم بشود ـ ادامه دهد(. در مورد هر یک از طرفین، وقتی که میزان تهدید رقیب یا احتمال 

باید راه  ورود او به جنگ بیش از مقدار حداکثر ریسکی باشد که هر طرف حاضر است تحمل کند، منطقاً

تهدید یا احتمال ورود رقیب به جنگ( سازش یا شکست را در پیش گیرد. اما اگر ریسک برآوردی )سطح 

 کمتر از سطح ریسک پذیری هر طرف باشد، او به مقاومت ادامه می دهد.

دهد. اما اگر واحد منفعت از دست می ۴۱۱م شود، در مورد بازی باال، اگر مدافع تسلیم خواسته مهاج مثالً

برد و یا مقاومت او به د منفعت میواح ۱۱را 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 واحد زیان می ۳۱۱انجامد و جنگ می

 رفتار رقیب )احتمال استراتژیهای انتخابی رقیب( وارد محاسبه کند. 

الت عدم تقارن اطالعات( و در در هر صورت اگر یکی از دو بازیگر، اطالعاتش ناقص باشد )بازی در ح

پذیری یا زان ریسکمحاسبه رفتار طرف مقابل و منافع استراتژیهای مختلف دچار خطا شود، ممکن است می

پذیرش مخاطره از سوی رقیب را کمتر از حد برآورد کند و در این صورت بر موضع سرسختانه خود پافشاری 

پایداری تا آخر بوده باشد ـ یا حتی او هم در برآورد منافع  اشین 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 باالتر از حدی که برای خودش قابلطرف بازی خطرپذیری طرف مقابل را 

کره متمایل خواهد شد و اگر این اتفاق برای طرف مقابل هم رخ داده باشد، او هم به مذاکره صورت به مذا

دهنده توضیح انجامد. این وضعیت اخیر دقیقاًتیجه بازی به مذاکره و همکاری میمتمایل خواهد شد و ن

 تالش د. در جنگ سرد هر دو طرف وضعیتی است که در جنگ سرد میان آمریکا و شوروی سابق رخ دا

کرد رفتاری از خود بروز دهد که طرف مقابل، توانایی نظامی و عزم دفاعی او را بیش از حد برآورد کند می

)تالش برای بمب اتمی، ایجاد پایگاههای نظامی در همسایگی کشور رقیب، برگزاری مانوهای مشترک با 

شد و د هر یک از طرفین به جنگ میع ورومان« توازن وحشت»پیمانان و ...(. به همین علت در جنگ سرد  هم

 به مذاکره و همکاری ختم شد.بازی عمال ً

بررسی 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 مسئله را به این صورت طرح می

شخص )بر اساس اظهارات در منازعه اتمی در پی کسب منافع خاصی هستند. به طور م بازیگربه عنوان دو  ایران

ها( غرب در پی تضمین امنیت خود از یک سو و تداوم اقتدار )هژمونی( سیاسی گذشته خود آشکار غربی

پی کسب  یران( درازسوی دیگر است. در مقابل، ایران نیز )بر اساس اظهارات رسمی و آشکار مقامات ا

داکثر ح سو، و کسب اعتبار جهانی از سوی دیگر است. ظاهراًآمیز هسته ای از یکتوانایی تولید انرژی صلح

ای شود )ممانعت از غنی یابی ایران به تولید انرژی هستهمنافع غرب زمانی تأمین می شود که بتواند مانع دست

سازی اورانیوم شود که بتواند به توانایی غنیزمانی تأمین میایران( و هدف ایران نیز  سازی اورانیوم توسط

به دیگر سخن، تحقق تمامی اهداف دو طرف، به مساله غنی سازی اورانیوم توسط ایران گره  دست یابد.

طبیعی است که این یک بازی پویا در حالت  سازی(.ب، توقف و برای ایران، ادامه غنیخورده است )برای غر

پویا است چون در طول زمان انتخابهای مختلف دو طرف بستگی به انتخابهای  عات است.عدم تقارن اطال
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بینی شده از سوی طرف مقابل دارد. دارای عدم تقارن اطالعات است، چون اهداف هر یک محقق شده و پیش

 رانیوم است.سازی اویابی ایران به توانایی غنیای مستقیم حاصل از دستاز طرفین فراتر از منافع و هزینه

سازی تعیین تکلیف مسأله غنی»در پی آن هستند  اگر بازی را ساده کنیم، به طور خالصه آنچه دو طرف 

است، غرب در پی توقف آن و ایران در پی تداوم آن است. یعنی در کل، یک کاال یا « اورانیوم در ایران

 نشان دادن»و آن عبارت است از:  منفعت یا مطلوبیت وجود دارد که هر دو رقیب در پی کسب آن هستند

هر کدام از طرفین که بتواند این موقعیت را به دست آورد، منافع «. سازیاقتدار خود در تعیین سرنوشت غنی

سازی و کسب اعتبار جهانی( تداوم هژمونی، و برای ایران، غنیمورد نظر خود در بازی )برای غرب، امنیت و 

 را به دست آورده است.

کاال )موقعیت  یک در این بازی نیز هر کدام از طرفین برای کسبپیشین،  نظری هایمانند مثالدر واقع ه

فعت، هر کدام حاضر به تحمل مقتدرانه جهانی(، یک منفعت یا ارزش ذهنی قائل است و بسته به میزان این من

ا رابطه مستقیم و با میزان های 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  گفت(در نظر بگیریم، می توان  Pمی شود را به عنوان قیمت این کاال )

 (. x-pی )هزینه ای( که برای آن می پردازد: )( برای او نسبت به قیمت x)  منفعت کاال

  از:  ندرو دارد عبارتهائی که ایران در پیشدر این بازی استراتژی

ی اعتنائی به تهدیدهای غرب با هدف دستیابی کامل به قدرت غنسازی و بیلف( استراتژی پایداری: ادامه غنیا

ردازد، تا در مقابل آن، مقتدرانه جهانی( را می پ های کسب کاال )موقعیتسازی. در این حالت ایران هزینه

ای و اعتبار جهانی به دست آورد. روشن است که انتظار داریم ایران سازی را همراه با اقتدار منطقهقدرت غنی

 سازی( بیش از ی )تداوم غنیآمده از پایداری را انتخاب کند که منافع به دستدر صورتی این استراتژ

 ت شده باشد.های پرداخهزینه

سازی و همکاری کامل با غرب. ایران زمانی این استراتژی را انتخاب ب( استراتژی سازش: توقف غنی

ای از هزینه فشارها و ستیابی به توان تولید انرژی هستهخواهد کرد که ارزش ذهنی یا منافع ایران ناشی از د

  ر باشد.خطر جنگ( کمت کند )و احتماالًهائی که غرب اعمال میتحریم

 های غرب را در بازی اتمی با ایران می توان به صورت زیر انگاشت: همچنین استراتژی 

از  سازی و ممانعتجانبه فشارها علیه ایران با هدف توقف غنیی: افزایش همهالف( استراتژی پایدار

ط به ایجاد اجماع های مربون صورت غرب از یک سو متحمل هزینهای. در ایدستیابی ایران به انرژی هسته

ثباتی در خلیج فارس )که در نخستین گام در های ناشی از بیفشار بر علیه ایران و نیز هزینه برای تحریم و
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افزایش قیمت نفت متجلی می گردد( خواهدشد و از سوی دیگر منافع حاصل از تضمین امنیت غرب همراه با 

 کند.ن را کسب میمونی غرب( در سطح جهاخود )هژ« تداوم اقتدار سیاسی»

جانبه فشارها.  انتظار داریم که غرب زمانی این استراتژی را ش: آزاد گذاشتن ایران و کاهش همهب( ساز

های ناشی از تحریم ای برای غرب کمتر از هزینهیا خسارات ناشی از یک ایران هستهکند که خطرات  خابتان

ممکن است با مذاکره با ایران، پیشنهاد اعطای برخی  علیه ایران باشد. همچنین در این حالت غربو فشار بر

سازی را متوقف کند. در این صورت امتیازاتی که غرب بدهد مشروط بر این که ایران غنی امتیازات را به ایران

شود. همچنین از نظر ای برای او ایجاد میمحتملی باشد که از یک ایران هستهمی دهد باید کمتر از خسارات 

 کند.سازی اورانیوم حاصل میگیری غنیص منافعی باشد که با پیامتیازات باید بیش از خال ایران این

دار و کج»د دارد و آن مماشات یا رفتار اما در عمل برای هر دو طرف یک حالت بینابینی دیگر نیز وجو

ایسه با منافع هایش قابل تحمل و قابل مقرب فشار و تحریم تاحدی که هزینهاست. یعنی از طرف غ« مریز

احتمالی کاهش فعالیت اتمی ایران باشد و از طرف ایران نیز همکاری و مذاکره تا حدی که منافع ناشی از 

 سازی را جبران کند.فعت ناشی از به تعویق افتادن غنیکاهش فشار و تحریم غرب، عدم من

 .۴( تنظیم کرد۲-۳صورت جدول )توان به بازی اتمی بین ایران و غرب را میهای باال، با توجه به وضعیت

 

 : ساختار بازی اتمی ایران  و غرب ۳-۱جدول 

 

                                                 
 ر است در اینجا منافع یا پیامد های در نظر گرفته شده خالص می باشند، یعنی هزینه های هر طرف از آنها کسر شده است..  شایان ذک۴
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سازی غنییا بدون امتیازدهی فراوان از سوی غرب، که بدون فشار و تحریم از سوی غرب، با فرض این  

مانی رای غرب متصور است زاز سوی ایران متوقف نخواهد شد، حداکثر پیامد )نتیجه( مثبتی که در این بازی ب

سازی و  به رب علیه ایران، ایران دست از غنیجانبه غهای همهد که، در پی اعمال فشارها وتحریمشوحاصل می

ای بردارد و غرب مقتدرانه پیروز میدان باشد ـ یعنی ستیابی به توان تولید انرژی هستهطور کلی تالش برای د

سازی ایران از طریق امتیازگیری توقف غنی (.۳توسط غرب )خانه « موقعیت مقتدرانه جهانی»تصاحب کاالی 

سازی متوقف شده است )رفع غنی منفعت دارد. چرا که گرچه ۳از غرب )خانه یک( برای غرب کمتر از خانه 

یابد )حتی ممکن است کاهش یا اقتدار جهانی غرب افزایش نمی ای برای غرب( اما  هژمونیخطر ایران هسته

پیامد بازی برای  ۳خانه در  گیری(. ود برای سایر کشورها برای امتیازشالگویی مید، چرا که تجربه ایران یاب

غرب شامل منافع حاصل از رفع خطر ایران هسته ای و  تداوم اعتبار و اقتدار جهانی غرب است. مجموعه این 

در خانه از منافعی که غرب   W0روشن است که  نشان داده ایم.  maxw=W0با   (۲-۳)منافع را در جدول 

( منافع از دست رفته ایران )زیان یا پیامد منفی ۳همچنین در این وضعیت )خانه  ( بیشتر است.W1برد )یک می

های دسته هزینه است: الف( تحمل هزینهباشد. این زیان شامل سه رای ایران( نیز در حداکثر خود میبازی ب

های ناشی از ری در مراکز اتمی به اضافه هزینهگذاهای سرمایهسازی از جمله هزینهالش برای غنیمربوط به ت

دادن یا عدم لید انرژی هسته ای و ج( از دستیابی به توان تودادن منافع انتظاری دست( از دستها، بتحریم

 نشان داده ایم.  minIکسب اعتبار جهانی. مجموعه این زیانها را با 

آید که با وجود همه فشارها و یران زمانی به دست میافع( برای اترین پیامد )منبه همین ترتیب، باال 

ای در مقیاس  باال دست یابد، به ولید انرژی هستهسازی ادامه داده و به توان تهای غرب، ایران به غنیتحریم

ای و اعتبار جهانی را نیز به دست ای، حداکثر اقتدار منطقهعالوه بر برخورداری از توان هستهشکلی که ایران 

     I0= maxI شود که در آن حداکثر منافع ایران را بابرقرار می ۱این حالت در خانه  (۲-۳)د. در جدول آور

ا خواهد برد. ایم. روشن است که در این وضعیت، غرب نیز حداکثر زیان )حداقل پیامد یا منفعت( ردهنشان دا

 ،علیه ایران را تحمل کرده است بلکه اکنونجانبه مربوط به تحمیل فشار و تحریم همههای یعنی نه تنها هزینه

خورده است و  سازی ایران نیز شکستروبه روست و هم در ممانعت از غنیای هم با خطر یک ایران هسته

نشان داده شده است. پس در    minwاش آسیب دیده است. زیان غرب در این وضعیت با اقتدار سیاسی جهانی

یک احتمال  ۱ اما خانهافتد. حداقل پیامد غرب با هم اتفاق می پیامد ایران و ، حداکثر۳این خانه، به عکس خانه 

تر از  حالت اول باشد و آن خطر وقوع جنگ است. یعنی در صورتی که هر تواند واقعیدیگر هم دارد که می

این حالت شود. در اقشه به طور طبیعی به جنگ ختم میدو طرف استراتژی پایداری را تا آخر دنبال کنند، من

منتقل شود.  (minIممکن است ایران به جای نقطه حداکثر منافع به نقطه حداکثر زیان )زیانی برابر یا بیش از 
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یک خانه ریسکی است که به طور بالقوه هم حداکثر منفعت و هم حداکثر زیان را برای ایران  ۱بنابراین خانه 

ستگی دارد به برآوردی که ایران از جدیت غرب و خطر دارد. این که ایران این خانه را انتخاب کند یا نه ب

حداقل نخواهد بود اما  ۱خانه  وقوع جنگ از سوی غرب دارد. اگر جنگ رخ دهد، آنگاه الزاما منافع غرب در

 خواهد بود. W0گمان کمتر از بی

ود های دو طرف  حاصل می شکیب 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

جانبه ایران یا باید ناشی از فشار همه سازی از سوینخواهد داشت. بنابراین توقف غنی سازی براز غنیدست 

گو و رای غرب بود( و یا ناشی از گفت وری ببررسی شد و نتیجه آن منافع حداکث که قبالً ۳غرب باشد )خانه 

سازی ایران در ازای گرفتن فشارهای غرب از یک سو و توقف غنیتوافق بین ایران و غرب برای توقف 

منفعت برای ایران از سوی غرب(. این پیشنهاد یک بسته تشویقی پر امتیازاتی از غرب از سوی دیگر )مثالً

شود باید از که از سوی غرب به ایران داده می در این حالت امتیازاتی ( اتفاق می افتد.۴وضعیت در خانه )

در  ( کمتر و از حداکثر پیامد ایرانW0سازی ایران به دست می آورد )داکثر پیامدی که غرب از توقف غنیح

در نظر  Hر شده بین ایران و غرب را براببارتی اگر میزان امتیازات مبادلهبیشتر باشد. به ع (I0) سازیحالت غنی

 داشته باشیم:  بایدبگیریم، 

H≤W0         وH≥I0 

 I0≤ W0و در نتیجه خواهیم داشت:                                           

 داکثر منافعی که غرب از توقف ح رخ دهد به این معنی است که حتماً یعنی اگر وضعیت خانه یک

عمل چنین برد،  بیشتر  است.  پس اگر در سازی می ه ایران از غنیز حداکثر منافعی کبرد  اسازی ایران میغنی

منافعی باشد که غرب از  برد بیش ازسازی مین در نتیجه غنیآید که منافعی که ایراوضعیتی رخ ندهد الزم می

 ۳۱با توجه به حجم اقتصاد غرب )صد برابر ایران(، و تعداد کشورهای غرب )حداقل  می برد.سازی توقف غنی

سازی پذیرفت که منافع غرب در توقف غنیتوان نمی برابر ایران(، طبیعتاً ۳۱غرب ) کشور( و حجم جمعیت

اتفاق نیفتد باید نتیجه یک  بنابراین در صورتی که وضعیت خانهسازی باشد. فع ایران در ادامه غنیکمتر از منا

یعنی بازی در حالت عدم تقارن واقعی است. کی از طرفین در مورد منافعش، غیراطالعات یگرفت که 

 اطالعات ادامه یافته است )در ادامه می بینیم که چنین شده است(. 

(. این ۲)خانه  غرب باشد« دار و مریزکج»ناشی از رفتار سازی ایران می تواندتوقف غنی به همین ترتیب،

دهد )که اگر بدهد به خانه را میسازی ایران امتیاز الزم برای توقف غنیدهدکه غرب نه به حالت زمانی رخ می
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و «دار و مریزکج»با رفتار در این صورت جانبه را بپرازد.های فشار همهرویم( و نه حاضر است هزینهیک می

 .( بازی را به موقعیت فرسایشی گاهی، ممانعت از خرید تجهیزات و ..های گاهکردن مناقشه )تحریمطوالنی

در  سازی بردارد. مثالًن ناممکن شود و ایران دست از غنیهای بازی برای ایراکشاند تا ادامه تحمل هزینهمی

 این 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 

 ای دست یابد.ان تولید انرژی هستهزی ادامه می دهد تا به توسادوم، یعنی زمانی که ایران به غنیاستراتژی 

سازی( همراه باشد، دو حالت رخ برای ممانعت از غنیاگر این اتفاق با استراتژی دوم غرب )فشار همه جانبه 

ای و تصاحب اعتبار جهانی می باشد امد خود که شامل داشتن قدرت هستهمی دهد: الف( ایران به حداکثر پی

ای، کاهش اقتدار و اعتبار جهانی د )زیان پذیرش خطر یک ایران هستهاست و غرب با حداقل پیامد خورسیده 

افشاری بر باشد. و ب( طرفین با پرو میبوط به اعمال فشار و تحریم( روبههای مرل هزینهغرب، همراه با تحم

رسی شد. اما ممکن است ایران است که پیشتر بر  ۱شوند. این همان وضعیت خانه مواضع خود وارد جنگ می

ها از سوی غرب است )خانه شود که همان توقف فشارها و تحریمرو استراتژی  دیگری از سوی غرب روبهبا 

پذیرد، پس برای تحقق چنین ای را نمیت عادی یک ایران دارای قدرت هسته(. با این فرض که غرب در حال۱

گرفته باشد. یعنی بر عکس خانه یک، این بار ایران با دادن وضعیتی باید بین ایران و غرب توافقی صورت 

بایست به ورده باشد. در این حالت ایران میسازی را به دست آه غرب موافقت غرب برای ادامه غنیامتیازاتی ب

امد بایست از  پیسازی امتیاز بدهد و این میزان میبر حداکثر منافع غرب از توقف غنیمیزانی بیشتر یا حداقل برا

کمتر باشد  تا برای ایران پذیرفتنی باشد. بنابراین اگر میزان امتیازاتی که ایران  (I0)۱)منافع( خود ایران در خانه 

  ۱. اکنون حتی اگر فرض کنیم منافع خانه (S≤I1≤I0)در نظر بگیریم داریم:  Sباید به غرب بدهد را برابر 

 باید داشته باشیم:(، I1=I0برای ایران در  حداکثر ممکن است )یعنی 

W0≤S           وS≤I0 

 I0≥W0و در نتیجه خواهیم داشت:                                          

غرب  )منفعت( ایران در این بازی از حداکثر پیامد )منفعت( باید حداکثر پیامد ۱یعنی در وضعیت خانه 

ای کمتر از منافع یا ارزش ذهنی هستهرد ایران غیرشد، یا به عبارتی منافع یا ارزش ذهنی غرب در موبیشتر با

ای باشد. با توجه به توضیحاتی که در باال آمد )تفاوت فاحش ورد داشتن توان تولید انرژی هستهایران در م

در واقع تواند وجود داشته باشد. این خانه در عمل نمی حجم اقتصاد و جمعیت غرب در مقایسه با ایران( اصوالً

گذاری کنند. به دیگر و نه ایران نباید روی آن سرمایه دسترس است که نه غربه سوخته و غیرقابلاین یک خان

شدن باشد بیش از منافع حاصل از اتمی سخن، وضعیت این خانه تنها زمانی قابل تحقق است که ایران حاضر
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کند، نباید این خانه ـ عمل میاش ن عقالنی ـ یعنی مطابق منافع ملیخود به غرب بپردازد. با این فرض که ایرا

با  پس خالف منافع ایران است. سازی توسط ایران از طریق توافق با غرب مطمئناًاتفاق بیفتد. بنابراین ادامه غنی

  شود. های ممکن خارجباید در عمل از گزینه این فرض که ایران بازیگری عقالنی است، این خانه

« دار و مریزکج»زی ادامه دهد و غرب استراتژی ساتمام به غنیست که ایران با جدیت حالت دیگر این ا

ایم ـ این خانه برای غرب پذیرفتنی نیست )در گذشته گفته های(. اما ـ طبق آنچه در فصل۱)خانه را دنبال کند 

دشمن »فصل پنجم نشان داده شد که غرب هرگز یک دشمن دارای خطر واقعی را تحمل نمی کند اما یک  

« دار و مریزکج»غرب قرار ندارد. غرب تا جایی های ممکن در گزینه چرا(. یعنی این خانه اصوالً را« واهی

یابی ایران به قدرت ی محتمل نباشد. به محض آن که دستایابی ایران به قدرت هستهعمل می کند که دست

ییر خواهد داد. در واقع به تغجانبه استراتژی پایداری و فشار همه ای محتمل شود، غرب استراتژی خود راهسته

 قدرت واقعی  یابی ایران بهدر تمامی استراتژیهای بازی، دست ای این است که خط قرمز غربفرض پایه

 ای است.هسته

های آن( است. این باشد گزینه سوم )و پیامدوضعیت مهم و اساسی که در اینجا محور بحث ما میاما 

ای که ظاهراً  هر دو رسد استراتژیبا طرف مقابل. به نظر می« ار و مریزدکج»استراتژی عبارت است از برخورد 

است. انتخاب این استراتژی از سوی غرب به این  گزینه اند اینب کردهانتخا طرف عمالً در مناقشه اتمی ایران،

 ست ازند که ایران به ناچار دکار و تحریم را برای ایران تنگ میمعنی است که غرب نه آنقدر حلقه فش

ای آسودگی خیال به تولید انرژی هستهکشد تا ایران با رد، و نه دست از فشار و تحریم میسازی برداغنی 

شده یابی به توافق و تداوم کنترلبپردازد. از طرف دیگر ایران نیز بر مذاکره همکارانه با غرب با هدف دست

دهد و با اروپا مذاکره همکاری با آژانس ادامه میکه به  حال در عین . یعنی ایرانسازی پافشاری می کندغنی

 دهد.می سازی ادامهعات شفاف خودداری کرده و به غنیاز بروز اطال می کند

اعتماد و اطالعات  تواند داشته باشد. نخست وجود عدمدو علت می «دار مریزکج»استراتژی انتخاب 

قارن در بازی؛ و دیگری تالش هر طرف برای ناقص دو طرف نسبت به یکدیگر یعنی وضعیت اطالعات نا مت

انتشار اطالعات نادرست و عالمت دهی خطا به رقیب که البته این نیز تنها در صورتی ممکن است که بازی با 

رو باشد. طبیعی است که در این گزینه هم هر دو طرف در پی رسیدن به وضعیت عدم تقارن اطالعات روبه

نتیجه نهایی بستگی به میزان اطالعاتی دارد که هر رقیب از منافع دیگری در دست حداکثر منافع خود باشند. اما 

 ایران و غرب یکسان نیست. موقعیت دارد. در هر صورت در این گزینه،
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از فشار بر  شود ـ منافع آشکار غربهای متداول مالحظه میپیشتر گفتیم ـ و معموال در تحلیلطبق آنچه 

یعنی تضمین امنیت غرب و « ایرفع خطر ایران هسته»دو چیز است:  عمدتاًسازی ایران برای توقف غنی

 یعنی حفظ مرجعیت غرب در مناقشات و تحوالت جهانی. در مقابل،« تداوم اقتدار سیاسی غرب»همچنین 

 یعنی « ایکسب توان تولید انرژی هسته»است: دو چیز  سازی نیز عمدتاًمنافع آشکار ایران در تداوم غنی

گونه که اما همان«. ای و اعتبار جهانیکسب نوعی اقتدار منطقه»و دیگری  ایبرداری از منافع انرژی هستهبهره

موریت این کتاب نیز همین بود ـ غرب عالوه بر منافع گذشته این کتاب نشان دادیم ـ و مأهای در فصل

و تداوم آن،  «مناقشه اتمی با ایران نفس»برد، از ای شدن ایران میکه از تالش برای ممانعت از هسته آشکاری

کوشد کند و میکسب میدر منطقه حساس خلیج فارس، نیز منافع بزرگ سیستمی  «تولید تنش منشأ»به عنوان 

ای، به منافع سیستمی بزرگ دیگری )عبور کردن خطر یک ایران هستههدایت و تداوم مناقشه، ضمن خنثی تا با

شدن زمین، و خداحافظی ای مسأله آلودگی جوی و گرم  هتمی، حل ریشمان بیماری کهولت سیساز نفت، در

تر از منافع آشکار توقف غرب در مناقشه اتمی، بسیار عظیم با خاورمیانه اسالمی(  نیز دست یابد. این منافع پنهان

 ست برای ما آشکارسازی است. این منافع حتی اکنون هم که در این کتاب از آنها سخن گفته شده اغنی

کوشد از طریق تداوم مناقشه اتمی با ها دارد که میبزرگی در این حوزهدانیم که غرب منافع نیستند. فقط می

 ایران به آنها دست یابد.

کوشد منافع رفع خطر کند، در عین آن که میرا انتخاب می« دار و مریزکج»پس وقتی غرب استراتژی 

رجعیت سیاسی خود را در جهان حفظ کند، تالش پنهانی نیز دارد ای را جذب کند و نیز اقتدار و مایران هسته

ب در آینده متجلی همه آنها در تداوم اقتدار اقتصادی غر تا منافع اقتصادی و سیاسی دیگری نیز ببرد که نهایتاً

همین م نخواهند بود. پس تا دانیم که بدون اقتدار اقتصادی، اقتدار سیاسی و نظامی قابل تداوخواهد شد. و می

غرب، کامل نیست. یعنی قسمت « دار و مریزکج»ایران از منافع غرب در گزینه پذیریم که اطالعات جا می

ت روشن برای ایران روشن نیست. اما در مقابل، برای غرب منافع ایران در هر سه حال ۰و  ۱و  ۲های هباالی خان

، اگر ایران  ۲ت. در قسمت پایین خانه برای غرب روشن اس  ۰و  ۱و  ۲های است یعنی قسمت پایین خانه

و اگر زیان کند نیز زیانش توافق با غرب( خواهد بود  )حداکثر منافع ایران در حالت Hمنفعت ببرد کمتر از

سازی تحت فشار غرب( خواهد بود. بنابراین اگر منافع )یا )خسارت ناشی از توقف غنی  minIتر از کم

نیز منافع ایران چیزی مساوی  ۱(. در قسمت پایین خانه minI≤B≤Hریم: )فرض کنیم، دا  Bخسارت( ایران را 

هایی بر  ایران تحمیل غرب، هزینه« دار و مریزکج»(. چرا که در وضعیت استراتژی Cخواهد بود )  I1یا کمتر از

 ( تحمیل نمی شود.۱شود که در حالت سازش )خانهمی
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ن زمانی است که ایران ها می داند. باالترین منافع ایراسقف منافع ایران را در همه حالت غرب بنابراین

شدن ( که شامل منافع حاصل از اتمی۱ه سازی کامل دست یابد )یعنی خانرغم فشار غرب، به غنیبتواند علی

منافع ناشی از کسب  آمیز و سقف آن منافع استفاده غیر صلح آمیز( وان )کف آن منافع بهره برداری صلحایر

 ۱ها، برای ایران منافعی کمتر از خانه نی است. آشکار است که سایر وضعیتای و اعتبار جهاقهاقتدار منط

 دارند. بنابراین سقف و کف منافع ایران در بازی اتمی، برای غرب آشکار است. 

 داند که  هدف ایران ازداند، همچنین میتنها سقف و کف منافع ایران را میغرب نه  ،دیگر سویاما از 

سازی در مقیاس صنعتی یابی به چرخه کامل غنیکشی به منظور دستعمل کردن، فقط وقت« دار و مریزکج»

آمیز(. آمیز به کار ببرد یا غیرصلحخواهد برای مقاصد صلحسازی را میاین که این غنینظر از است )صرف

برد های دیگر منفعتی که ایران  میداند که در حالتشناسد و میرا می I0بنابراین غرب سقف منافع ایران یعنی 

در  در نظر بگیریم داریم   a را« دار و مریزکج» خواهد بود. اگر منافع ایران در استراتژی I0برابر یا کمتر از 

 همه حاالت خواهیم داشت:
 a ≤ I0 

ع ایران در توان مناف، برای غرب آشکار است )حتی می«دار و مریزکج» بنابراین منافع ایران در استراتژی

هستند(.  اما ایران  I0. اما همه آنها کوچکتر یا مساوی a3و  a2و   a1را متفاوت گرفت:  ۰تا  ۱های خانه

خواهد بود. در حالی که نشان  W0برآوردش از سقف منافع غرب ـ اگر درست برآورد کرده باشد ـ برابر 

 خود نیاورده است و در صورت  باتایران در محاس دادیم که غرب منافع دیگری هم دارد که اصوالً

برای ایران مشخص  ۰و  ۳و  ۱های ندارد. بنابراین قسمت باالی خانهکردن هم، برآورد دقیقی از آن لحاظ

. در حالی که قسمت پایین آن برای غرب یا ایران آنها را اشتباه )بسیار کمتر از واقع( برآورد کرده است نیست

 مشخص است.

روست. طبیعی است غرب روبه ا وضعیت عدم تقارن اطالعات به سوییران و غرب بدر واقع بازی اتمی ا

اطالعاتی )غلط( ارسال کند که موجب هدایت  ،دهی )سیگنالینگ(تغرب بتواند با عالم یکه در چنین وضعیت

ه مرحل را در انتشار تدریجی و مرحله به رفتار ایران به مسیر خاص مورد نظر غرب شود. نمونه این روش

توان مشاهده کرد. یعنی غرب همه اطالعاتی که از فعالیت اتمی ایران طالعات اتمی ایران از سوی غرب میا

نرژی اتمی قرار نداده جا در اختیار آژانس بین المللی اه منتشر نکرده است یا آنها را یکدر اختیار دارد را یکبار

در هر مرحله و بسته به نیاز آن مرحله از بازی، بخشی نشان دادیم(، بلکه  پنجم های آن را در فصلاست )نمونه

های متناوب تهدید و تحریم از یک سو و رهاز اطالعات خود را منتشر کرده است.  نمونه دیگر آن را در دو
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کج دار و » مذاکره و پیشنهاد بسته تشویقی از سوی دیگر می توان مشاهده کرد. یعنی غرب حتی در استراتژی

خواهد مناقشه را به سوی جنگ تمام داند باالخره غرب میای عمل کرده است که ایران نمینههم به گو« مریز

 عیار ببرد یا نه.

رای غرب در این بازی، از به )نتیجه( ب انگارانه باشد اگر تصور کنیم که حداکثر پیامدکمی سادهشاید  

درآوردن ایران، دو چیز برای غرب حاصل وحاصل می شود. چرا که با به زان کردن ایرانزانودرآوردن و تسلیم

تری برای غرب از راههای سادهکسب اطمینان از امنیت آینده غرب، ود، امنیت  وتداوم مرجعیت جهانی. می ش

ی  غرب، چالش ایران برای غرب پذیر است. از سوی دیگر، در مورد حفظ اقتدار و هژمونی جهاننیز امکان

مرجعیت و اقتدار غرب اکنون در عراق به چالش گرفته شده است نه در  تر از چالش عراق نیست. یعنیمهم

مدی فراتر از آن با پیا ایایران. بنابراین انتظار می رود غرب و به خصوص ایاالت متحده باید به دنبال استراتژی

 اکنون آن را دارا می باشد.چیزی باشد که هم

، یعنی تنها گزینه عملی که در برابر ایران قرار م استدارو مریز از سوی ایران قابل فهانتخاب رفتار کج

اتفاق می افتد اما با ساختار کنونی   ۱بهترین وضعیت برای ایران در خانه  در واقع .دارد، این استراتژی است

ست. پس از آن، خانه یک برای ایران بیشترین منافع را دارد. نییافتنی جهانی، این خانه برای ایران دست نظام

 ۱غرب حاضر نیست آن اندازه به ایران امتیاز بدهد که از حداکثر منافع محتمل ایران بیشتر باشد. خانه  ولی

سازی پذیرش نیست )غنیبرای ایران قابل ۲رین است. خانه نیز برای ایران بدت  ۳برای ایران وجود ندارد و خانه 

شدنی نیست(. خانه باال یا فشار بسیار باال متوقفر اکنون برای ایران حیثیتی شده است که جز با کسب منافع بسیا

دار و کج» سازی را ادامه دهد، غرب استراتژینیست. یعنی اگر ایران به جد غنی هم برای غرب پذیرفتنی ۱

نتیجه این است که  ببرد. بنابراین ۳کند تا ایران را به خانه جانبه تبدیل میستراتژی فشار همهخود را به ا« مریز

به  های دیگر(نبودن گزینهیعنی به ناچار و به علت در دسترس)در بازی،  ایران به طور طبیعی پذیریمباید ب

 روی آورده است.« دار و مریزجک»استراتژی 

برای غرب  ۳رانگیز است. خانه مل بدارو مریز از سوی غرب بسیار تأما در مقابل، انتخاب استراتژی کجا

های ستون را با منافع مبهم خانه  ۳است که چرا غرب منفعت آشکار خانه این پرسش جدی یافتنی است. دست

ایران در قبول است. برای غرب غیر قابل ۱یران و خانه برای ا ۲کند؟ البته آشکار است که خانه سوم معاوضه می

زی به ساتوقف غنیصورتی که فشار غرب شدید نباشد یا غرب حاضر نشود منافع بسیاری زیادی را در مقابل 

از   ۳و  ۴های بنابراین در ردیف اول، فقط خانه سازی را متوقف کند.ران بپردازد، حاضر نخواهد شد غنیای

مانی که مطمئن باشد را تنها تا ز« دار و مریزکج»غرب نیز استراتژی  احتمال وقوع بیش از صفر برخوردارند.

برای غرب  ۰و  ۲های این در ستون سوم فقط خانه، بنابرسازی دست نخواهد یافت دنبال می کندایران به غنی
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در واقع در خواهد آمد.  ۰دار و مریز، به خانه داند که با انتخاب استراتژی کجپس غرب میقابل قبول است.  

به نوعی وضعیت تعادلی رسیده است.  به زبان نظریه بازیها، بازی  ۰اکنون بازی ایران و غرب در خانه  عمل هم،

دارد. اکنون پرسش این است که آیا تعادل ناش برای غرب بهترین  قرار ۴«تعادل ناش»اکنون در  ایران و غرب

ه آنها را نیز دارد چرا های بهتری دارد و توان بالقوه رسیدن بر سخن وقتی غرب فرصتوضعیت است؟ به دیگ

مفهوم  واقعاً ۰هیم که خانه دپاسخ به این سوال، نخست نشان می دهد بازی به تعادل ناش برود. برایاجازه می

 کاویم.افع تعادل ناش برای غرب را بازمیتعادل ناش را دارد و سپس من

 

 بازی ایران و غرب در تعادل ناش . ۱-۱-۸
جدول های ان )مثال یکی از خانهبازیگرتعادل ناش چیست؟ به طور کلی، یک تقاطع یا برش از استراتژیهای 

ای ی انگیزهبازیگران، هیچ بازیگربودن استراتژی انتخابی سایر  با ثابت در تعادل ناش است هر گاه(( ۳-۲)

برای تغییر استراتژی خود نداشته باشد. در واقع در چارچوب تعادل ناش، من با توجه به اقدامی که شما انجام 

 اقدام را انجام دهم بهترین ا توجه به اقدامی که من انجام میدهم و شما بی دهید بهترین اقدام را انجام میم

شود که همه بازیکنان بطور همزمان در حال اجرای استراتژی بنابراین تعادل ناش وقتی حاصل میدهید. می

هایی داشته شود که تعادل باید چه ویژگیناش در پاسخ به این سوال مطرح میبهینه خود باشند. در واقع تعادل 

است و آن عبارت است از این که در تعادل، استراتژی ارائه شده  ۳باشد. پاسخ این سوال توسط جان ناش

کنند، بهینه است. های تعادلی را انتخاب میتژیانتخاب شده هر بازیکن با توجه به این که بازیکنان دیگر استرا

خواهد که استراتژی دیگری را انتخاب کند و یک بازیکن میطور نباشد در آن صورت حداقل زیرا اگر این

ین است که افراد به دنبال حداکثرکردن منافع خود، عقالیی ادل نیستیم. در این جا هم فرض بر الذا ما در تع

راتژی بهینه هر بازیگر کنند. پیدا کردن تعادل ناش برای هر بازی شامل دو مرحله است: الف(  ابتدا استعمل می

سپس زمانی که کنیم. ب( گر ممکن است، انجام دهد، مشخص میالعمل به آنچه که بازیگر دیرا در عکس

ژی بهینه خود را انتخاب و به مرحله اجرا در آوردند، در خانه ای که محل تالقی استراتژی    همه بازیگران استرات

 بهینه بازیگران است، تعادل ناش اتفاق می افتد.

اید یک یک دلیل اهمیت تعادل ناش این است که اگر نظریه بازی به جواب یگانه بیانجامد، آن جواب ب

بینی تئوری در مورد جواب یک بازی صحیح ین امر آن است که برای آن که پیشتعادل ناش باشد. دلیل ا

                                                 
1. Nash Equilibrium 

2.  Jan Nash 
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بینی، پایداری بینی کرده است. به این پیشاتژی را انتخاب کند که تئوری پیشباشد باید هر بازیکن آن استر

راتژی مزبور هیچ بازیگری تمایل ندارد خاب استنگهدار گفته می شود. زیرا در صورت انتاستراتژیک یا خود

 طرفهای همه که وضعیتی باید ناش، تعادل یافتن برایاکنون بینی شده خود را تغییر دهد. اتژی پیشاستر که

 ایران بهینه استراتژیهای از  (۲-۳)جدول مراجعه مجدد به  با. بیابیم را گیرندمی قرار تعادل در همزمان بازی

 توقف ایران برای بهینه حلراه صورت این در. باشد سازش غرب، استراتژی کنیم رضنخست ف .کنیممی شروع

دار و کج» ، و استراتژی(I1≤I0≤H)است  H از پیامدش کمتر استراتژی پایداری، چون. است سازیغنی

 پیامدش از هر  دو استراتژی دیگر کمتر است.  نیز« مریز

است چون سازش  مریز داروکج ایران برای بهینه تراتژیاس 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 

 مشخص پیروزی احتمال چون اما بود خواهد حداکثر منافعش همچنان البته شود پیروز ایران جنگ نیز اگر

 از حاصل موهوم بازدهی از بهتر (a2) « دار و مریزکج» از حاصل معین بازدهی نیست، یا بسیار ضعیف است،

 که قبالًبه عبارت دیگر هر چند این خانه حاوی منافع حداکثری برای ایران است، ولی همانطور  .است جنگ

ب است، در صورتی که غرب گزینه پایداری را انتخا« مخاطره -اعتبار»هم اشاره شد از آنجا که بازی از نوع 

در این جا گزینه پایداری  از طریق پایداری، در ابهام خواهد بود. این که ایران I0یابی ایران به پیامد کند، دست

پذیری غرب ایران و برآورد ایران از مخاطره زان مخاطره پذیریرا انتخاب کند بستگی به می« دار و مریزکج»یا 

های غرب دارد، منطقی نیست که بر ان از منافع و استراتژیدارد. بنابراین با توجه به اطالعات ناقصی که ایر

 موضع پایداری بایستد.

که  چرا است «مریز و دارکج» نیز ایران بهینه استراتژی است، «مریز و دارکج» غرب استراتژی اگرسوم،  

طبق  نیز، 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 

ایران  برای بنابراین، پایداری هم م قطعیت خواهد شد.، نتیجه بازی دست خوش عد۱شدن بازی به خانه کشیده

ها می شود )منافع ایران در این خانهبرقرار  ۰و  ۳، ۴های های بهینه ایران در خانهحلمعقول نیست. بنابراین راه

 خاکستری شده است(.

سازش  ایران استراتژی کنیم فرض نخست. کنیم می بررسی را غرب بهینه استراتژیهای وضعیت اکنون

 به  جانبه همه فشار که چرا است جانبههمه فشار غرب، برای بهینه حل راه آنگاه باشد، (سازیغنی توقف)

 بازدهی بیشترین غرب و کندمی متوقف را سازیغنی غرب، فشار با همزمان ایران یعنی دهد می جواب راحتی
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در اینجا اگر غرب  (. ایران سازیغنی فعالیت توقف از ناشی غرب هژمونی افزایش علت به) داشت خواهد را

سازی  باید به ایران قف غنیبه جای استراتژی فشار همه جانبه، استراتژی سازش را انتخاب کند به منظور تو

، از آنجا که هژمونی غرب به طور حداکثری تجلی نخواهد «دار و مریزکج»امتیاز بدهد، همچنین در گزینه 

  به دست نخواهد آورد. ۳فتار ایران نیز مواجه است، منافعی به اندازه منافع خانه کرد و با خطر احتمالی تغییر ر

 فشار »حل بهینه برای غرب باز راه باشد، (سازیغنی قاطع ادامه) پایدرای ایران استراتژی اگر دوم،

از  «دار و مریزکج» ( برای غرب پذیرفتنی نیست بنابراین گزینه۱است. چون پیشتر گفتیم که خانه )« جانبههمه

 در ایران شدن ترقاطع موجبنیز به علت این که  شود. در مورد گزینه سازشانتخابهای غرب خارج می

 نیزجانبه( از سوی غرب پایداری )فشار همه ، از نظر غرب مردود است. البته گزینهشود می اهدافش گیریپی 

 شودمی بینیپیش آنچه از ترپرهزینه برای غرب دتوانمی اشنتیجه که انجامدبی جنگ به است خطر این دارای

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

 امتیاز گرفتن برای) خود خواست گیریپی در ایران شدن ترجدی موجب ستراتژی سازشا که چرا. است

 نیز جانبههمه فشار استراتژی و. شد خواهد سازیغنی قاطع ادامه به ایران استراتژی تغییر نتیجه در و( بیشتر

(. غرب هژمونی کاهش) دهد افزایش را غرب هزینه و نینجامد ایران سازیغنی توقف به الزاماً است ممکن

ها خاکستری واهد داد )منافع غرب در این خانهرخ خ ۰و  ۱،  ۳های های تعادلی غرب در خانهبنابراین راه حل

 شده است(.

 بهینه استراتژی به طرف دو هر که است  ۰ خانه در تنها است آشکار (۲-۳)جدول از  که گونه همان

(. است تحقق حال در نیز عمل در که چیزی) دهدمی ارائه را ناش تعادلی حلراه ۰ خانه بنابراین. یابندمی دست

 منافعی غرب طرف در یعنی) غرب سوی به اطالعات تقارن عدم وجود علت به که است این سخن اکنون

 به طرف دو رسیدن ،(کند وارد بازی محاسبات در را آنها تواندنمی و ندارد اطالعی آنها از ایران که هست

ای ارائه دهد، یعنی بازیهای خاصی را رفتارهای  ویژه که دهدمی را امکان این غرب به ۰ انهخ در ناش تعادل

از یک سو ایران، با  ۰شده نباشد. در واقع در خانه تواند برای رقیب )ایران( شناختهیشکل دهد. بازیهایی که م

تواند در حالی که ایران به غرب می ی رسیده است، از سوی دیگرحل تعادله به استراتژی بهینه غرب، به راهتوج

کند، از اطالعات دنبال می خود را« دار و مریزکج»ت، و در عین حال که استراتژی استراتژی تعادلی رسیده اس

 سازی منافع خویش بهره ببرد.دارد در جهت هدایت بازی و حداکثرخاصی که 
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نافعی نهفته است که حاضر است آن برای غرب چه م ۰پرسش این است: در خانه به دیگر سخن، اکنون 

برای غرب سه  ۰معاوضه کند؟ به طور خالصه باید گفت انتخاب وضعیت خانه  ۳خانه آشکار را با منافع 

 را برای غرب فراهم « استراتژیکرفتارهای »که این خانه امکان  آورد. نخست اینت ویژه فراهم میفرص

می دهد. و سوم این که مانع آن را « خودآچمزی»یک بازی کند. دوم این که به غرب امکان درانداختن می

د. این تبدیل شو« فیکوبازی کاتاستر»بینی پذیر به یک یران و غرب از یک بازی پویای پیششود که بازی امی

 کاویم.موارد را در ادامه باز می

 

 رفتار استراتژیک . ۱-۱-۱
 مکارانه یکی از بازیگران به ی در یک بازی هنخست ببینیم رفتار استراتژیک چیست. به طور خالصه وقت

صمیمانه رفتار کند به طوری که حاصل رفتار او، افزایش منافع خودش و کاهش منافع دیگران ای غیرگونه

صمیمانه نیز این است که ( می خوانیم. منظور از رفتار غیرصمیمانهاو را رفتاری استراتژیک )یا غیر باشد، رفتار

اندیشد  و تمایل دارد. برای د خالف آن چیزی باشد که واقعا میه از خود بروز می دهبازیگر، اطالعاتی ک

پذیرند که بر را در نظر بگیرید. در رأی دهی، رأی دهندگان میی دهی رأمثال، یک بازی صمیمانه، نظیر 

ی را ترین رأر پایان کاندیدایی که باالی دهد و در کس به کاندیدای مورد نظر خود رأاساس قاعده بازی، ه

 تیجه آن مطلع نیست. و همه نیز آورده است، انتخاب شود. پس در حالت عادی، در آغاز بازی کسی از ن

 ی دهند )رفتار صمیمانه(. ر اساس تمایل خود به کاندیداها رأپذیرندکه صرفاً بمی

سه کاندیدا ن خواهند از میاهیئت مدیره یک شرکت )سه نفر( می اکنون، برای مثال، فرض کنیم اعضای

با سه ی دهنده داریم ن او انتخاب کنند. پس اکنون سه رأعامل و یکی را به عنوان معاویکی 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

عامل و کاندیدای بعدی به ز را کسب کرده است به عنوان مدیریاکند. در پایان، کاندیدایی که بیشترین امت

( مشخص ۱-۳عنوان معاون او انتخاب خواهد شد. تمایل واقعی اعضای هیئت مدیره به کاندیداها در جدول )

کاندیدای اول،  عامل شود وول تمایل دارد کاندیدای سوم مدیری دهنده اشده است.  طبق توزیع امتیازها، رأ

کند که او فرقی نمیتفاوت است، یعنی برای م نیز بین کاندیدای اول و سوم بیی دهنده دوباشد. رأمعاون او 

عامل و ز  تمایل دارد کاندیدای اول مدیرعامل و کدام یک معاون او شود. رای دهنده سوم نیکدام یک مدیر

 کاندیدای سوم، معاون او شود. 

واقعا بر اساس تمایل واقعی خود به افراد امتیاز  ی گیری انجام شود و اعضای هیئت مدیرهاگر رأ 

خاب امتیاز به عنوان معاون او انت ۴۲امتیاز به عنوان مدیرعامل و کاندیدای اول با   ۴۱بدهند، کاندیدای سوم با 
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 داندکه تمایل اتی بیش از دیگران دارد. یعنی میدهنده سوم، اطالعخواهند شد. اکنون فرض کنیم رأی

 دهی غیرصمیمانه، نتیجه صورت او به راحتی می تواند با رأی ل و دوم چگونه است. در ایندهنده اورأی

ه کاندیدای دوم و تمایل دارد ب تواند امتیازاتی که واقعاًدهنده سوم میود تغییر دهد. رأیگیری را به سود خرأی

یدای سوم صفر امتیاز بدهد. در این جا کند. یعنی به کاندیدای دوم، چهار امتیاز و به کاندسوم بدهد را جابه

راین کاندیدای اول خواهد شد.  بناب ۴۱و  ۱، ۴۲صورت جمع امتیازهای کاندیداهای اول، دوم و سوم به ترتیب 

مطابق  گیری دقیقاًانتخاب خواهند شد. یعنی نتیجه رأی عامل و کاندیدای سوم به عنوان معاون اوبه عنوان مدیر

 ر خواهد آمد.دهنده سوم دتمایالت رأی

 ای دهی( استراتژیک:   نمونه بازی )ر ۴-۱جدول 

 رأ
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کاندیدای  

 سوم

  کاندیدای 

 دوم

کاندیدای 

  اول

 ی دهنده اولرأ ۳ ۸ ۱ ۴۱

 ی دهنده دومرأ ۴ ۱ ۴ ۴۱

 ی دهنده سومرأ ۱ ۲ ۴ ۴۱

 ۴۱ ۲ ۴۲ 

هر   کسب شده توسط جمع امتیازهای

 یداکاند

 

دهی به مفهوم مرسوم آن وجود دارد، بلکه هر تصمیمی از سوی أیدر مناسبات جهانی نیز نه تنها ر

کنندکه نیروی نظامی ال وقتی آمریکا و اروپا اعالم مید. مثی تلقی شوأر عالمتواند نوعی اجهانی می بازیگران

روسیه از گرجستان حمایت خواهند کرد،  کنند در تنش میان گرجستان وعراق خواهند فرستاد یا اعالم می به

سایر بازیگران جهانی نیز کنند. و طبیعی است که انتشار چنین اطالعی بر رفتار دهی را منعکس میأینوعی ر

توانند به سادگی با تظاهر به برخی رفتارها، ای عمده بازیگر در صحنه جهانی میذارد. اکنون کشورهگاثر می 

نه را از خود بروز دهند. مثال وقتی روسیه اعالم می کند از تصویب قطعنامه جدیدی دهی غیر صمیماأینوعی ر

یمانه نیست. یا وقتی صم کند که الزماًدهی را منعکس میرأیبر علیه ایران استقبال نخواهد کرد، نوعی 

میمانه یا دهی است که می تواند غیرصتمی ایران حمایت می کنند، نوعی رأیمتعهد از مواضع اکشورهای غیر

استراتژیک باشد. چنین رفتاری بارها و بارها از سوی غرب در مورد ایران رخ داده است. تناوب در رفتارهای 

اروپا در مورد مناقشه اتمی ایران )گاهی اتخاذ مواضعی همدالنه و متمایز از رفتار آمریکا و گاهی اتخاذ 
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ی استراتژیک وی اروپا است که آشکارا از نوع رأسی از أا آمریکا( در واقعی نوعی اعالم رمواضعی همسو ب

 است. 

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

بتواند نتیجه بازی جهانی را به سوی تمایالت واقعی خود سوق دهد. در واقع غرب از طریق تا از این طریق 

که دیگران را مجبور به تغییر مواضع یا تمایالت خود کند، نتیجه کوشد بدون آندهی استراتژیک، میرأی

ان را تغییر دهد، شد دیگرکودهی استراتژیک، بازیگر نمیرأیمطلوب را از بازی جهانی بگیرد. در واقع در 

اش نباشد ـ نتیجه مطلوب را از بازی جهانی ب ـ حتی اگر مطابق تمایالت واقعیکوشد با انتخابهای مناسبلکه می

بگیرد. به دیگر سخن، در عصری که امکان رفتارهای استراتژیک وجود دارد، دیگر نیازی به تئوری توطئه 

را ابراز و اعمال کند، اما بازیگران بزرگ و اصلی به راحتی  نیست. می توان جهان را رها کرد تا تمایالت خود

دهی غیرواقعی )سیگنالینگ( می توانند نتیجه بازی را به سود میمات استراتژیک و از طریق عالمتبا اتخاذ تص

گرفته است. یعنی علی رغم این که رد قیمت نفت، چنین روشی را در پیخود تغییر دهند. اکنون غرب در مو

دهد که خالف این را اال بماند، رفتارهایی را بروز میاش به این است که قیمت نفت باالتر برود و بباطنیتمایل 

نشان می دهد )مانند تصویب طرح در کنگره آمریکا برای شکایت از کشورهای اوپک به علت عدم افزایش 

های تند بوش بر ان، سخنرانیزایش تولید نفت عربستسطح تولید، سفر دیک چنی به عربستان برای تقاضای اف

 ها(.امل افزایش قیمت نفت و نظایر اینعلیه کشورهای اوپک و معرفی آنها به عنوان عو

ود داردکه دو در بازی اتمی ایران و غرب، تنها زمانی امکان بروز رفتارهای استراتژیک از سوی غرب وج

( ۲-۳)جدول در  ۰ه وضعیت تعادلی خانه دار و مریز عمل کنند. به همین علت است کطرف با استراتژی کج

 ها مرجح است.غرب بر سایر گزینه برای

 

 غرب« آچمزیخود»بازی  . ۱-۱-۳
خاصی باشد که ز طرفهای بازی دارای اطالعات متقارن گفتیم که وقتی یکی ار بحث بازی با اطالعات ناد

رت هر دو می گیرد. در این صو خبر است، بازی در وضعیت اطالعات نامتقارن قرارطرف مقابل از آن بی

ای زنند تا با کسب اطالعات بیشتر، به پیامدهای باالتری برسند. بازیگر دارطرف دست به تالشهایی می

غلط(  کند تا با انتشار اطالعات خاص )و احتماالًدهی یا سیگنالینگ میاطالعات اضافی، شروع به عالمت

هدایت کند. بازیگر دارای اطالعات کمتر  نیز )اگر بداندکه  نظرابل را فریب داده و در مسیر موردطرف مق

زند تا اطالعات بیشتری از طرف مقابل کسب ایشی میرقیبش اطالعات خاص دارد( دست به انجام حرکات نم
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کند. یعنی به جای بازی واقعی، حرکات نمایشی انجام می دهد تا از  طریق مشاهده واکنش رقیب، اطالعات 

زنند. کاری میهر دو رقیب دست به فریب ه دست آورد. پس در یک بازی با اطالعات نامتقارن،بیشتری از او ب

کوشد تا با استفاده از اطالعات خاصی که در دست دارد، دیگری را طالعات خاص( میاما یکی )دارنده ا

ری که اطالعاتش ازیگگمراه و به مسیری ببرد که به نفع اوست )به نفع دارنده اطالعات خاص(. و دیگری )ب

های نمایشی، اطالعات بیشتری از رقیب کسب کند. روشن است که در این کوشد تا با حرکتناقص است( می

بازی نمایشی دو طرفه، دست باال با رقیبی است که اطالعات خاص در دست دارد. یعنی عدم تقارن اطالعات 

 به سوی او جریان دارد.

تواند آن را شکل دهد، نامتقارن، دارنده اطالعات خاص میعات یکی از بازیهایی که در بازیهای اطال

 شکوفا بازنشدن، معنای به متداول کاربرد در که است ترکی واژه یک، ۴است. آچمز« آچمزیخود»بازی 

 رخ زمانی  شطرنج بازی در آچمز. نباشد متصور آن از رهایی که است حالتی و تنگنا دشوار، وضعیت نشدن،

 است کرده تهدید را سیاه شاه که سفیدی مهره تواند می که است جایی در سیاه مهره یک مثالً که دهدمی

در . کند تهدید را سیاه شاه تا شودمی باز سفید دیگر مهره یک برای راه شود جاجابه سیاه مهره این اگر اما .بزند

. به دیگر برد بهره آن قدرت  زا تواننمی  فعال یعنی دارد، قرار آچمز وضعیت در سیاه مهره این صورت، این

سخن، حتی اگر 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 

است. در این صورت بهتر است مهره سیاه را جابه جا نکنیم، چون با جابه جایی آن، اما تهدید شاه هنوز پا برج

هم یک مهره سیاه از دست رفته است و هم تهدید علیه شاه سیاه همچنان باقی است. پس ما گرچه این مهره 

ورت بازیگر سیاه را داریم، اما چون در وضیعت آچمز قرار دارد، نمی توانیم از آن استفاده کنیم. در این ص

جا نکند، تا وضعیت آچمز قرار داده است، جا بهشود تا مهره سفیدی که این مهره سیاه را در سفید، تشویق می

 مهره سیاه همچنان در آچمز قرار گیرد. 

های دو ت؟ پاسخ بستگی دارد به ارزش مهرهاکنون پرسش این است، تداوم آچمز واقعا به نفع کیس

تر از مهره سیاه باشد، تداوم در آچمز قرار داده است، کم ارزش مهره سیاه را طرف. اگر مهره سفیدی که

 ر وضعیت آچمز قرار دارد، عکس، مهره سیاهی که دفید است. اما  اگر بروضعیت آچمز به نفع بازیگر س

ت. کند، تداوم وضعیت آچمز، به نفع بازیگر سیاه اسره سفیدی باشد که او را تهدید میتر از مهارزشکم

عرض آچمز از سوی یک مهره سفید ارزش خود را در مر سیاه، عامدانه یک مهره سیاه کماکنون اگر بازیگ

                                                 
1.  Achmaz 
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که از  ارزش را ناکارآمد کند. چنین حرکتیکار توانسته است یک مهره سفید پرارزش قرار دهد، با این پر

آچمز از  معرض در مهره سیاه اًظاهر بنابراینگفته می شود. « آچمزیخود»شود، سوی بازیگر سیاه انجام می

 .مهره سفید خنثی شده است تهدیدکنندگی قدرت ،کار این با باطنا اما سوی مهره سفید قرار گرفته است

 بازی یک درانداختن با غرب یعنی. است غرب سوی از «خودآچمزی» بازی یک درگیر اکنون ایران

. غرب ظاهراً نشان است 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

است،  دهد که صدور چندین قطعنامه صادره بر علیه ایران کارساز نبودهسازی ناتوان است. ظاهراً نشان میغنی

های تشویقی و فرستادن گروههای مذاکره یر نیست. ظاهراً با پیشنهاد بستهپذامکانها عمالً عنامهو اعمال قط

یران مذاکره کند. جانبه بر ایران ناتوان است و مجبور است با اکندکه از اعمال فشار همهکننده، وانمود می

بر ایران بسته است، چرا که فشار بیشتر  دهد که افزایش قیمت نفت دست آنها را برای فشار بیشترظاهراً نشان می

رود. ظاهراً نشان می دهد که میان آمریکا و میکند و قیمت نفت باالتر تر میبر ایران خلیج فارس را بحرانی

کند که گرفتن توافق چین و روسیه قی وجود ندارد. ظاهراً وانمود میاروپا در مورد نحوه برخورد با ایران تواف

ها. همه با مشکل روبه روست، و نظایر این ای امنیت( در مورد اقدامات قانونی بر علیه ایران،)اعضای دائم شور

این زمینه  کنند که غرب نه آمادگی حمله به ایران را دارد و نه دراین پیام را به ایران مخابره می هااین حرکت

تحریم را به طور کامل اجرا کند و همه های تواند قطعنامهها وجود دارد و نه حتی میاجماعی میان خود غربی

قرار دارد « وضعیت آچمز»ها پیامهایی است به ایران که غرب در ه را به اجرای آنها وا دارد. اینکشورها مربوط

آمدن کند و غرب را وادار به کوتاه ،  نهایتاً«خریدن زمان»بر اهداف خود و با « پافشاری»و ایران می تواند با 

 را بپذیرد. یک ایران اتمی 

ایم، کرده هایی که ما وارداین بازی کرده است در برابر مهرههایی که غرب که وارد روشن است که مهره

های خود را به میدان آورده است. اقتصاد، امنیت، ی دارند. ایران تقریبا تمام مهرهبه طور نسبی، ارزش کمتر

هایی هستند که سایگان، اعتبار جهانی و ... مهرههم ثبات، درآمد نفت، رضایت مردم، همکاری و اعتماد میان

نه تنها خیلی  دادن آنهاست. اما غرب چه؟حال از دستیک آنها را وارد بازی کرده است و در ایران یک به

کند می تواند موضوع مناقشه اتمی ایران را تحت الشعاع مسائل دیگر )نظیر مناقشه گرجستان( ساده هرگاه اراده 

 با قرار دادن خود در وضعیت خودآچمزی  خود را از گرفتاری آن نجات دهد، بلکه اصوالً قرار دهد و

 کوشد تالطم در بازار نفت را مدیریت کند و از آن طریق به اهداف بلند تاریخی خود برسد.می

رد. وجود آو توانسته است بهمی« دار و مریزکج»تنها با دنبال کردن استراتژی و غرب چنین وضعیتی را  

 کرد اعطای امتیاز واقعی( را دنبال میاگر غرب استراتژی پایداری )فشار همه جانبه( یا استراتژی سازش )
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کند و به را رها می ۳ه غرب خانه پر منفعت توانست بازی خودآچمزی را دنبال کند. بنابراین علت این کنمی

مزی وجود دارد. البته طبیعی است که هدف امکان ارائه بازی خودآچ ۰آید این است که در خانه می ۰خانه 

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»جرای یک کیش دیگر در دست دارد. طبیعی است که رقیب مهره آماده دیگری برای ا

عبور »و تحقق هدف « خداحافظی با خاورمیانه»می انجامد. نقطه مات این بازی، همان « نقطه مات»به  نهایتاً

 است.« تمدنها

ابعاد مختلف  ون بتواندهای 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»بازی 

 

 گیری بازی کاتاستروفیک.  ممانعت از  شکل۱-۱-۴
گذاری شد. به طور فرانسوی پایه ۳توسط پروفسور رنه تام ۴۰۱۳ای است که در سال نظریه ۴«هانظریه ناگهانه»

رای توضیح رفتار متغیرهایی که نوسانات آنها پیوسته و یکنواخت نیستند ارائه شده است. تا خالصه این نظریه ب

پیش از معرفی این نظریه، حساب دیفرانسیل، یگانه ابزاری بودکه با کمک آن رفتار متغیرهای دارای رفتار 

ه توابع ریاضی آنها مشتق یکنواخت، قابل توضیح بود. اما این ابزار تنها برای متغیرهایی قابل کاربرد است ک

تروپی در یک دیگ بخار در ها در واکنش به افزایش حجم پول، یا تغییرات آنرفتار قیمت  پذیر هستند. مثالً

شدن، یا گردش سیارگان منظومه شمسی، یا پرتاب یک موشک به سوی کره ماه، همگی به کمک حال گرم

دنیای  های طبیعی این گونه نیستند. در واقعاز پدیدهحساب دیفرانسیل قابل توضیح هستند. اما بخش بزرگی 

 ای غیرقابل گهانی است، یا وقایعی که به گونههایی که تغییرات آنها نااطراف ما پر است از پدیده

« هانظریه ناگهانه»ها، ابزار دیگری مورد نیاز بود. در واقع هند. برای توضیح رفتار این پدیدهدبینی رخ میپیش

 د به این نیاز. پاسخی بو

ای موضع کاربرد این نظریه را توضیح دهیم. پدری را در نظر بگیرید که برای بگذارید تا با مثال ساده

ر تنها ابزار ترغیب فرزندش به خوب درس خواندن، از دو ابزار تشویق و تنبیه استفاده می کند. وقتی این پد

                                                 
.۴  Catastrophe Theory و نظایر « ریه کاتاستروفینظ»، «نظریه فاجعه»،  «نظریه رویدادهای غیر منتظره»، این اصالح قبال با عناوینی چون

 این ها در زبان فارسی به کار برده شده است.

2.  Rene Thome 
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ها، انگیزه او برای ینی است، به موازات افزایش تشویقبیشبرد، پاسخ فرزند روشن و قابل پتشویق را به کار می

ای به بعد نیز تالش خود را برای بهتر درس خواندن آغاز ز نقطهشود و ادرس خواندن نیز بیشتر و بیشتر میبهتر 

می کند )گرچه ممکن است تغییرات نرخ افزایش تالش با تغییرات نرخ افزایش تشویق متناسب نباشد(. به 

کند. با افزایش رد، فرزندش را خشمگین و متنفر میرتیب وقتی این پدر تنها ابزار تنبیه را به کار می بهمین ت

ب واکنش شود  تا جایی که در نقطه ای موجر و خشم فرزند بیشتر و بیشتر  میفشارهای تنبیهی توسط پدر، تنف

بینی و یکنواخت است. اما زند، قابل پیشمورد هم، رفتار فر شود. بنابراین در اینپرخاشگرانه از سوی او می

اگر پدر همزمان هر دو رویکرد تشویق و تنبیه را به کار ببرد، بسته به تناسب این دو عمل، ممکن است نتایج 

کند، اما مقدار و تنبیه خود را بیشتر و بیشتر میمختلفی به دست آید. مثال فرض کنیم پدر همزمان مقدار تشویق 

از مقدار افزایش تنبیه است. در آغاز ممکن است به موازات افزایش تشویق، انگیزه  افزایش تشویق بیش

 فرزندش برای بهتر درس خواندن بیشتر شود. حتی ممکن است مقداری اندکی تنبیه، ابتدا اثر تشویق را بیشتر

ه تدریج تنفر و گیر شود. اما در فرایند افزایش مداوم تشویق و تنبیه، بکند و پیشرفت تحصیلی فرزندش چشم

ای فرا رسد که صبر فرزند تمام شود و او یکباره یابد. آنگاه ممکن است نقطهیش میخشم درونی فرزند نیز افزا

دست به پرخاشگری  بزند و حتی کالً تحصیل را رها کند. بنابراین در چنین وضعیتی، در هر سطحی از تشویق 

ردازد یا پی به بعد به طور جدی به تحصیل میایا فرزند از نقطهرو هستیم، تنبیه ما با دو رفتار محتمل روبهو 

کند. جدیت در تحصیل یا ترک تحصیل، رویدادهای ناگهانی هستند که روند یکباره تحصیل را رها می

سازند. به همین علت وقتی بر یک پدیده دهند و از رفتار گذشته متمایز میرفتاری فرزند را یکباره تغییر می

 ای را داشته باشیم.ت، باید انتظار نتایج غیر منتظرهضادی حاکم اسشرایط مت

های های متضادی است که منجر به واکنشالمللی، وضعیتنها در مناسبات بیبدترین وضعیتیکی از 

کانشی از سوی یکی شود. گاهی این رفتارهای تسوی رقیب می از ۴منتظره و رفتارهای تکانشیناگهانی یا غیر

 بازیگرانی که در صحنه روابط  آمیز باشد. بنابراینند برای بازیگر دیگر بسیار خسارتتواان میاز بازیگر

تواند بازیهایی شوند که نتایج آنها می نباید وارد الملل دارای جایگاه ویژه و منافع مهمی هستند قاعدتاًبین

 تصادفی، تکانشی یا کاتاستروفیک باشد. 

ر مورد مناقشه اتمی ایران و غرب نیز انتظار داریم که غرب ـ به عنوان توجه به آنچه آمد، داکنون با

بازیگری که منافع زیادی در بازی دارد ـ مراقب باشد که مناقشه اتمی به یک بازی کاتاستروفیک منجر نشود. 

به  حاصل از رفتار یک بازیگرالبته گاهی در برخی بازیها ممکن است رفتار تکانشی یا رویدادهای ناگهانی 

                                                 
1.  Impulsive Behaviors 
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ای  تواند به گونهاشته باشد. در این صورت رقیب، میای باشد که  خسارت چندانی برای رقیب دیگر ندگونه

رفتار کند که بازیگر مقابل را به رفتارهای تکانشی و کاتاستروفیک وا دارد و از این طریق از او بازی بگیرد. 

به رقیبی که دست باال را دارد این مزیت را  تواندزیهای کاتاستروفیک در عین حال میبنابراین گاهی با

 بدهدکه از طریق 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 اما اکنون به نظر می

گمان در شرایط موجود که نتایج دلخواهی به دست آورد. بی ،تکانشی محتمل بازیگران )به طور خاص ایران(

غرب هنوز بیشترین وابستگی را به منابع انرژی فسیلی خلیج فارس دارد، به صالح غرب نیست که بازی اتمی 

بازی مناقشه اتمی ایران، به ایران به سوی یک بازی کاتاستروفیک سوق یابد. بر این اساس الزم است غرب در 

فتار کندکه بازی ماهیت کاتاستروفیک یا تکانشی پیدا نکند. برای مثال فرض کنید الزم باشد غرب ای رگونه

ایران هم با کنیم سط ایران، تهدیدهای خود را پی درپی افزایش دهد. و البته فرض میسازی تونیبرای توقف غ

ای فرا افزایش تهدید، نقطه ست در فرایندسازی را تا حدودی کاهش دهد. اما ممکن اافزایش تهدیدها، غنی

سازی الزم است حمله محدودی به مراکز اتمی ایران غرب گمان کند برای توقف کامل غنی رسد که مثالً

صورت پذیرد. همین حرکت کافی است تا منجر به وقوع یک رویداد غیر منتظره از سوی ایران شود )مثال 

نجیره ای از حوادث شکل بگیرد که در آغاز خواست غرب بستن تنگه هرمز یا حمله به اسرائیل( و بنابراین ز

 نبوده است و ممکن 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

رج شود غرب خا کاتاستروفیک سوق نیابد. چرا که در این صورت احتمال دارد مدیریت بازی از دست

تواند بازی را مدیریت از ایران دارد و به همین علت می ایم غرب اطالعاتی بیش)یادمان باشد که فرض کرده

است. تنها با این استراتژی است « دار و مریزکج»استراتژی برای غرب، استراتژی کند(. به همین دلیل، بهترین 

وقتی استراتژی ایران،  ی، برای غرب وجود دارد. مخصوصاًکه امکان مانورهای سریع برای تغییر شرایط باز

تواند منجر به تغییر رفتار ایران شود یگر توسط غرب میباشد، انتخاب استراتژیهای د« دار و مریزکج»گزینه 

 )وقوع رویداد غیر منتظره(. 

ن و غرب حاکم ترتیب، در شرایطی که وضعیت عدم تقارن اطالعات به سود غرب بر بازی اتمی ایرابدین

کندکه مانع آن این امکان را برای غرب ایجاد می ((۲-۳)جدول در  ۰است، حفظ وضعیت تعادلی ناش )خانه 

 شود که بازی اتمی ایران و غرب به سوی یک بازی تکانشی )کاتاستروفیک( سوق داده شود. 
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 . جمع بندی۱-۱-۶
ظریه بازیها و معرفی برخی بازیهای ساده، هدف بخش اول این فصل این بود که با معرفی چارچوب کلی ن

فضای 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 

دار و کج»ن است که هر دو طرف استراتژی شد که ویژگی مهم این تعادل برای غرب ای چنین شده است. گفته

را در « آچمزیخود»دهد تا یک بازی ود این استراتژی به غرب اجازه میرا برگزیده اند و بنابراین وج« مریز

. در واقع سخن نظر غرب سوق دهدده و او را به سوی رفتارهای مورداندازد و از این طریق رقیب را فریب دا

این است که غرب برای مدیریت بازار نفت در بلند مدت نیازمند تداوم مناقشه اتمی است. یعنی مناقشه باید به 

تداوم باشد و جز در تعادل بینی و در بلندمدت همچنان قابلادلی برسد که در شرایطی قابل پیشوضعیتی تع

کنند این هدف برآورده نمی شود. را دنبال می« و مریز دارکج»ای که هر دو طرف استراتژی طهناش یعنی نق

گمان  برده است که در آن رقیب ظاهراً« آچمزیودخ»اکنون در تعادل ناش، غرب بازی را به سمت حالت 

در حالی که گیر کرده است و بنابراین بر تداوم این زمین گیری پای فشاری می کند کند که غرب را زمینمی

ثباتی در امه یابد و بنابراین ناامنی و بیکند تا تنش اتمی ادیری صوری، تالش میگینغرب از طریق این زم

طوالنی در تالطم و ابهام باقی بماند و  منطقه خلیج فارس تداوم یابد و از این طریق بازار نفت برای مدتی نسبتاً

و هفت گفته شد، افزایش گونه که در فصل شش یجی اما مداوم افزایش یابد. همانقیمت نفت به صورت تدر

فراوانی برای غرب در پی دارد و برخی معضالت یا بیماریهای تاریخی  تدریجی اما مداوم قیمت نفت منافع

کند. اما در مقابل، زیانهای تاریخی بزرگی نیز برای ایران و خاورمیانه اقتصادی غرب را حل میـنظام سیاسی

غرب را به هم بزند تنها راه حل این است که استراتژی خود را  اگر ایران بخواهد طرح اسالمی در پی دارد.

در  ۰عوض کند. تنها در این صورت است که تعادل ناش به هم می خورد و بازی از وضعیت تعادلی خانه 

این که غرب  خارج می شود. اما اگر ایران قرار است استراتژی خود را به هم بزند، با فرض (۲-۳)جدول 

چرا که در این  تواند به استراتژی پایداری روی بیاورد.را دنبال کند، نمی« دار و مریزکج» همچنان استراتژی

برای غرب غیر قابل قبول است و منجر به این  ۱گونه که گفتیم خانه رود و همانمی ۱خانه  صورت بازی به

ن است که ایران می ماند ایحلی که برای د را عوض کند. بنابراین تنها راهشود که غرب نیز استراتژی خومی

ه حداکثر منافع خود در تغییر دهد. در این صورت گرچه ب« سازش»به « دار و مریزکج»استراتژی خود را از 

زند. و این در پذیر می شود ـ به هم میغرب را ـ که در تداوم بازی امکانرسد، اما منافع اعالم نشده بازی نمی

تغییر ناگهانی  کنندگان نفت است. بنابراین ایران بامساوی زیان پنهان صادر حالی است که منافع پنهان دقیقاً
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غرب برای تامین منافع پنهان او را به هم بزند و این عین منافع « خود آچمزی»تواند بازی استراتژی خود، می

 ایران است.

 

  .   گزارش لحظه به لحظه از  بازی غرب با  ایران۱-۳
 بک گزارشگران ورزشی، گزارش لحظه به لحظه ای از بازی غرب با ایران ـ درخواهم به سدر این بخش می

غرب و سپس  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

بینیم که وسیه و چین هستیم. در این بخش میمیان آمریکا و اروپا و گاه ر« توپ سیاست»دادنهای زیبای اسپ

های و آزمون تحمل اقتصاد غرب تاکتیک چگونه مرحله به مرحله بازیگران غربی با آستانه سنجی بازار نفت

از یک دامنه  نرخ رشد قیمت نفتدهیم که چگونه همین که کنند. نشان میدفاعی و تهاجمی را انتخاب می

وال رنااندازی کاتا 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

کند شود؛ و باز چگونه وقتی کاهش قیمت از حدی بیشتر می شود و یا  نرخ رشد  بخواباند و شتاب قیمت نفت

 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 راکشند و همینکنند و خط و نشان میمی

فراموش می کنند. در این بخش نشان می دهیم چگونه هر گاه رکود بر بازار نفت حاکم شده است، صحبت از 

نفت کافی نبود، قطعنامه دادنهای تصویب قطعنامه برای التهاب  بازار شود و اگر کشنامه میتصویب قطع

گویی داز کافی باال برد یک بارهبه ان شود و همین که تصویب قطعنامه آستانه روانی بازار نفت راتصویب می

. ۴شودهای تشویقی پیشنهاد میشود و بستهست، دوباره پرونده مذاکره باز میای در کار نبوده ااصال قطعنامه

شود و  اگر تحریم، بازار نفت را بیش تر تثبت شد مساله تحریم مطرح میوقتی آستانه روانی بازار در سطح باال

                                                 
دالر گذشت و  ۴۱۱که در پی آن برای نخسیتن بار در تاریخ، قیمت نفت از   ۳۱اسفند  ۴۲آخرین موردش تصویب قطعنامه سوم تحریم در  . ۴

دالر پیش رفت. اما پس از آن که قیمت به اندازه کافی باال رفت و آستانه انتظاری قیمت نفت یک بار  ۴۱۱ در ماههای پس از آن نیز تا مرز

دیگر 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 

د مذاکره هم مدتها به طول کشید و بعد سخن از بسته تشویقی شد و باز رفت و آمد بر سر تصویب قطعنامه صحبت از مذاکره شد و رفت و آم

بسته آغاز 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 

یران وقت کشی نکند، پاسخ ایران مبهم است، ونظایر این ها، همچنان بازار نفت را در اعالم گاه و بیگاه این که ایران باید زودتر جواب دهد، ا

 ابهام می گذاشت ـ و می گذارد ـ و اجازه نمی دهد قیمت کاهش بیاید.
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دهیم که روسیه که پس از شود. در این بخش نشان میلیق در برابر تعلیق مطرح مید، تعاز اندازه ملتهب کر

کوشد تا گذارد تا مناقشه یکسره شود و میبرد، چگونه نمیقیمت نفت میغرب بیشترین سود را از افزایش 

ه ایران از ها آن انداز شدید باشد کر غرب آنچنان جدی شود  و قطعنامهگذارد فشابازی تداوم یابد؛ نه می

ها می شود. در این گزارش شاهد های جدی خود مانع صدور قطعنامهقاومت دست بردارد و نه با مخالفتم

راردادهای نفت و گاز با گیری و تسریع در عقد قای برای امتیازچین و هند در داستان مناقشه هستهفریبکاری 

دهیم که افکنیم. همچنین نشان میاسرائیل میهای دقیق . در این گزارش نگاهی هم به حرکتشویمایران می

قشه و برداشتن المللی انرژی اتمی و  شورای امنیت، همواره راهی برای تداوم مناهای آژانس بینچگونه قطعنامه

دهیم که چگونه مواضع ایران در مناقشه اتمی بر روی بازار اند. در این گزارش نشان میگام بعدی باز کرده

دهیم که چگونه سفرهای ست را نهاده است. همچنین نشان میمطلوبی که غرب در پی آن ا نفت همان اثرات

شده است و باید التهاب بازار نفت مهار می  صلح مقامات غربی به منطقه خاورمیانه در مواقعی بوده است که

له با ایران درست مانورهای نظامی در منطقه و حرکت ناوها به سمت  خلیج فارس و سفرهای مذاکره برای مقاب

ان شود. تنور نفت اندکی سوز ار رکود شده است و الزم بوده استدر زمانی انجام شده است که بازار نفت دچ

 شود که ....در این بخش نشان داده می

 

در حال آماده سازی است و برای این که زمان  بخشاین )توضیح:  

قرار  نشود و اگر  بیش از این دیر ارسال این متن برای مقامات کشورمان

و تا پیش از انتخابات ریاست  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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 فصل دهم:

 

 سخن پایانی
 

 

 
رای برخی مقامات کشور ارسال کنم، با توجه به روند حوادث م تا باهاکنون که این نوشته را بازخوانی کرد

 الزم دالر، ۴۱۱و دوباره بازگشت آن به حدود  دالر، ۴۱۱باالتر از به  یک بار رسیدن قیمت نفت اخیر و بویژه 

 بیفزایم. دیدم تا نکات تازه ای را به مطالب کتاب

ن کرد و این کار را طی چند مرحله بگویم که اکنون که غرب آستانه تحمل اقتصادش را آزمو نخست

گیری ، در پیدالر را نیز دارد صدهای باالتر از به راحتی تحمل قیمت اقتصادش انجام داد و دریافت که

تا همین دو سال پیش تصور نفت صد دالری هم دشوار بود و رسیدن قیمت به  تر خواهد شد.اهدافش مصمم

ها فراتر از ولی اکنون قیمت ،گ در اقتصاد غرب تلقی می شدچنین رقمی به عنوان سرآغاز یک بحران بزر

. درست است که اکنون شواهد رکود در اقتصاد غرب آشکار شده است، اما استرا نیز تجربه کرده  دالر ۴۱۱

کافی است غرب بتواند این رکود را مهار کند. آنگاه با اطمینان از توانایی اقتصادش، دوباره برای افزایش 

اقدام خواهد کرد. حتی اگر رکودی که اکنون آغاز شده است ادامه یابد، حداقل کاری که غرب قیمت نفت 

تر شود. تجربه اخیر که آمریکا در اوج هد گذاشت قیمت نفت از صد دالر کمخواهد کرد این است که نخوا

فوری دیگر  بر  بحران مالی توانست با قول تصویب طرح نجات مالی و همزمان با آن با تصویب یک قطعنامه 

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.
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با توجه به این که بخش بزرگی از فشار افزایش قیمت نفت بر اقتصاد غرب از طریق کاهش ارزش دالر   

های بسیار باالتر را هم دارد. یعنی با اقتصاد غرب قدرت تحمل قیمت الًمی توان گفت که عم ،جبران می شود

به علت افزایش  فشاری که اقتصادهای غربی ـ که در ماههای اخیر رخ داد ـ ارزش دالر شدید وجود کاهش

هنوز کمتر از فشاری است که این اقتصادها در هنگام وقوع انقالب واقعا تحمل می کند در عمل  قیمت نفت،

قیمت نفت ایران المی تحمل کردند. یعنی هنوز قیمت واقعی نفت به باالتر از  هنگامی که با انقالب اسالمی اس

چند برابر شده، نرسیده است. این در حالی است که در این سه دهه، اقتصاد غرب پویایی و قدرت انطباق خود 

 را بسیار افزایش داده است.

و  موجب بازنگری بنگاهها در درون اقتصادهای غربی کنونااز هم ،درعین حال افزایش قیمت نفت 

و این نیز به پویایی بیشتر این اقتصادها  .شده استتخصیص منابع  ی مربوط بههاگیریتصمیمگذران در سرمایه

متی که اکنون برای قی ارزش واقعی کهبه این کنند نگاه نمی در غرب، یعنی بازیگران اقتصادی خواهد انجامید.

و چون قیمت مهم است  های تولید سایر منابع انرژیهزینه برای آنان بلکه ،شود چقدر استرداخت مینفت پ

. پس بدون آن که رفاه واقعی از می بینندآور ذاری در سایر منابع انرژی را سودگرفته است سرمایهنفت باال 

ل تحوالت درونی مورد نظر کشورهای غربی به  سوی کشورهای صادر کننده نفت جابه جا شده باشد، در عم

 غرب در حال رخ دادن است.

نه باالتری را ای، آستاآماده باشیم تا با طرح تازهاگر غرب در مهار رکود کنونی موفق شود آنگاه  باید 

هایی که در این بینیاگر چنین شود آنگاه تمام پیش دالر(. ۳۱۱تا  ۴۱۱گیری کنند )بین برای قیمت نفت هدف

. کافی است که فرایند خواهد شد ۳۱۳۱تر از کوتاهت، تسریع خواهد شد و دوره گذار یا انتقال آمده اس کتاب

سیاسی همگانی شود و تب عبور از نفت در همه صنایع آغاز شود. آنگاه دیگر حتی نیازی به تداوم فشار  ،گذار

دالر حرکت کند،  ۴۱۱باالتر از  این نتیجه برسد که به سوی نفت بشکهنیز نخواهد بود. اگر غرب به ایبازار  بر

تر کند و آن را سوی یک تحریم تمام عیار و حتی در بحران ایران را جدی یا در این صورت باید منتظر بود تا

  های مهم نفتی جهان بیافریند.ای در یکی از حوزهسوی یک جنگ ببرد و یا بحران تازهبه صورت لزوم 

شدن رکود ها منصرف کند، جدیگیری افزایش بیشتر قیمتا چیزی که ممکن است غرب را از پیتنه

ای د 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 ۴۰۳۰که اقتصاد غرب به سوی یک بحران تمام عیار ـ نظیر بحران 

نظر خواهد کرد. به همین دلیل است که معتقدم اکنون بهترین زمان ممکن ن ـ تجدیدـ حداقل تا پایان بحرا

هر حرکت  ـ به سرعت و آشکارا و فراگیر. و برای ایران است که بحث مناقشه اتمی را به نقطه انجام برساند
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رای غرب تواند بود غرب را نیز تخفیف می دهد و میمثبتی از سوی ایران که قیمت نفت را کاهش دهد، رک

ای در جهت تشدید بحران اتمی و فشار مجدد بر بازار نفت ایجاد کند. پس ما باید سریع و قاطع انگیزه دوباره

عمل 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 ردقطعنامهش رو به پایان است ـ و پس از این که ایران همه اکنون که دوره بو

وجهه ایران حفظ  فصل مناقشه اتمی رخ دهد اوالًگر از سوی ایران حرکتی برای حل وناپذیر است ـ اآشتی

بودن دوره بوش  ین حرکت ایران با اثر رو به پایاناثر ا شود، ثانیاًشود و این حرکت شکست تلقی نمیمی

تواند به عنوان یک می کنند و نهایتاًو اثر در راستای تقویت هم عمل میاین د می شود. در این صورتهمراه 

آمده برای همچنین اگر ایران از فرصت پیش ها را کاهش دهد.نفی در بازار نفت عمل کند و قیمتشوک م

کا را خلع گری به بازار نفت خواهد بود و هم آمریگو با دموکراتهای آمریکا بهره ببرد، هم ضربه دیگفت و

ایران در سطح مقامات  شاید حتی الزم باشد درهای آینده را از او خواهد گرفت. سالح کرده است و بهانه

به سوی و ایران  در ایران تغییرات جدی در راه استجهان احساس کند  تاتغییراتی رخ دهد نیز ارشد کشور 

 تواند آینده بازار نفت را روشن کند و از فشار بر روی رود. این حرکت میی میهمراهی با جامعه جهان

 ها بکاهد.متقی

، افزایش هر حرکتی که بخواهد انجام شود بهتر است تا پیش از زمستان انجام شود. اگر زمستان فرا رسد

بار به هر علتی یک و اگرکند. تر مییک شوک منفی به بازار نفت را سختکردن تقاضای نفت امکان وارد

دیگر قیمت نفت باال برود و بازار نفت آستانه روانی جدیدی را تجربه کند، بازگرداندن مجدد قیمت به منطقه 

 طبیعی، دشوارتر خواهد شد.

شده در و نظریه ارائه کتابهای موجود در این مهم نیست که تحلیل اصالًجا یادآوری کنم که همین

اند درست برای مدیریت بازار نفت وارد کردهمدت ب ایران را در یک بازی بلندو غر که آمریکاخصوص این

های جاری و شوکهای بازار نفت و فرایند غلط است. نکته این است که تنشبه تمامی باشد یا نه. فرض کنیم 

 این شد یا نباشد ـ و بنابرافزایش قیمت اگر ادامه یابد همه آن تحوالت رخ می دهد ـ خواه طرح غرب با

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 آیندهفکر منافع نسل

 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 عظیای تنظیم و عمل هایمان را به گونهمروز سیاستهای آینده است. پس ما باید انسل

 های آینده کشور زیان برساند.محتمل، کمتر به منافع ما و نسل
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تمی غرب با ایران عامدانه و های افعلی آمریکا در خلیج فارس و تنش همچنین حتی اگر حضور

نشها همین است. تمدن اسالمی درچارچوب نابودکردن مبانی مادی تمدن اسالمی نباشد، اما نتیجه عملی این ت

بخشی در ضعیت کنونی اگر منابع مادی خود )نفت( را از دست بدهد تا دوران درازی از دایره اثردر و

آرام هویت مستقل و قرنهایی بگذرد تا مسلمانان آرام و شاید هاافتد تاآنگاه که دههروندهای جهانی جدا می

های مادی و معنوی جهانی )علم و تکنولوژی( جایگاه دستاوردکسب کنند و بتوانند با شرکت در تولید پویایی 

ن له من این نیست که آیا بوش آگاهانه کمر به انهدام مبانی مادی جهار نظم جهانی بیابند. بنابراین مسأمناسبی د

و ما باید با  ،است همیناسالم و خاورمیانه بسته است یا نه، بلکه نتیجه طبیعی فرایندی که اکنون آغاز شده است 

 هوشیاری مانع تحقق آن شویم. 

کنیم که شویم 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 میرقرار کنیم ولی بعد از مددر آن مناطق ساختارهای مدرن ب

بار هم همین موضوع تکرار شود و هنوز هم بر این این  واهمه داشتم که شویم. قبل از آغاز جنگ عراق می

ریکا یا نباشد و آم بور از نفت، طرح اولیه آمریکاو ع« فشار بزرگ»پس حتی اگر فرض کنیم ایده  .۴«باور هستم

و باالخره آمریکا تحت فشار اند، هراه نینداختبه غرب برای خداحافظی با خاورمیانه اسالمی این مناقشه را 

چرا که  ،شود از  عراق خارج شود، باز نتیجه برای ما یکسان استسیاسی داخلی مجبور می پیامدهایها و هزینه

شود که افی باال رفته است. نتیجه این میبه اندازه کفت نهای روانی قیمت در بازار آستانه ،در طول این دوره

 اری در انرژیهای جایگزین و نو گذالیان پیدا کرده است موجب سرمایهافزایشی که 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 ید. اما چگونه میآم  فراهم  میاسال

نه جدید منظور از خاورمیا کند؟ گرچه ظاهراًرا مطرح و از آن دفاع می« ه جدیدخاورمیان»صراحت ایده 

های مستبد حکومت برانداختن اگراما  ،دموکرات است ایخاورمیانه های مستبد وخاورمیانه عاری از حکومت

رفتن نفت )قطع وابستگی غرب جز از دستای مدت همراه باشد، نتیجهرواج دموکراسی با تنش و جنگ بلندو 

 به نفت( به همراه ندارد.

ه منزله شکست هزینه 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»باشد و هم های نظام نکشور یا شکست سیاست

                                                 

 ونیزیتلوسایت  ن،یروشن زاده ـ برل دیشکست خورده است، برگردان: مج انهیبوش در مورد تحول خاورم نیدکتر :امایفوکو  .۴

 .آلمان( )مهر 
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 ، استقبال از سخنان اخیر اوباماپرسیبه دولت، نظر سنجی از مردم، همه ی اعتماد مجلس جدیدأمجلس هشتم، ر

تغییر مسیر خود تواند با استفاده از آنها موثری هستند که جمهوری اسالمی میابزارهای ها یا بهانهو نظایر اینها، 

  را ـ هم برای جهانیان و هم برای مردم خود ـ موجه جلوه دهد.

توهمات ها همه در کار نیست و این ایبازیغلط است و هیچ  کتابهای این گویی همه تحلیل اصالً

این  مشناسان بر این است که تولید نفت در دهه سوبینی اقتصاددانان و زمینپیش است. باالخره ذهنی نگارنده

 تاماند دنیا که منتظر نمی ،شود. حتی اگر ما هم نفت داشته باشیم که صادر کنیمقرن وارد دوره افول خود می

اش خواهد هکار جدیدی برای تأمین انرژی مورد نیاز آیندهراجوی و، بلکه از اکنون به جستنفت ما تمام شود

اکنون اندیشد و دنیا از همای میورد از امروز چارهخحساس کند در آینده به مشکل بر میکه ا. دنیا همینرفت

 اش برای ما سهمگین است.دنیا نتیجه اندیشی امروزبه فکر چاره افتاده است و چاره

الگوهای مصرف گوید که با برآمدن هر نسل جدیدی از فناوری، گذشته تجربه گذشته به ما میاز این

های د الگوی مصرف انرژی دنیا از سوختبخار و لوکوموتیو آمتورکند. دیدیم که وقتی موانرژی نیز تغییر می

سوز ابداع شد دیگر ذغال تغییر کرد. بعد که موتورهای درونسنگ به سوی مصرف ذغال سنتی )چوب و ... (

سوی کشف و استخراج نفت معطوف شد. به رود آنگاه همه تالشهاتوانست به عنوان سوخت به کارسنگ نمی

ها ریزفناوریگسترش است و بهرو «دانش پایه»روست و صنایع با تحول عظیمی در فناوری روبه انامروز که جه

 گمان الگوی انرژی متفاوتی های صنعتی هستند، بیهمه عرصه کم در حال تسخیرها کمفناوریو زیست

قرار گرفته است. و  طلبند. بنابراین شک نکنیم که جهان در نقطه عطف تاریخی ای برای تغییر الگوی انرژیمی

سال  ۲۱در  ،مانلگوی کنونی مدیریت در جامعهسال. آیا با ا ۲۱تا  ۳۱مگر ما چقدر فرصت داریم. فرض کنیم 

 گذشته توانسته ایم تحولی ایجاد کنیم که گمان کنیم در آینده می توانیم؟

ها در بسیاری از حوزه ۴۱۱۱ساله تا  ۳۱چرا راه دور برویم؟ قرار است بر طبق سند چشم انداز در یک افق 

درصد به سوی اهداف  ۴۱یا ما آدرصد از این مدت سپری شده است.  ۴۱سال یا قدرت اول منطقه بشویم. سه 

درصد کاهش پیدا کرده  ۴۱ایم شکافی که با کشورهای منطقه داشتهایم؟ آیا  انداز رفتهموردنظر سند چشم

است. یکصد صل از صادرات نفت خام همه ما را خام کرده می رسد وجود درآمدهای رایگان حااست؟ به نظر

 اور کنیم که همه انقالبها و خام دولتمردان ایرانی را از هوش برده است. ب گس نفتسال است که بوی 

گلیس از ، حمایت ان۴۳۰۰اند. کودتای نیز به نوعی مفتون بوی نفت بوده ها و تحوالت این یکصدسالجنبش

شدن نفت، اصالحات ارضی، انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی و اکنون مناقشه ملی برآمدن رضاشاه، نهضت

این تحوالت عمدتاً یا برای کنترل منابع نفتی و در  اند. یعنیمگی متأثر یا آلوده به نفت بودهاتمی ه

، است، یا به خاطر وجود توهمات قدرت ناشی از درآمدهای باالی نفتی بوده استگرفتن منافع آن بوده اختیار
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درازی  که این نفت که روزگار افسوس. اما استتر منافع و رفاه حاصل از نفت بوده و یا برای تقسیم عادالنه

. عامل ماندگی ایران از تحوالت مستمر و پویا بوده است را اکنون باید به عنوان عامل نجات ایران قلمداد کنیم

بدون نفت دوام نخواهیم آورد )شاید این  یکمرن بیست وایم که در نیمه اول قما اکنون در وضعیتی قرار گرفته

ه چندان ای تلقی شود، اما یادمان باشد که ما برخی بحرانهای نا حرفهای گندهسخنان بر برخی گران آید ی

 ایم به خوبی مدیریت کنیم(.حتی با وجود درآمد نفت، نتوانستهمان را بزرگ، در اقتصاد و جامعه

ر روز در برابوزه انرژی اتمی متضمن منافع بلندمدت ما نیست. ما روزبهما در حصورت روش امروز در هر 

 و با « محرمانه»و « تدریجی»ن کار چودهیم اما این های آنها تن مینشینیم و به خواستهآژانس عقب می

ا که ها را برآورده می کند. چرشود، فقط هدف غربیضدغربی و تبلیغات معکوس انجام میهای سیاسی ژست

های آنها ـ از بابت فعالیت اتمی نظامی ایران ـ رفع شده است ایم و تمام نگرانیسو با آنان همکاری کردهاز یک

شده است همچنان به  های سیاسی معکوس انجامن کار تدریجی و محرمانه و با ژستو از سوی دیگر چون ای

در در حالی که گزارش آژانس  مثالًاغ نگه دارد. دهد بر علیه ما تبلیغ کند و آتش مناقشه را دغرب اجازه می

  کرد اتمی مناقشه پروندهزای دیگر را وارد وارد شد و یک مسأله بالقوه بحران به مسائل موشکی هم ۳۱اسفند 

ای اعالم کردیم. یا در ما همچون طرف پیروز جشن هسته ـ کندکه راه را برای تداوم بلندمدت مناقشه باز می ـ

 ای نبوده است و ادامه همان مسأله تازه  ۳۱سانتریفیوژ جدید در سال  ۲۱۱۱ندازی األه راهکه مسحالی

و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در جریان آن بوده است،  هایی بوده است که از قبل وجود داشتهالیتفع

تنها فرصتی برای  رئیس جمهور، ای توسطوردین امسال و در جریان جشن هستهاعالم تبلیغاتی آن در فر

حران را برای تداوم بتنها  ،آورد. ما با این نحوه برخورد وم مناقشه از سوی غرب را فراهمسازی و تداجو

که بخشی از  دروازه خودی است. یعنی برای این ها همه به منزله پرتاب توپ بهکنیم. اینآمریکائیان ساده می

نه سنگینی به بقیه این نسل بین کنیم، هزیبه یک دولت خوش یک نسل ـ را مردم ـ یعنی سهم اندکی از جمعیت

 کنیم.تحمیل میهای آینده و نسل

در  جاری در حوزه انرژی تحوالت داد،ای جاری در خلیج فارس نیز رخ نمیهحتی اگر تنش البته 

میمون بشریت، مدت برای کل در بلند دادن آنهارخالبته و  ـ دادو ناگزیر رخ می به طور طبیعیو مدت بلند

های خویش اری خود آن را تسریع کنیم و فرصتکاست که ما نباید با غفلت و ندانماست. اما آنچه هست این 

 های فردای خویش را ویران کنیم.را و منافع نسل

 خواهد مسائلش با ایران حل وفصل شود و یک ایران همیشه در این شک نکنیم که آمریکا نمی

مسائلش با ایران بود، ایران در  فصل خواهان حل و اگر آمریکا واقعاً ریکا نعمتی است.برای آم« خوانمخالف»
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نشان دادن حسن نیت او است و تمام دوران پس از جنگ تحمیلی اعالم کرده است که شرط مذاکره با امریکا 

د آمریکا این حسن وترین نشانه این حسن نیت را نیز آزاد سازی اموال بلوکه شده ایران می داند. کافی باصلی

ه صرف مدیریت بحرانهای های سنگینی کتر بود یا هزینهکار برای آمریکا پرهزینهداد. آیا ایننیت را نشان می

ا بهبود مناسبات خود با ایران کند و معتقد است ایران به نوعی در آنها دخالت دارد. حتی آمریکا بمنطقه می

گذاریهایی سرمایهـ یران در افزایش تولید  ظرفیت نفت وگاز باز کند گذاری اتوانست راه را برای سرمایهمی

 رفت و مشکالت امروز تخفیف ن وسیله عرضه بالقوه نفت باال میکه ایران نیز خیلی به آن نیاز دارد. به ای

ت روز بود که به علت مشکالمیلیون بشکه در  ۱رسیدن به سقف تولید  در گذشته برای یافت )برنامه ایرانمی

گذاری شد که تا ده هدف  ۴۲۳۱میلیون بشکه فروکاسته شد. سپس در سال  ۱گذاری تعدیل شد و به سرمایه

گذاری کافی در نفت باعث شده ه برسد. در هر صورت فقدان سرمایهمیلیون بشک ۱/۱سال بعد تولید ایران به 

که ها نمی ارزید به اینهمه ایند(. آیا میلیون بشکه در روز تولید کن ۱/۱است که امروز ایران نتواند بیش از 

سازی روابط نشان دهد؟ آنهم کند و حسن نیت خود را برای عادی آمریکا اموال مسدود شده ایران را آزاد

چیزی از آن باقی نمانده است و  بخش اعظم آن با حکم دادگاه بین المللی الهه بابت مطالبات  اموالی که عمالً

اختالف مالی حادی میان  سوی دادگاه به آنها پرداخت شده است. در واقع گویی عمالً یا ادعاهای خارجیان، از

 . ۴سازی روابط دو کشور تبدیل شده استاندک اختالف به مانعی بر سر عادیدو کشور نیست، اما همین 

ا هم آزاد ایران رله صداقت ندارد و اگر آمریکا اموال معتقد است ایران در اعالم این مسأحتی اگر آمریکا 

 در معرضتوانست هم ایران را بیازماید و هم دهد، حداقل با این کار میباز ایران تغییری در سیاستش نمی کند

مثل ایران را در پرداخت تا دولتی ین هزینه اندکی بود که آمریکا می. ادهدفشار افکار عمومی جهان قرار 

 .سالح کند سیاست جهانی خلع

                                                 

بر اساس گزارش سفارت جمهوری اسالمی ایران در الهه، آمریکا پس از آن که اموال برخی اشخاص یا شرکت های خارجی .  ۴

 هاییدارا هیکلدر ایران توسط دادگاههای انقالب توقیف یا مصادره شد و پس از آن که سفارت آمریکا در تهران به تسخیر درآمد، 

. این اموال مسدود کرد کایخارج از آمر ییکایآمر یو نزد بانکها کایدر آمر ی ایرانی رادولت یو شرکتها و اموال دولت و سازمانها

بیانیه الجزایر و آزادی  از میلیارد وجوه نقدی و برخی دارایی های نظامی و غیر نظامی می شد. اما بالفاصله پس ۴۱شامل 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 ۳گروگانها، آمریکا 

فقره دعوی اقامه شده از سوی دولت ها و اتباع دو طرف علیه یکدیگر در دیوان بین المللی الهه بررسی شده است که تنها  ۲۰۱۲

است. بنابراین عمال اختالف مالی چندانی میان دو  فقره آن هنوز در دست بررسی است و برای بقیه دعاوی حکم صادر شده ۴۱

 کشور باقی نمانده است.
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اما وقتی آیند ها سخت پای میز مذاکره میدانند ایرانیو می مذاکره با ایران را دارندتجربه  آمریکاییان که 

سازی روابط را دنبال گاه به طور جدی مسأله عادیانتظار است، پس چرا هیچآمدند هم همکاریشان غیرقابل

که دنبال از آن ی رفسنجانی آمریکاییان بیشنکردند. حتی در قضیه مک فارلین هم طبق مصاحبه آقای هاشم

را  حاصل از آن مازاد درآمد اند تا بتوانندایران بودهفروشی سالح به ازی روابط بوده باشند دنبال گرانسعادی

را پای میز مذاکره نشاند  آمریکایی که چین . واقعا۴ًبرای کمک به ضدانقالبیون کنترا در نیکاراگوئه بفرستند

بکشاند؟ اگر نه، باید در آمریکا بودن به میز مذاکره  -مدارا یا با فشاربا  –توانست ایران را خواست نمیاگر می

آمریکا و در کارایی و توانایی آن نظام شک کرد. اما ظاهر هدف آمریکا از آغاز حفظ و تداوم بحران با ایران 

 تر شده است(.، جدیبوده است )و به نظرم این هدف در دوره پس از جنگ سرد

ان ما مدارکند، اما چرا سیاستاست که آمریکا منافع بلندمدت خود را مالحظه میطبیعی  در هر صورت

هایشان همواره خوش باشند که عکسمداران ما دلکنند. تا کی قرار است سیاستمالحظه عمل میگونه بیاین

غرب را تحذیر  در ایران، ها و تلویزیونهای دنیاست. اکنون باید گفت آنان کهبخش صفحات اول روزنامهزینت

دانند که این باالرفتن 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

 ا هر فرضی منافع غرب را تضمین خواهد کرد.برند که بده 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 جهش تکنولوژیک در درگیریهای ما با آمریکا بهترین راهکار است.  چرا که تداوم افزایش قیمت نفت، ی

ورد و زمینه را برای انتقال آریزهای دانش و فناوری به وجود میرجهان س برای غرب و کند وغرب ایجاد می

تگی به یکباره از وابس ه تنها جهان،آورد و از این طریق نهای نو فراهم میانرژی دنیا به سوی سوختالگوی 

، بلکه موجب یابدآرام بوده است نجات مینا زا وای که همیشه تنشها ومنطقهمنابع انرژی تحت تسلط ملت

 یرسالتما شود. بنابراین اگر های فسیلی هم مییست جهان از آلودگی ناشی از سوختشدن محیط زپاک

کنیم اما درعمل داریم با غرب مخاصمه می جهانی داریم همین روشی که داریم درست است. یعنی ظاهراً

نی داریم باید با در جها یاگر ما رسالت یعنی نوعی همکاری با غرب است در جهت تضمین منافع همه بشریت.

                                                 

. مصاحبه آقای هاشمی با ـ کنترا معروف شد رانیبه مساله ا کایدر آمر سفر مک فارلین به ایران لو رفت، یوقت لیدل نیبه هم.  ۴

 (http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=5072در همشهری آنالین )« بازیم از روز اول مطمئن بودم نمی»عنوان 

 آمده است.
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ها همکاری کنیم  و این همکاری باید به صورت یک بازی دوجانبه با ور دادن جهان از نفت با آمریکاییعب

 آمریکا برای افزایش تنش در خلیج فارس باشد.

ع ملی ما اما اگر دولت ایران برای خود رسالت ملی قائل است و خود را نماینده این ملت می داند، مناف 

کمک آن بتوانند  های آینده بهنفت و گازمان حداکثر شود تا نسل مدت منابعن است که ارزش بلنددرای

و گاز ما به این  نفت  مدت منابعمدیریت و مهار کنند. و ارزش بلندکه در پیش است را بحرانهای مختلفی 

یار باال بفروشیم، و بعد های بسال بخش اندکی از آنها را با قیمتسشود که فقط برای چند صورت تضمین نمی

ای عمل کنیم که بتوانیم نفتمان خریدار ندارد. بلکه باید به گونهاش را در زیر خاک رها کنیم، چرا که هم بقیه

 و مقدار فروش کل منابع.  قیمتتا آخرین قطره بفروشیم. یعنی برقراری تعادل بین  و «قیمت مناسب»را با 

شویم اما پس از آن ـ وقتی به از درآمدهای سرشار نفت سرمست می کنونی ما، ما برای چند سالبا روش 

هایی از جمعیت که مانیم و نسلسرعت انرژیهای نو جایگزین نفت شد ـ دست حسرت خواهیم گزید و ما می

 های متعددی دست به گریبان است.با بحران

های مهمی است که واناییای یکی از تگمان انرژی هستهای ما نیست، بیکس منکر حقوق هستههیچ 

عمل ای  ی؟ ما داریم همانند زندانقیمتهرملتی باید از آن بهره گیرد. اما سخن این است که چگونه و به چه 

دانی آگاه و آورند تا بر علیه خود شهادت دهد و محکومش کنند. زنسر موضع می که او را عمداً کنیممی

به کاری که منجر به ش آزادی است، اما برای آزادی دست ارغم آن که هدف اصلیعاقل کسی است که علی

 زند.مرگش شود نمی

کند بدهیم داوم وضعیت کنونی بر ما تحمیل میپولی ـ که ت که  تصویر ساده ای از زیان ـ صرفاًبرای آن

مالی  نهای غیردهد 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(. 

ها حداقل را برود، طبق برآوردهای خود غربیطبیعی گذشته ـ مسیر پیش از جنگ عراق و بحران اتمی ایران ـ 

یابد. تغییرات کند گذشته تداوم می فقط شود وای در الگوی انرژی ایجاد نمیتحول اساسی ۳۱۱۱تا سال 

بنابراین ما نزدیک به نیم قرن دیگر فرصت داریم که نفت بفروشیم. هم اکنون ذخایر نفت قابل برداشت ایران، 

میلیارد  ۱۱میلیارد بشکه )که با تزریق گاز و بهبود ضریب بازیافت تا  ۱۱بر پایه  برآوردهای کارشناسان مستقل 

میلیارد بشکه است. اگر ساختار گذشته انرژی تداوم  ۴۳۱و بر پایه برآوردهای دولتی  بشکه قابل افزایش است(

به تدریج باال ها بفروشیم )البته در طول زمان قیمتدال ر  ۴۱۱یابد و ما این ذخایر را به طور متوسط بشکه ای 

ین متوسط قیمت اهای تدریجی و کند قیمت موجب تحول الگوی انرژی نمی شود بنابرمی رود اما افزایش

تا  ۱کند(، در این صورت ما بین انرژی ایجاد نمیمدت، قیمتی است که جهشی در الگوی دالری در بلند ۴۱۱
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ل های کنونی و شوکهای قیمتی نفت برای چند سادرآمد خواهیم داشت. اما اگر تنش هزار میلیارد دالر ۴۳

توانیم یک  نگاه خوشبینانه ـ حداکثر می قی بماند، ما ـ باهای کنونی یا باالتر باباقی بماند و قیمت نفت در قیمت

عت شود به سرهای کنونی یا باالتر باعث میبه قیمت کنونی بفروشیم، چون قیمتتا ده سال دیگر نفت را 

ای هست صبر کنیم تا در کل صنایع سوختهای نو جایگزین شود )نیازی نیالگوی انرژی تغییر کند و سوخت

که در بخشی از صنایع این جایگزینی رخ دهد و تقاضای نفت در حد چند ت شود بلکه همیننو جایگزین نف

 ها سقوط خواهد کرد(. تر شود، قیمتیلیون بشکه در روز از عرضه آن کمم

برای افزایش  الزم زمان و نه سرمایهنه  مان ـ که فعالًاین ده سال با ظرفیت کنونی تولیددر این صورت در  

هم که محاسبه  دالر ۳۱۱میلیارد بشکه نفت صادر کنیم که با قیمت  ۴۱توانیم حداکثر حدود ـ می داریم را آن

گذارد قیمت شود و بنابراین نمیاز میدانهای پرهزینه نیز آغاز میبرسد تولید نفت  ۳۱۱کنیم )اگر قیمت به 

حداکثر درآمد ما از فروش نفت  شود(کم وارد بازار میکه عرضه انرژیهای دیگر هم کمباالتر برود ضمن این

 هزار میلیارد دالر خواهد بود.  ۳در این ده سال، 

هزار میلیارد دالر  ۴۱و  حداکثر  ۲های آینده ایران ـ حداقل تداوم تنش کنونی، ما ـ یعنی نسل نابراین باب

نزدیک به ده برابر کل ما هزار میلیارد دالر(، زیان  ۱/۱زیان 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 فروختنفتی می

رابطه گسترده اقتصادی با ها و فقدان ثباتیها و بیتی است که نسل کنونی از تحریماجدای از خسارها این

تواند آن اما تقاضای داخلی نمی ار باالیی در خود انباشته دارد،تولیدی بسی هایبرد. اقتصاد ما ظرفیتجهان می

شود که دسترسی انی در حداکثر ظرفیت خود محقق میما زماشتغال و تولید و رشد . بنابراین کند پشتیبانیرا 

سازمان تجارت  هایکه بیست سال است پشت دریت کنونی با وضع داشته باشیم.بازارهای خارجی  کاملی به 

ندارد. پس  صاد ما وجودتـ راه حلی برای اق بوده است بیشترش به خاطر مخالفت آمریکاو منتظریم ـ  جهانی

 ی جاریهاخسارتی است که این نسل از سیاستنیز ها و بیکاریهای نسل کنونی ها و فقرها و تورمهمه نداشتن

هایی ها جدای از هزینهنفت افزود. و این شدن ارزشد بر خسارتهای مستقیم ناشی از بیها را نیز بایاین می بیند.

 کنیم.ای صرف میهای هستهدر فعالیت است که مستقیماً

خود را تغییر دهد،  سخن را کوتاه کنم، اگر غرب مصمم است که با افزایش قیمت نفت، الگوی انرژی

های نفتی ی از حوزهنیم؟ بگذار در جای دیگرهای آن را بپردازیم و در بازی آنان مشارکت کچرا ما هزینه

 جهان بحران ایجاد کنند و قیمت نفت را باال ببرند.
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ن بار دیگر در بازار نفت و مناقشه اتمی ایراسازی این متن بودم، یکدر آخرین روزهایی که مشغول نهایی

 ۳۱۱۳بر یید کرد. بحران موسسات مالی که ازآغاز سپتامشده 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 اولیه۳۱۱۳اوایل تابستان گرچه از بزرگ را در غرب پدیدار کرد. 

ر شد. بنابراین ع یک رکود قطعی آشکاکه عالئم وقو 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

رگیریهای روسیه و طور عادی با رکود اقتصادی رخ می دهد ـ موجب کاهش قیمت نفت شد. از سوی دیگر د

مناقشه اتمی ایران به بحران گرجستان معطوف شود و بنابراین مناقشه  از هاد تا توجه غربیگرجستان موجب ش

به این نیز های بازیگران بازار نفت نیز کاهش یافت و تمی ایران از تب وتاب بیفتد. به همین علت نگرانیا

ت، در این زمان بودکه این قلم انتظار داش دالر کاهش یافت(. ۰۳)قیمت تا حدود  کاهش بیشتر قیمت انجامید

هش یابد. البته اعالم سیاست طبق تئوری این کتاب، غرب کاری کند و نگذارد قیمت نفت بیش از این کا

سقوط بورسهای  های مرکزی کشورهای صنعتی در مورد تزریق منابع مالی به اقتصاد، تا حدودی روندبانک

و  کرد.ها کفایت نمیمت نفت نیز کند شد. اما این حرکتکاهش قیسهام را کندکرد و به تبع آن روند 

باید اقدامات جدی دیگری انجام بنابراین همچنان هم ارزش سهام بورسها و هم قمیت نفت روبه کاهش بود. 

 شد. می

میلیارد دالر به اقتصاد  ۳۱۱نخست در بیستم سپتامبر کاخ سفید جزئیات یک طرح اضطراری برای تزریق 

قدرتهای بزرگ برای فشار مجدد بر ایران آغاز شد. نخست در  یاهاعالم کرد. در همان زمان رایزنی آمریکا را

سپتامبر محمد البرادعی، دبیر کل آژانس انرژی اتمی در شورای حکام آژانس، نگرانی از برنامه اتمی ایران  ۳۳

ی ساخت توانایی برا 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،  ۳۱د داد. آنگاه ناگهان در سوالهای ایران منطقی است و درباره آنها بحث خواهند کرد و پاسخ خواهن

ر نشستی که خبرگزاریها آن را غیرمنتظره 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 اعالم کردند، بر سر پیش

به علت تنش با آمریکا در جریان بحران گرجستان ـ اعالم کرده بودند از  روز پیش از آن مقامات روسیه ـ

قطعنامه جدید بر نویسی که به عنوان نخواهند کرد. و عجیب این که پیش قطعنامه جدیدی بر علیه ایران حمایت
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کرد نمیجدیدی را بر علیه ایران مطرح که هیچ ادعا یا تحریم بود تنها یک متن ده سطری  روی آن توافق شد،

 های پیشین شورای امنیت را اجرا کند. که به سرعت قطعنامه خواستو تنها از ایران می

 تصمیم گرفتند به این سرعت و نویس قطعنامه توافق شد؟ راستی چرااستی چرا به این سرعت بر سر پیشر

سخنی که گفته بود )عدم  ای با متنی چنین کوتاه صادر کنند؟ راستی چرا روسیه به فاصله چند روز ازقطعنامه

مه مذاکرت، چنین بیانیه اکید پیشین بر ادرغم تأاتحادیه علی حمایت از قطعنامه جدید( برگشت؟ راستی چرا

شدید الحنی صادر کرد؟ راستی چرا همه این تحوالت ظرف یک هفته رخ داد؟ به گمان این قلم، همه اینها 

ت ملی بوش که نوید بخش توقف رکود اقتصادی و رشد تالشهایی هماهنگ بوده است تا در کنار طرح نجا

کند و بازیگران بازار نفت را از ز دوباره طرف عرضه نفت را بحرانی تقاضای نفت است، این اقدامات سیاسی نی

و حتی سیر  .نفت متوقف شود قیمت احتمال گسترش تنش در خلیج فارس نگران کند و بنابراین روند نزولی

  صعودی به خود بگیرد.

ازار نفت اکنون بهترین فرصت برای ایران است که با یک چرخش اساسی ضربه دیگری به بگمان بی

ش قیمت را پیدا انداز رکود اقتصادی، به لحاظ روانی آمادگی کاهبزند. اکنون که بازار نفت به علت چشم

د نفت در حد غییر تولیتای که زده شود اثرش چند برابر شرایط عادی خواهد بود. وقتی کرده است هر ضربه

تواند قیمت چند دالر تغییر دهد و یا با خبر تغییر سطح ذخایر استراتژیک نفتی امریکا چند صد هزار بشکه می

 دالر کم  ۴۱اروپا قیمت نفت تا کند و یا با شروع مذاکرات اتمی ایران و قیمت نفت چند دالر تغییر می

یلی حساس است و تا این حساسیت از دست نرفته است و شود، نشانه آن است که بازار نفت هنوز خمی

 انتظارات بازیگران بازار، شکل نهایی نگرفته است باید اقدام کرد. 

مدت همه کشورهای عضو اوپک، به جز عراق، در حداکثر ظرفیت خود در حال تولید نفت در میان

خازنش هنوز امکان افزایش ظرفیت هستند. اما عراق ـ که به علت عدم برداشت شدید در سه دهه گذشته، م

انداز بازار نفت را بهبود بخشد. اکنون در عراق چشم تولید را دارند ـ یک فرصت استثنایی است که می تواند

قابل میلیون بشکه در روز  ۱ی شود، ظرفیت نفت عراق تا سیسات نفتی بازسازأبحث از این است که اگر ت

گردد. ایران باید هر کاری  هد بازار نفت به حالت قبل از  بحران باز میای رخ دافزایش است. اگر چنین حادثه

تواند برای افزایش امنیت عراق انجام دهد ـ حتی اگر مجبور شود برای حفظ امنیت عراق به همکاری با که می

بی به های غریز تمام شرایط را برای هجوم شرکتآمریکا روی بیاورد. همچنین باید تمام امکانات داخلی و ن

 کند.را آرام می سیسات نفتی عراق آماده و بسیج کند. نفس شروع چنین حرکتی بازار نفتبازسازی تأ
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ست چند سال ی نو برده شده اگذاری در حوزه انرژیهااکنون به تحقیق و توسعه و سرمایهاگر هجومی که  

گونه که در اهش خواهد یافت. هماننی به نفت ککنیم، نیاز جهاتر از آنی که گمان میادامه یابد خیلی سریع

 هایمراه با افزایش ریسک ناشی از تنشدو سه سال گذشته با یک میلیون کسری عرضه نسبت به تقاضا ـ ه

های جایگزین فراگیر شوند نیز ای نه چندان دور که انرژیایم، در آیندهسیاسی ـ شاهد جهش قیمت نفت بوده

 ها به پیایین سقوط می کنند. یک میلیون مازاد عرضه نفت، قیمت با

گذاریهایی که در سه نفت موفق شود، سرمایهو سرانجام اگر ایران در کاهش سریع و شوک مانند قیمت 

ای که خواهند داد و یا بازارهای بالقوهسال اخیر در انرژیهای نو انجام شده است، توجیه خود را از دست 

سیس در زمینه های تازه تأمنجر به ورشکستگی بسیاری از شرکت تواندرود. این میفراروی آنهاست از بین می

درگیر  دیگریبحران اقتصادی  مد و غرب را باانرژیهای نو شود و بنابراین به توسعه رکود کنونی در غرب بینجا

 کند ـ که البته تبعاتش ممکن است به ما هم برسد.

خواندم، اندیشیدم و اطالعات  وزه انرژیها را گفتم، و سه سال در مورد تحوالت جاری در حهمه این

اساس ام، سخن عقل من است ـ و البته سخن دلم چیز دیگری است. من برآوری کردم. اکنون آنچه نوشتهجمع

بازگشت زندگی های بیوش فرا دادم و بخش زیادی از فرصتای که احساس کردم، به سخن عقلم گوظیفه

و به امید کمک به بهروزی کشورم ـ اختصاص دادم. اما اکنون که  خویش را برای بازنویسی این سخن عقلم ـ

هند داد یا نه با برم در این مورد که مقامات کشورم به سخن عقلشان گوش فرا خواان میاین سطور را به پای

های ه نگرانی از داوری خلق و از قدرتها ـ بویژ. از خدا می خواهم که همه نگرانیرو هستمتردید جدی روبه

آنان بزداید و آنان را در جهت اتخاذ تصمیمات درست رهنمون کند. و البته خطاهای زمینی ـ را از دل 

 گمان وجود داشته است ـ ببخشاید و به حقیقتم رهنمون سازد. ندیشگی مرا در این نوشته ـ که بیا
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