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  فصل اول

  يشگفتارپ
  
  

  
امنيت ملی و ساختار سياسی رابطه ای متقابل، درونی و تنگاتنگ اقتصاد، بين 

مطلوب وکارآ مد برای توسعه اقتصادی پایدار و تدوین یک استراتژی  . وجود دارد
امنيت ملی و ساختار سياسی و اقتصاد به لزم شناخت وابستگی ملی مستامنيت 

افزون بر این، کنش و واکنش .  گر استبه یکدیسه پدیده وابستگی متقابل این 
و ساختار سياسی در بستر اقتصاد و سياست جهانی  امنيت ملیاقتصاد، متقابل 

حور امنيت در عصر حاضر شناخت این بستر و تاثير آن بر سه م.  انجام می پذیرد
ملی، اقتصاد و ساختار سياسی از اهميت ویژه ای برخوردار است،  زیرا تحوالت 

بی .  فنآوری و روند جهانی شدن موجب ادغام فزاینده واحدهای ملی گردیده است
توجهی به  وابستگی متقابل  اقتصاد، امنيت ملی و ساختار سياسی و عدم شناخت 

 بلکه  ،توسعه اقتصادی پایدار را دشوار ميسازدبستر جهانی این عوامل نه تنها امر 
  .   خواهد ساختبا مخاطرات هنگفتی روبرو نيز امنيت ملی کشور را 

  
تحوالت تکنولوژیک و سياسی نيم قرن گذشته جهان را وارد عصر جدیدی کرده 
است که ویژگی برجسته آن کاهش سریع فاصله های جغرافيایی، ادغام فزاینده 

روند .  ی، اجتماعی و سياسی  و رشد سریع توليد و مصرف استنظام های اقتصاد
جهانی سازی پروسه های توليد، توزیع و مصرف را دگرگون کرده،  ساختارهای 
اقتصادی و سياسی را متحول ساخته، موجب تغييراتی بنيادین در مدیریت اقتصادی 

در جهان معاصر کشوری که در پی توسعه .  و سياسی جهان گردیده است
اقتصادی و سياسی در خارج از شبکه اقتصاد جهانی و در تضاد بنيادین با 

جهانی شدن روندی است   .محورهای اصلی آن باشد محکوم به شکست خواهد بود
پر قدرت که در فرصتی نسبتا کوتاه کشور هایی را که نتوانند خود را با آن تطبيق 

 مناسب ميتواند فرصت دهند پشت سر خواهد گذاشت، اما در صورت بهره برداری
   1.بی نظيری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم آورد

   
                                                 

فرصتها و : ایران«ی شدن به کتاب    برای توضيحات بيشتر پيرامون روند و تاثيرات جهان 1
  . مراجعه فرمائيد1384از نویسنده، چاپ انتشارات بال، تهران » چالشهای جهانی شدن
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در جهان معاصر استقرار حاکميت قانون و دموکراسی به پيش از سوی دیگر، 
هانی ج. ستشرط توسعه اقتصادی و سياسی پایدار و تامين امنيت ملی تبدیل شده ا

رش مناسبات مدرن به شدن با تسهيل و تسریع گردش آزاد اطالعات و گست
کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته نهایتا موجب گسترش و تقویت پایه های 

تحوالت فنآوری اطالعات و ارتباطات، .  دموکراسی در پهنه جهان ميگردد
کشورها و مردم جهان را با سرعت و شدت خيره کننده ای  به یکدیگر وابسته 

رصتی کوتاه از شرایط و کيفيت زندگی اکنون شهروندان جهان در ف.  کرده است
این امر در نهایت به افزایش .  اقتصادی، اجتماعی و سياسی یکدیگر آگاه ميشوند

دولتها دیگر نميتوانند با .  خواستها و انتظارات شهروندان از دولتهایشان می انجامد
.  نندنا آگاه  نگه داشتن شهروندان خواستها و انتظارات آنها را کنترل و سرکوب ک

گردش سریع اطالعات نظارت افکارعمومی بر روندهای سياسی را تقویت کرده،  
جامعه مدنی  با سرعت  در .  موجب تحکيم و گسترش پایه های دموکراسی ميشود

پهنه جهانی  در حال گسترش است و سازمانهای جامعه مدنی از قدرت و نفوذ روز 
ن سياست خارجی و سياست داخلی جهانی شدن مرز بي.  افزونی برخوردار ميباشند

را کم رنگ ميکند و دو عرصه سياست داخلی و خارجی را با سرعت فزاینده ای 
  .  .      به یکدیگر وابسته ميسازد

  
ابسته به توسعه،  کارآیی اقتصاد و کيفيت  وموفقيت و دوام هر ساختار سياسی
 خود ، هم در اما عملکرد اقتصاد، به نوبه.  سياست های اقتصادی دولت است

مرحله تدوین و تکوین سياست های اقتصادی و هم در مرحله اجرا، وابسته به 
رشد پایدار و پيوسته اقتصاد   .ماهيت و کيفيت ساختار سياسی کشور ميباشد

مشروعيت دولت موجب . مستلزم آن است که دولت دارای مشروعيت سياسی باشد
رمایه گذاری خارجی و داخلی  ثبات سياسی، کاهش ریسک سرمایه گذاری، جلب س

 و توسعه اقتصادی آزادی اقتصادی، آزادی سياسی  .و افزایش رشد اقتصاد ميگردد
دموکراسی با ایجاد چارچوبی .  پایدار به نحوی تنگاتنگ به یکدیگر وابسته اند

قانونمند برای حل مسالمت آميز رقابت های اقتصادی و سياسی موجب تقویت ثبات 
  امکان توسعه اقتصادی پایدار را ،رتقا رقابت های  سازنده  شدهسياسی کشور و ا

بدون آزادی سياسی، منافع توسعه اقتصادی به انحصار گروه حاکم .  تقویت ميکند
این امر غالبا به پيدایش انحصارها، تخصيص نامطلوب منابع، توسعه نا . در ميآید

اعی، بی ثباتی سياسی و به هنجار، پيدایش بحرا ن های اقتصادی، نا آرامی اجتم
رانت خواری و فساد مناسبات انحصاری، .  نهایتا فروپاشی نظام منجر ميگردد

اقتصادی یکی از علل اصلی اتالف و تخصيص نادرست منابع اقتصادی است که 
  ساختار .موجب کاهش سرمایه گذاری  و لذا کاهش رشد و توسعه اقتصاد ميگردد
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عه اقتصادی پایدار را دشوار ميسازد، بلکه نهایتا سياسی نامطلوب ته تنها امر توس
  2.امنيت ملی کشور را در برابر تهدیدهای خارجی متزلزل خواهد ساخت

  
توسعه اقتصادی پایدار مستلزم ثبات سياسی، امنيت ملی و سياست خارجی مناسب 

از سوی دیگر، تامين امنيت ملی مستلزم یک اقتصاد نيرومند و کارآمد .  است
   استراتژی امنيت ملی هر کشور ميبایست متضمن منافع اقتصادی آن و .ميباشد

از آنجا که امنيت ملی و اقتصاد متقابال به .  منطبق با توانایی های اقتصادی آن باشد
یکدیگر وابسته ميباشند، ضعف هر یک موجب تضعيف دیگری و در دور بعد 

یک دور تسلسل باطل این امر موجب پيدایش .  موجب تضعيف بيشتر خود ميگردد
  .  خواهد برد خود فرو کامدر کشور را نهایتا ميشود که 

 
گ، طرح خاورميانه بزرنوشته حاضر به بررسی و ارزیابی شش مطلب، یعنی 

تحریم اقتصادی ، ریسک های استراتژیک بازار نفت، جنگ های پترو دالر
.  ه شده استاختصاص داد، بحران هسته ای و خطر حمله نظامی به ایران آمریکا

ميتوانند توسعه اقتصادی و امنيت ملی ایران را با این ریسکها طی دهه آینده، 
 .  چالش های سختی مواجه سازند

  
طرح خاورميانه بزرگ .  ميپردازد  به بررسی طرح خاورميانه بزرگدومفصل 

کشورهای اروپایی  نسبت به عملی .  واکنش های بسيار متفاوتی را برانگيخته است
ن و موفقيت طرح خاورميانه بزرگ به دیده شک می نگرند و نگرانند که بود

.  سياست جدید آمریکا موجب تشدید بی ثباتی و فروپاشی دولت های منطقه گردد
عده ای  دیگر .  دولتهای منطقه این سياست را دخالت در امور داخلی خود ميدانند

عليرغم .  ستبدادی ميدانندآنرا راه نجات خاورميانه از بنيادگرایی وحکومتهای ا
صحنه ضرورت انجام اصالحات سياسی و زیگران اختالف نظرها، غالب با

اقتصادی در منطقه تحت پوشش طرح خاورميانه بزرگ را ميپذیرند و معتقدند که 
دستخوش تحوالت نده خاورميانه از نظر ژئوپليتيك و ژئواستراتژیك در دهه آی

  .  شدخواهد ای  گسترده
  

                                                 
دموکراسی "برای توضيحات بيشتر پيرامون رابطه بين دموکراسی و توسعه اقتصادی به کتاب .   2

،  2004رزان، سوئد از نویسنده،  چاپ انتشارات ا" تجربه ایران: و توسعه اقتصادی پایدار
  . مراجعه کنيد
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، این 2003له آمریکا به عراق و اشغال نظامي این کشور در سال پس از حم
نظریه از سوي برخي نظریه پردازان مطرح گردید که دليل اصلي حمله آمریکا به 
عراق، نه مبارزه با تروریسم جهاني بود و نه جلوگيري ازدستيابي عراق به سالح 

 جهان بود که با هاي هسته اي، بلکه هدف آمریکا حفظ هژموني دالر بر اقتصاد
موفقيت یورو و تصميم صدام حسين مبني بر فروش نفت عراق به یورو به خطر 

اکنون مطرح ميشود که ایران با فروش نفت به یورو و اقدام به ایجاد .  افتاده بود
بورس نفت ، هدف بعدی حمله نظامي آمریکا است و مانند عراق، مسئله بحران 

وم به بررسی این نظریه سفصل .  برنامه استهسته اي پوششي براي اجراي این 
از پاره اي  ، گرچه در» پترودالريجنگ ها«ه ینظرکه پرداخته، نشان ميدهد 

 و تصویر دقيقي ز استيدر مجموع مبالغه آماما ، ریشه دارد ي اقتصاديت هايواقع
ت يست که موقعي نين معنین بدیا.  از مکانيزم تحوالت خاورميانه بدست نميدهد

مورد اما  معادله .  کا استی آمريک برایت استراتژيماه دالر فاقد يارانحص
متصور »  پترودالريجنگ ها«ه ینظرآن است که از ار بغرنجتر يبسبررسي 
ه اروپا با ی اتحاديشود، همکاريران مربوط میتا آنجا که به بورس نفت ا.  ميباشد
کا یواضع آن با آمرکپارچه شدن میران و ی ايکا برسرمسئله بحران هسته ایآمر
 به مراتب يران مالحظاتی دربرخورد با ا،ه اروپاید اتحادی آز آن است که از ديحاک

ت عرضه نفت و يامنحفظ مانند ، ورو و دالر مطرح استیمهمتر از رقابت 
    .جلوگيري از دستيابي ایران به سالح هسته اي

  
اکنون .  زدميپردا بازار نفت چهارم به برسی ریسک های استراتژیکفصل 

مجموعه اي از ریسک هاي ژئوپلتيک در خاورميانه و ضعف ساختاري 
کشورهاي این منطقه درجذب واجراي سرمایه گذاري عظيمي که براي تامين رشد 

فزاینده تقاضاي نفت الزم ميباشد، ثبات بازار نفت و چشم انداز اقتصاد جهاني را 
ب پيدایش دور تسلسل باطلي مجموعه این ریسک ها ميتواند موج.  تهدید ميکند

شود که داراي پيآمدهاي تورمي و رکودي بسيارشدید براي کل اقتصاد جهان 
کنترل و خنثي سازي این چرخه باطل توسط مجموعه اي از اقدامات . ميباشد

امنيتي و اصالحات اقتصادي و سياسي به احتمال قوي محورسياست خارجي غرب 
اتژي در صورت خطاي محاسبه از سوي غرب این استر. طي دهه آینده خواهد بود

و کشورهاي خاورميانه و ناتواني کشورهاي این منطقه در انجام به موقع 
اصالحات سياسي و اقتصادي ميتواند به یک مقابله نظامي گسترده در خاورميانه 

در چنين شرایطي ایجاد سازماني، بر پایه الگوي هلسينکي، براي حفظ و . فرا روید
 و امنيت خاور ميانه ميتواند چارچوب مناسبي را براي خنثي کردن ارتقا ثبات

ریسک هاي ژئوپلتيک در منطقه، پيشبرد برنامه اصالحات خاورميانه، مبارزه با 
ایران از معدود . تروریسم ومنع گسترش سالح هاي کشتارجمعي فراهم آورد
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 دراین کشورهاي منطقه است که به دليل مختصات جمعيتي و اقتصادي ميتواند
فرایند نقش مثبتي ایفا نماید و آنرا به فرصتي براي توسعه اقتصادي و سياسي 

عه ای از اصالحات اقتصادي و اما این امر مستلزم انجام مجمو. دکشور مبدل کن
  .  سياسي است

  
فصل پنجم به بررسی و ارزیابی سياست تحریم اقتصادی آمریکا عليه جمهوری 

ارزیابی ارائه شده  حاکی از آن است که .  اختصاص داده شده استاسالمی 
اما .  سياست تحریم اقتصادی آمریکا هزینه هنگفتی را بر ایران تحميل کرده است

عليرغم این هزینه سنگين،  تحریم اقتصادی آمریکا در نيل به اهداف خود، یعنی 
.  تتغيير رژیم، مهار رژیم و تغيير رفتار رژیم از موفقيت کمی برخوردار بوده اس

این امر دارای دالیل متعددی است که مهمترین آنها عبارتند ازچندگانه و ناهمساز 
بودن اهداف سياست تحریم اقتصادی آمریکا، عدم تناسب بين اهداف و ساختار 

و مهمتر از .  ا.تحریم های مزبور، بی توجهی  به ویژگی ها و ساختار سياسی ج
معه جهانی، به ویژه اتحادیه اروپا همه، عدم موفقيت آمریکا در جلب حمایت جا

 به بررسی چشم انداز آتی  فصل پنجم،در پایان.  برای تحریم همه جانبه ایران
    . سياست تحریم اقتصادی آمریکا و ارزیابی سناریوهای محتمل ميپردازد

 
توسعه اقتصادی و امنيت ملی ایران را با چالش های بحران هسته ای چشم انداز

تشدید بحران هسته ای با باال بردن هزینه از یکسو، .  ته استجدیدی مواجه ساخ
معامله "تداوم بحران و افزایش منافع حل آن ميتواند به مصالحه پایه ای و یا یک 

از سوی دیگر، بحران موجود .  بين جمهوری اسالمی و آمریکا بيانجامد" بزرگ
ميتواند  سرانجام ممکن است ایران را وارد یک بحران فرسایشی طوالنی کند  که 

فصل ششم به بررسی این سناریو ها و ارز یابی .  های بسيار متفاوتی داشته باشد
  .پيآمدها وعوامل تاثير گذار بر آنها اختصاص داده شده است

  
.  در پایان، فصل هفتم به بررسی احتمال و خطرات حمله نظامی به ایران ميپردازد

ه نظامی گسترده به جمهوری اسالمی با توجه به شرایط موجود در منطقه، حمل
اما این نظریه که حمله نظامی به ایران اساسا .   ایران گزینه برتر آمریکا نيست
چنين تحليلی نقش عواملی را که ميتوانند موجب .  غير محتمل ميباشد خطا است

سهل انگاری در ارزیابی احتمال حمله نظامی .  اقدام  نظامی گردند نادیده ميگيرد
 کا به ایران ميتواند احتمال خطای محاسبه توسط طرفين نزاع را افزایش دهدآمری

بی شک حمله .  و نا خواسته مشوق  بروز جنگ دیگری در خاورميانه گردد
نظامی به ایران یزرگترین تهدید عليه چشم انداز توسعه اقتصادی و امنيت ملی 

  .  ایران خواهد بود
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  دومفصل 

  طرح خاورميانه بزرگ
  

  ددرآم
  

کشورهای .  طرح خاورميانه بزرگ واکنش های بسيار متفاوتی را برانگيخته است
اروپایی  نسبت به عملی بودن و موفقيت طرح خاورميانه بزرگ به دیده شک می 
نگرند و نگرانند که سياست جدید آمریکا موجب تشدید بی ثباتی و فروپاشی دولت 

است که نومحافظه کاران آمریکا با از سوی دیگر، اروپا نگران .  های منطقه گردد
.  استفاده از این طرح ابتکار عمل در منطقه خاورميانه را از دست اروپائيان بربایند
دولتهای منطقه که غالبا از پشتيبانی مردم برخوردار نميباشند و از هر تغيير جدی 

روهای بسياری از ني.   هراسانند این سياست را دخالت در امور داخلی خود ميدانند
ک طرح امپریاليستی با چهره را یطرح خاورميانه بزرگ سياسی منطقه 
يدانند که هدف آن گسترش هژمونی آمریکا بر منطقه و دستيابی به دموکراتيک م

بسياری دیگر آنرا راه نجات خاورميانه از بنيادگرایی .  ثروت نفت آن ميباشد
رميانه بزرگ اساسا ارزش عده ای برای طرح خاو.  وحکومتهای استبدادی ميدانند

استراتژیک قائل نيستند و آنرا یک حرکت تاکتيکی از سوی آمریکا برای منحرف 
برخی از منتقدین .  ساختن افکار عمومی جهان نسبت به حمله به عراق ميدانند

برآنند که با توجه به تجربه عراق طرح خاورميانه بزرگ اساسا منتفی و شکست 
سياستگذاران آمریکا تاکيد ميکنند که طرح عده ای از از سوی دیگر . رده استخو

خاورميانه بزرگ هنوز در آغاز راه است  و خواهان بودجه و پشتيبانی سياسی 
  .   بيشتر برای اجرای این طرح ميباشند

  
خاورميانه "صحنه سياست زیگران عليرغم اختالف نظرهای فوق، غالب با

ادی در منطقه تحت پوشش ضرورت انجام اصالحات سياسی و اقتص" بزرگ
خاورميانه از نظر ژئوپوليتيك و طرح خاورميانه بزرگ را ميپذیرند و معتقدند که 

  .  ایفا خواهد آرددر صحنه سياست جهان  آليدى ینده نقشژئواستراتژیك در دهه آی
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سال از تصویب طرح خاورميانه بزرگ توسط سران متجاوز از دو که کنون ا
ی آن ميگذرد این سوال مطرح ميشود که عملکرد این  و آغاز کار رسم8گروه 

سياست چه بوده، تاکنون با چه مشکالت و چالشهایی روبرو شده است و دورنمای 
بخش .  آینده آن چگونه ميباشد؟  نوشته حاضر نگاه مختصری به این پرسشها است

نخست این نوشته به بررسی تاریخچه، برنامه های پيشنهادی و بودجه طرح 
بخش دوم نقدهایی را که نسبت به طرح خاورميانه .  ميانه بزرگ می پردازدخاور

بخش سوم به بررسی پاره ای شاخص های .  بزرگ مطرح شده اند بررسی ميکند
نظری اختصاص داده شده است که ازآنها ميتوان برای تدوین و تدقيق برنامه 

 چهارم به بخش. اصالحات اقتصادی و سياسی کشورهای منطقه استفاده نمود
بررسی طرح های اتحادیه اروپا و مقایسه آنها با طرح خاورميانه بزرگ می 

  .  بخش پنجم به ارائه چند مالحظه پایانی اختصاص داده شده است. پردازد
  
  
    طرح خاورميانه بزرگ. 1
  

  تاریخچه
  

 The Greater Middle East and North Africa  طرح خاورميانه بزرگ
Initiative (GMENAI))(  توسط 2002 سپتامبر 12در برای نخستين بار 

  همزمان آقای پاول تاسيس بنياد انترپرایز .مطرح گردیدکولين پاول 
)Enterprise (ربستان ع به کشورهایی مانند آمریکاد و متعهد شد کرالم عرا ا

سعودی، لبنان، الجزیره  و یمن برای الحاق به سازمان تجارت جهانی کمک نماید، 
سبات تجاری دوجانبه خود را با کشورهایی نظير مصر و بحرین گسترش دهد،  منا

از برنامه های منطقه برای انجام اصالحات سياسی، اجتماعی و اصالح نظام 
آزادی های کسب آموزشی حمایت نماید و از مبارزات شهروندان منطقه برای 

 2003نویه سال در ژامتعاقبا،  .  3سياسی و استقرار دموکراسی پشتيبانی کند
ني در اجالس سازمان جهاني يمتحده، دیك چ  ت جمهور ایاال  معاون رئيس

استراتژي « سویس برگزار گردید (Davos) آه در شهر داووس(WEO)اقتصاد
متعهد به حمایت از "دولت آمریکا را  را مطرح ساخت آه »پيشرو براي آزادي

نمایند و  بزرگ فعاليت مينماید آه در راه اصالحات در خاورميانه  آساني مي

                                                 
3    Donald Anderson, “Reform in the Middle East”, Donald Anderson is 

Chairman of Foreign Affairs Select Committee of the UK Parliament.. 



 توسعه اقتصادی و امنيت ملی هادی زمانی
 
 

 11

دموآراسي "  دولت بوش مصر استتاکيد کرد   وی 4."دهند فداآاري به خرج مي
 نيكوالس    از سوی دیگر، 5." بخشدارتقاءرا در سراسر خاورميانه و فراسوي آن 

اآتبر خود در  ناتو در سخنراني متحده در  نماینده ایاالت(Nicholas Burns)برنز 
هاي خود را بر روي   تالشتا از اروپا دعوت نمود گپراشهر   در 2003

در نوامبر    6". متمرآز سازد»خاورميانه بزرگ«برقراري صلح و امنيت در
  7. دولت بوش طرح خود را برای خاورميانه بزرگ رسما اعالم کرد2003

را پيش از اینكه » خاورميانه بزرگ«پيش نویس طرح دولت امریكا متعاقبا، 
، جهت 8ا از محتواي آن مطلع سازد بين آشورهاي گروه آشورهاي عرب ر

  . توزیع نمود 2004بررسی در نشست آتی در ژوئن 
  

طرح خاورميانه بزرگ از یکسو با مخالفت شدید کشورهای عربی و از سوی 
ی بکشورهای عر.   و تردید کشورهای اتحادیه اروپا مواجه گردیدسوء ظندیگر با 

 دولتهای خود این طرح را دخالت در امور داخلی هراسان از پيآمدهای آن برای
ا غيرواقع آنرکشورهای اروپایی در عين پشتيبانی از این طرح .  خود انگاشتند

 ژوئن 9آقای ژیراک رئيس جمهور فرانسه در .  بينانه و بلند پروازانه خواندند
تحریک منطقه برای ایجاد تغييرات ميتواند موجب تقویت "هشدار داد که 

   8".گرایی و فروافتادن به دام مهلک جنگ تمدن ها گرددبنياد
  

دیپلماتهای  ،)GMENAI(بعد از انتقادات اوليه از طرح خاورميانه بزرگ 
رهبران طرح خاورميانه بزرگ، به جریان انداختن منظور بآمریکا و اروپا 

کشورهای عربی را تشویق نمودند تا برنامه اصالحات  اقتصادی وسياسی خود را 
 تدوین و ارائه نمایند تا در این 2004 در ژوئن 8گروه سران پيش از نشست تا 

 به برنامه سران عرب 8نشست طرح خاورميانه بزرگ به عنوان واکنش گروه 
  .  ارائه گردد

  

                                                 
4    Davos  – Cheney http://www.theglobalist .com/DBWeb/Storyld.aspx? 
Storyld=3754  
5    Cheney speech in Davos,  http://www.whitehouse. 
gov/news/releases/2004/01/20040124-1.html  
6    NATO, http://www.state .gov/p/eur/rls/rm/2003/25602.htm  
7    Alain Dieckhoff, “The Mirage of the Grand Middle East”, Watch.org, 
Autumn 2004 
8    Marina S. Ottaway, “The Broader Middle East and North Africa 

Initiative: A Hollow Victory for the United States”, Carnegie June 2004 
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 دولت یمن یک کنفرانس منطقه ای پيرامون دموکراسی، حقوق 2004در ژانویه 
قطعنامه این کنفرانس که به .  ودبشر و نقش دادگاه های بين المللی برگزار نم

ی را معروف ميباشد، پشتيبانی کليه نمایندگان از اصول دموکراس» سنا« قطعنامه 
، خواهان پایان دادن به اشغال سرزمين های عربی شد و پيشنهاد تصریح نمود

 تبادل نظر بين دولتها و ارتقاءبرای »  فوروم گفتگوی دموکراتيک عربی« تشکيل 
بوش   همزمان، آقای .ارائه کردمعه مدنی کشورهای عربی را گروه های جا

متحده   درجریان یك سخنراني پيشنهاد آرد آه یك منطقه تجارت آزاد ميان ایاالت
در ماه فوریه متعاقب کنفرانس سنا، .  تأسيس گرددمدت ده سال وخاورميانه ظرف 

ات درز به روزنامه عرب زبان الحي» طرح خاورميانه بزرگ« محتواي 2004
 کنفرانس 2004در مارس   9. و توسط این روزنامه منتشر گردیدپيدا آرد

.  برگزار گردیددر شهر اسکندریه مصر»  اصالحات در جهان عرب «
 طی تصویب یک قطعنامه از  این کنفرانسسازمانهای غير دولتی شرکت کننده در

اما .   در آورندکليه کشورهای عربی خواستند تا برنامه اصالحات خود را به اجرا
    ضربه2004شكست اجالس سران اتحادیه عرب در تونس در اوایل مارس 

به هدف دولت بوش براي به جریان انداختن طرح خاورميانه بزرگ در سختی 
سعودي طرح دیگري را  مصر و عربستان.  وارد ساخت8اجالس ماه ژوئن گروه 

 در  .آميز نبود  آه موفقيتعنوان جایگزین طرح خاورميانه بزرگ مطرح ساختند به
بمنظور تصویب یک برنامه اصالحات ) Arab League( جامعه عرب 2004مه 

تا ابتکار عمل را   به تشکيل نشست فوق العاده در تونس نمودمبادرتسياسی 
بدست گيرد و مانع از آن گردد که طرح اصالحات خاورميانه به عنوان برنامه 

این نشست یک قطعنامه بيمایه بود که تنها به کلی اما نتيجه .  نمایان گردد8گروه 
گویی سطحی پيرامون دموکراسی و حقوق بشر پرداخت و برنامه مشخصی را 

  .    برای پيشبرد اصالحات اقتصادی و سياسی منطقه ارائه نداد
  

به دنبال مخالفت شدید کشورهای عربی و عدم استقبال کشورهای اروپایی، طرح 
 با نام جدید 2004 ژوئن 10تعدیل گردید و در (GMENAI)  خاورميانه بزرگ

 BMENAI (Broader Middle East and((»  خاورميانه گستردهطرح«
North Africa Initiative(در  8  ت گروهس  در نش»See Island  « به

بخش اول که به مبحث .  طرح  مزبورشامل دو بخش است.  تصویب رسيد
س ميانه اختصاص دارد، نسبت به پيش نویضرورت استقرار دموکراسی در خاور

 تا آنجا که به یک بحث  ن مالیم تری برخوردار استلحاز ) GMENAI(نخست 
                                                 

متن طرح بعدها دوباره در روزنامه الشرق االوسط به چاپ رسيد و توسط خبرگزاري فارس به     9
  .زبان فارسي ترجمه شد
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.  کلی در محاسن دموکراسی، آزادی، حکومت قانون و حقوق بشر نزدیک ميشود
بخش دوم، مانند پيش نویس اول، برنامه نسبتا جامعی برای انجام اصالحات 

، با »خاورميانه گسترده«در طرح .  زرگ استبرميانه اقتصادی در منطقه خاو
ن بخش اول، بخش دوم که به برنامه اصالحات اقتصادی اختصاص دارد، لحتعدیل 

 پيش نویس اول که در آن مسئله خالفافزون بر این، بر.  برجسته تر می نماید
 به » هخاورميانه گسترد« متن طرح ،فلسطين و اسرائيل کامال نادیده گرفته شده بود

اختصار به ضرورت ادامه تالشها برای حل مسئله فلسطين و اسرائيل اشاره می 
 با انتشار یک بيانيه مستقل 8، گروه ژوئن متعاقب نشستهمچنين،  . نماید

را » نقشه راه«ضرورت استقرار صلح بين اسرائيل و فلسطين و اهميت کليدی 
    .مورد تاکيد قرار داد

  
 گرفته، این طرح همچنان با نام اوليه آن، یعنی طرح عليرغم تعدیل های انجام

کشورهای منطقه همچنان با این طرح سخت .  خاورميانه بزرگ معروف ميباشد
از ميان .  مخالفند و کشورهای اروپایی نيز با احتياط بسيار به آن مينگرند

ردن، تونس و یمن در اکشورهای منطقه تنها افغانستان، عراق، قطر، بحرین، 
عربستان .  دندنموشرکت » See Island« در8 گروهفت رسمی نشست ضيا
حسنی مبارک اظهار داشته است .  ندو مصر با طرح مزبور کامال مخالفعودی س

 ميتواند به هرج و وصالحات خيالی باطل است اتالشهای خارجی برای تحميل "که 
 تهيه عربستان سعودی حتی از شرکت در نشست تونس، برای".  مرج بيانجامد

از سوی دیگر، .  پاسخ کشورهای عربی به طرح خاورميانه بزرگ خودداری نمود
 برآنند که  این طرح عمدتا بر امور »طرح خاورميانه گسترده«آمریکایی منتقدین 

اقتصادی تکيه دارد و به اصالحات سياسی و تقویت سازمانهای غير دولتی و 
    .    نهادهای جامعه مدنی توجه الزم را ندارد

  
 در شهر رباط  2004در دسامبر   10»طرح خاورميانه گسترده«اولين نشست 

  که در برگزار گردید) Forum for the Future(» فوروم آینده«مراکش، با نام 
منطقه مانند کشورهای نمایندگان تعدادی از  ، 8الوه بر کشورهای گروه آن ع

چارچوبی » فوروم آینده«، در واقع.   نيز شرکت داشتندترکيهپاکستان، مراکش و 
بررسی  نشست های منظم وزرای کشورهای ذینفع جهت تدوین واست برای 

در این چارچوب، به موازات نشست های .  پيشرفت برنامه اصالحات منطقه
مرتب رهبران سياسی دولتهای مربوطه، نشست هایی بين رهبران اقتصادی و 

.   منطقه نيز انجام می پذیرداجتماعی به ویژه نهادهای جامعه مدنی کشورهای
                                                 

  .استفاده شده است» طرح خاورميانه بزرگ«ی تسهيل کار از نام    در ادامه این مقاله برا 10
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 ميليون دالر به برنامه 60لغ بم، 2004در دسامبر » فوروم آینده«دراولين نشست 
    .ه شدهای مصوب نشست اختصاص داد

  

   خاورميانه بزرگطرحمبانی نظری 
  

 سپتامبر این نظریه در بين سياستمداران و افکار 11بعد ازحمله تروریستی 
ا قدرت گرفته است که شرایط  و ساختار سياسی و عمومی غرب به ویژه آمریک

اقتصادی نا مطلوب کشورهای خاورميانه یکی از دالیل رشد تروریسم بين المللی 
زیرا ساختارهای اقتصادی و سياسی نا به هنجار، ناکارآمد، غير شفاف، .  ميباشد

 استبدادی و فاسد موجب پيدایش دولت هایی شده است که نميتوانند خواست های
اکثر مردم این منطقه .  اقتصادی، اجتماعی  و سياسی مردم خود را برآورده نمایند
دست آوردهای .  از حق مشارکت در تعيين سرنوست سياسی خود محروم اند

اقتصادی در انحصار بخش کوچکی از جامعه ميباشد وعليرغم ثروتهای ملی نسبتا 
 ازدست آوردهای توسعه قابل توجه، بخش عظيمی ازجمعيت در فقر بسر ميبرد و

نارضایتی در ميان طبقه متوسط، اقشار تحصيلکرده و .  اقتصادی بی بهره است
به عبارت دیگر، طرح خاورميانه بزرگ بر پایه . جوانان نيز بسيار گسترده ميباشد

این فرض استواراست که انجام اصالحات اقتصادی، ارتقاء حقوق بشر و استقرار 
 با افزایش مشارکت مردم منطقه در دست آوردهای دموکراسی در خاورميانه،

توسعه اقتصادی و سرنوشت سياسی کشورهایشان موجب کاهش نارضایتی و از 
  .  بين بردن بستر رشد بنيادگرایی اسالمی و تروریسم بين المللی خواهد شد

  
آمریکا مصمم است تا جوامع منطقه به این ترتيب،  بنا بر طرح خاورميانه بزرگ، 

يانه بزرگ را دموکراتيزه کند زیرا معتقد است که سرخوردگی مردم این خاورم
منطقه از دولتهای خود ثبات و امنيت منطقه وجهان غرب به ویژه آمریکا را تهدید 

توسعه «در پشتيبانی این نظریه، طرح خاورميانه بزرگ به آمار گزارش .  ميکند
  : اشاره ميکندکه توسط سازمان ملل منتشر ميشود» انسانی جهان عرب

 کشور عضو اتحادیه عرب از توليد 22کل توليد ناخالص ملی  •
 .ناخالص ملی اسپانيا کمتر است

جمعيت بزرگسال کشورهای عرب، یعنی بالغ بر % 40نزدیک به •
 ميليون نفر بيسواد ميباشند که دو سوم آنان را زنان تشکيل 65

  .ميدهند
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 متجاوز از 2020 ميليون و تا سال 50 متجاوز از 2010تا سال  •
برای جذب این نيرو .   ميليون نفر وارد بازارکار خواهند شد100

 . ميليون اشتغال جدید توليد شود6ميبایست هر سال دست کم 

اگر نرخ بيکاری منطقه در سطح کنونی آن باقی بماند، تا سال  •
 ميليون نفر فراتر خواهد 25 تعداد بيکاران منطقه از مرز 2010
 .رفت

برای .   دالر در روز زندگی ميکند2عيت منطقه با یک سوم جم •
نجات این جمعيت انبوه از چنگال فقر نرخ رشد اقتصادی منطقه 

در سال افزایش % 6به % 3 برابر شود یعنی از 2ميباید دست کم 
 .  یابد

 در صد نمایندگان پارلمان های منطقه زن 3.5در مجموع تنها  •
منطقه جنوب صحرای آفریقا ميباشند، در حاليکه نرخ مزبور برای 

 .  در صد است8.4بالغ بر

 در صد 1.1سهم کشورهای عرب در کل توليدات کتاب جهان تنها  •
تعداد .  آنرا نيرکتاب های مذهبی تشکيل ميدهد% 15است که 

 برابر کل کتاب هایی 5کتابهایی که به زبان یونانی ترجمه ميشود 
 حالی است که تنها این در.  است که به زبان عربی ترجمه ميشود

 .    ميليون نفر به زبان یونانی صحبت ميکنند11

 نسخه روزنامه به 53 شهروند تنها 1000در جهان عرب برای هر  •
 نسخه، 285این رقم در کشورهای پيشرفته برابر .  چاپ ميرسد

 . برابر ميانگين کشورهای عرب است5یعنی 

 دارد که در  در صد جمعيت منطقه به اینترنت دسترسی1.6تنها  •
مقایسه با سایر مناطق جهان، حتی منطقه جنوب صحرای آفریقا 

 .پایين ترین نرخ است

 در صد جوانان عرب خواهان مهاجرت به سایر کشورها 51 •
نزدیک به یک چهارم فارغ التحصيل های دانشگاه های .   ميباشند

 .  عرب به خارج از کشورهای خود مهاجرت ميکنند
  

 کشور اتحادیه 22يایی، طرح خاورميانه بزرگ عالوه بر از نظر پوشش جغراف
کشورهای ترکيه، اسرائيل، پاکستان، افغانستان و ایران ) Arab League(عرب 
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اما شاخص های باال در مجموع تصویر دقيقی از شرایط .  را نيز در بر ميگيرد
منطقه برای مثال، .  اقتصادی، سياسی و اجتماعی کل منطقه بدست ميدهند

.   دارای باالترین نرخ بيسوادی جهان به ویژه در ميان زنان استبزرگورميانه خا
 ميليون مرد از جمعيت این منطقه بيسواد 45 ميليون زن و 75در مجموع بالغ بر 

وضعيت بيسوادی در افغانستان، پاکستان، یمن و مراکش به ویژه نگران .  ميباشند
  .  کننده است

  
نتيجه ميگيرند که  »سعه انسانی جهان عربتو  «2003 و 2002گزارشهای 

  : رنج ميبرد (deficit)" کسری"براساس تحقيقات انجام شده، جهان عرب از سه 

 کسری آزادی .1
 کسری اشتغال .2
 .  کسری توانمندی سياسی، اقتصادی و سياسی زنان .3

  
طرح خاورميانه بزرگ مدعی است که هدف آن از بين بردن این کسری ها در 

ه بزرگ است تا به این ترتيب ثبات و امنيت جامعه جهانی به ویژه منطقه خاورميان
 . آمریکا را تامين و حفظ نماید

  

  برنامه های پيشنهادی طرح خاورميانه بزرگ
  

 منتشر گردید، این 8بنا بر متن رسمی طرح خاورميانه بزرگ که توسط  گروه 
  :طرح شامل سه حوزه فعاليت است

متذکر ميشود که » اورميانه بزرگطرح خ«در عرصه سياسی :  سياسی •
پيشرفت به سوی دموکراسی و حکومت قانون مستلزم ایجاد تضمين های 

موثری در زمينه های رعایت حقوق بشر و آزادی های بنيادین و احترام به 
تنوع افکار و پلوراليسم است تا مشارکت مردم در تعيين سرنوشت سياسی 

گسترش دموکراسی، عالوه بر موارد برای استقرار و .  جامعه را ممکن سازد
پيشين اصالح و نوسازی دستگاه دولت و شيوه مدیریت و حکومترانی آن نيز 

  .     ضروری ميباشد

  در حوزه اجتماعی و فرهنگی، آموزش برای همه، :فرهنگی و اجتماعی •
کاهش نرخ بيسوادی، بهبود دسترسی به آموزش به ویژه برای دختران و 
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و   11 مرد، آزادی بيان، دسترسی به فنآوری اطالعاتزنان، برابری زن و
ارتقاء مهارت و آموزش نيروی کار از اهداف اصلی طرح خاورميانه بزرگ 

 .ميباشند

 در زمينه اقتصادی، اهداف طرح عبارتند از ایجاد اشتغال، ایجاد :اقتصادی •
شرایط مناسب برای رشد بخش خصوصی، گسترش تجارت آزاد و سرمایه 

قاء همکاری های اقتصادی منطقه ای و بين منطقه ای، بهبود گذاری، ارت
دسترسی به سرمایه، انجام اصالحات در بخش مالی، اصالح قوانين و ساختار 

در .  حقوقی، اصالح حقوق مالکيت، مبارزه با فساد و ارتقاء شفافيت
 متعهد ميشوند تا با ارائه 8چارچوب طرح خاورميانه بزرگ کشورهای گروه 

مالی و خدمات فنی دولت های منطقه را در اجرای اهداف فوق یاری کمکهای 
  .       دهند

  
بمنظور تسهيل و پيشبرد اصالحات سياسی، اجتماعی  و اقتصادی منطقه، طرح 

خاورميانه بزرگ اقدامات متعددی را در سه زمينه ارتقاء دموکراسی، ایجاد جوامع 
 می نماید که موارد عمده متکی بر دانش وگسترش فرصت های اقتصادی توصيه

فوروم «این اقدامات در چارچوب سازمانی . آنها به اختصار به شرح زیر ميباشند
بنا به طرح خاورميانه بزرگ،  . هماهنگ و به اجرا گذارده خواهند شد» آینده

 و کشورهای منطقه بطور مرتب در چارچوب 8نمایندگان رسمی دولتهای گروه 
هند نمود و در زمينه پيشبرد برنامه اصالحات سياسی، مالقات خوا» فوروم آینده«

اقتصادی و اجتماعی منطقه به ویژه استقرارحکومت قانون، گسترش دموکراسی، 
تقویت نهادهای جامعه مدنی، رعایت حقوق بشر و اصالحات اقتصادی به تبادل 

 به موازات آن، نمایندگان سازمانهای غير دولتی.  نظر وهمکاری خواهند پرداخت
 نيز مستقيما با یکدیگر وارد 8و گروه های اقتصادی کشورهای منطقه و گروه 

  .  تبادل نظر و همکاری خواهند شد
  
  

   دموکراسیارتقاء.  الف
بنا بر طرح خاورميانه بزرگ، عالوه بر پشتيبانی مستقيم از جنبش های 

ی و  ميتوانند با ارائه خدمات فنی، آموزش8دموکراتيک منطقه، کشورهای گروه 
حقوقی به ایجاد ظرفيت های اجتماعی و سازمانی الزم برای رشد دموکراسی 

کمک کنند و بدینوسيله استقرار و گسترش دموکرسی در منطقه را تسهيل و تسریع 
                                                 
11   Information technology 
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در این حوزه اقدامات متعددی مطرح ميشوند که موارد عمده آنها عبارتند .  نمایند
  :از
  

  برای مثال ارائه کمکهای فنی :تخابات آزادان  ایجاد ظرفيت های الزم برای انجام
« و» ثبت رای دهندگان«و آموزشی برای ایجاد سيستم های کارآمد و مستقل 

  .  »نظارت برانتخابات
  

به ویژه در زمينه تدوین قوانين و اجرای اصالحات :  آموزش و مبادالت پارلمانی
  حقوقی 

  
ی جهت آموزش فنون تاسيس موسسات: یسياستسهيل مشارکت زنان در رهبری 

مدیریت و رهبری به زنانی که مایل به تاسيس  و مدیریت سازمانهای غير دولتی و 
  .شرکت در رقابت انتخاباتی برای کسب پست های سياسی ميباشند

  
ایاالت متحده، اتحادیه اروپا، سازمان :   و رفورم سيستم قضائیاصالحات حقوقی

ددی برای رفرم نظام حقوقی و قوه ملل و بانک جهانی دارای برنامه های متع
اما اکثر این برنامه ها در .  قضائی کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد ميباشند

سطوح کالن کشوری عمل ميکنند، مانند آموزش قانون نویسی، مدیریت قوه 
درحاليکه در اکثر کشورهای توسعه نيافته و در .  قضائيه و اصالح قوانين حقوقی

اتی جهت ارائه مشاوره و خدمات حقوقی و قضایی به افراد وعامه حال رشد موسس
 ميتوانند 8کشورهای گروه .  مردم به صورت رایگان و یا نيمه رایگان وجود ندارد

با ارائه کمکهای مالی و فنی جهت تاسيس چنين موسساتی به استقرار حکومت 
 ميتوانند 8گروه افزون بر این، کشورهای . قانون در کشورهای منطقه کمک نمایند

با افزایش کمک های مالی و فنی به کشورهای منطقه، برای مثال در زمينه 
آموزش و مبادله پرسنل قضایی، آموزش قانون نویسی و مدیریت سيستم قضایی، 

  . پيشبرد این اصالحات را تسریع و تقویت نمایند
  

ی رسانه های عمومی در کشورها:  رسانه های عمومی مستقلکمک به رشد 
غالبا این رسانه ها .  خاورميانه مستقيما یا غير مستقيم تحت کنترل دولت ميباشند

فاقد توانایی های الزم برای ارائه تحليل و بررسی های حرفه ای و مستقل ميباشند 
این کاستی موجب بيعالقگی جامعه به .  و کيفيت کار آنها معموال بسيار پایين است

ات الزم  برای شرکت موثر مردم درمدیریت رسانه های عمومی و کسری اطالع
 ميتوانند با اتخاذ اقدامات متعددی به حل این 8کشورهای گروه . جامعه ميگردد

مبادله روزنامه نگاران حرفه ای، آموزش روزنامه : مشکل کمک نمایند، مانند
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نگاران مستقل کشورهای منطقه، ارائه بورس های تحصيلی به جوانان و روزنامه 
مستعد منطقه برای تحصيل در رشته های مربوطه در کشورهای غربی، نگاران 

اعزام اساتيد و روزنامه نگاران حرفه ای به کشورهای منطقه جهت آموزش 
  .ژرناليست ها در کشورهای منطقه و غيره

  
طبق تحقيقات بانک جهانی اکنون فساد بزرگترین :   شفافيت و مبارزه با فسادارتقاء

ه اقتصادی و سياسی  کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته مانع در برابر توسع
این در حالی است که در اکثر کشورهای خاورميانه و آفریقای شمالی فساد، .  است

به معنای سوء استفاده از موقعيت های دولتی و اجتماعی برای کسب منافع 
ی شخصی، اپيدميک شده و دربطن کليه دستگاه های دولتی و نهادهای اجتماع

برای کمک به حل این مشکل طرح خاورميانه بزرگ .  گسترش یافته است
 را فرا ميخواند تا علنا و به نحوی فعال از برنامه های سازمان 8کشورهای گروه 

برای مبارزه با فساد در ) OECD(ملل و سازمان همياری و توسعه اقتصادی 
ر چارچوب این برنامه ها د.  کشورهای خاورميانه و آفریقای شمالی پشتيبانی نمایند

رهبران دولتهای منطقه، سازمانهای غير دولتی، موسسات مالی بين المللی و 
رهبران سایر کشورهای عضو، برنامه های خود را برای مبارزه با فساد و تقویت  

پاسخگویی دولت به بحث و بررسی ميگذارند و سعی می کنند تا آنها را با 
 ميتوانند کشورهای منطقه را 8 کشورهای گروه همچنين،. یکدیگرهماهنگ سازند

 را 8گروه » تامين شفافيت و مبارزه با فساد«ترغيب نمایند تا اصول و برنامه های 
افزون بر این، طرح خاورميانه بزرگ از .  اختيار کنند و به اجرا بگذارند

  ميخواهد تا چند برنامه مبارزه با فساد را به صورت آزمایشی8کشورهای گروه 
  .     درمنطقه آغاز نمایند

  
انجام اصالحات سياسی و اجتماعی واقعی در خاورميانه، :  جامعه مدنیارتقاء 

مانند هر منطقه دیگر، تنها به دست نيروهای سياسی منطقه و سازمانهایی که مردم 
لذا، برای تسهيل و پيشبرد برنامه اصالحات .  آنرا نمایندگی ميکنند ميسر است

 ميبایست به رشد و توسعه نهادها و سازمان های 8شورهای گروه خاورميانه، ک
بنا به طرح خاورميانه بزرگ این مهم ميتواند .  جامعه مدنی در منطقه کمک نمایند

  : از راههای گوناگونی انجام پذیرد، مانند

اعمال فشار به دولتهای منطقه جهت رعایت حقوق نهادها و سازمانهای  •
انه ها و سازمانهای حقوق بشر و اجازه کار جامعه مدنی، به ویژه رس

 .آزادنه به آنها بدون ایجاد مزاحمتها و محدودیتهای سياسی
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 منطقه که 12افزایش کمکهای مالی به رسانه ها و سازمانهای غير دولتی •
 .در زمينه ارتقاء دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان فعاليت ميکنند

مانند بنياد دموکراسی (ی افزایش بودجه سازمانهای غير دولتی غرب •
 جهت ارائه خدمات فنی به 13)آمریکا و بنياد وست مينستر بریتانيا

سازمان های غير دولتی منطقه خاورميانه بزرگ، مانند آموزش فنون 
اجتماعی و سياسی، اعمال نفوذ و ) پالتفورم(الزم برای ایجاد پایگاه 

  .    افشار بر دولتهای خود وجلب پشتيبانی مردم و رسانه ه
  

  بمنظور ظرفيت سازی :ی دموکراسارتقاءسازمان گفتگو و همکاری برای تاسيس 
و تقویت نهادهای دموکراتيک منطقه، طرح خاورميانه بزرگ کشورهای منطقه و 

گفتگو وهمکاری برای ارتقاء « را فراميخواند تا اقدام به تاسيس سازمان 8گروه 
ت نظر فوروم آینده اداره خواهد شد در این سازمان که تح.  نمایند» دموکراسی

نمایندگان دولتها، سازمانهای غير دولتی و نهادهای مدنی منطقه، کشورهای گروه 
 و اتحادیه اروپا به تبادل اطالعات و تجربه پيرامون برنامه ها و شيوه های 8

گسترش دموکراسی و تدوین برنامه های مشترک برای ایجاد و تقویت نهادهای 
  .واهند پرداختدموکراتيک خ

  
  امع متکی به دانشوجایجاد   . ب

،  درجهان گلوبال نوین دانش شالوه 14بنا به گزارشهای توسعه انسانی جهان عرب
اما، همانطور که در بخش پيش اشاره شد جهان .  و شاهراه توسعه و آزادی است

عرب عليرغم پيشينه تاریخی خود، به نحوی خيره کننده و تاسف آور از جهان 
بمنظورحل این معضل، طرح خاورميانه بزرگ از .  نش معاصرعقب افتاده استدا

 ميخواهد تا اقدامات جدید و گسترده تری را جهت آموزش نيروی 8کشوهای گروه 
بطور مشخص برنامه های پيشنهادی طرح خاورميانه . انسانی منطقه اتخاذ نمایند

  :بزرگ در این حوزه عبارتند از

فنی به دولتها و سازمانهای غير دولتی منطقه، با ارائه کمکهای مالی و  •
% 50  به ميزان 2010این هدف که نرخ بيسوادی منطقه را تا سال 

 ).به ویژه در ميان زنان(کاهش دهند 
                                                 
12   NGO 
13   USA National Endowment for Democracy, and UK’s Westminster 
Foundation 

  2002   سازمان ملل،  14
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 هزارمعلم زن تا 100تاسيس موسسات تربيت معلم به منظور تربيت  •
سازمان » آموزش برای همه«،  بر مبنای رهنمون های 2008سال 
 .ویونسک

از طریق مشارکت (ارائه کمکهای مالی جهت چاپ کتاب های درسی  •
و اهدا آنها به مدارس، دانشگاه ها و کتابخانه ) بخش خصوصی و دولتی

 .های منطقه

ایجاد مدارس جدید با استفاده از تکنولوژی و متدهای آموزش نوین، بر  •
 اردن که با استقبال و موفقيت قابل  15»اکتشاف«مبنای طرح مدارس 

 .  توجهی همراه بوده است

برگزاری نشستی متشکل از رهبران بخش های دولتی، خصوصی و  •
سازمانهای جامعه مدنی منطقه و همتاهایشان در ایاالت متحده آمریکا و 

در " کسری دانش"اتحادیه اروپا، بمنظور بررسی راه حل های مسئله 
 .منطقه خاورميانه بزرگ

 خصوصی و دولتی منطقه تاسيس موسساتی با مشارکت بخش های •
جهت مجهز کردن مدارس به تجهيزات کامپيوتری و دسترسی به 

 .اینترنت

تاسيس مدارس بازرگانی در منطقه با همکاری مدارس و دانشگاههای  •
   .8کشورهای گروه 

   گسترش فرصتهای اقتصادی  .ج
مشکالت اقتصادی منطقه خاورميانه بزرگ حل بنا به طرح خاورميانه بزرگ، 

زم انجام اصالحات اقتصادی گسترده ای همطراز اصالحات اقتصادی اروپای مستل
آزادسازی انرژی بخش خصوصی به ویژه صنایع کوچک و .  شرقی ميباشد

متوسط که موتور رشد اقتصادی منطقه ميباشند محور اصلی چنين اصالحاتی 
     :در این راستا، برنامه های مشخص طرح خاورميانه بزرگ عبارتند از.  است

سرمایه الزم برای تامين تاسيس موسسات مالی و بانکهای توسعه جهت  •
  توسعه اقتصادی منطقه

  اصالح بخش مالی •

                                                 
15   Discovery 



 توسعه اقتصادی و امنيت ملی هادی زمانی
 
 

 22

   تجارت آزادارتقاء •

  تاسيس فوروم فرصتهای اقتصادی خاورميانه •
  

   بمنظور بهبود عرضه سرمایه الزم برای توسعه اقتصادی :تاسيس موسسات مالی
  :ل سه نوع موسسه مالی را توصيه ميکندمنطقه طرح خاورميانه بزرگ تشکي

تاسيس یک بانک توسعه منطقه ای، :  بانک توسعه خاورميانه بزرگ •
 و 8بر مبنای بانک توسعه اروپا، با سرمایه مشترک کشورهای گروه 

کشورهای ثروتمند منطقه جهت تامين سرمایه الزم برای انجام پروژه 
ساختهای اوليه توسعه های پایه ای نظير آموزش، بهداشت و سایر زیر

همچنين، این بانک ميتواند به عنوان مرکزی برای ارائه .  اقتصادی
خدمات فنی به کشورهای منطقه در زمينه تهيه برنامه های توسعه و 

انجام اصالحات اقتصادی و اثبات دستآوردهای .  امور مالی عمل نماید
ه آن یکی از معيارهای اساسی برای دریافت وام ازبانک توسع

 . خاورميانه ميباشد

تاسيس یک موسسه سرمایه : شرکت سرمایه گذاری خاورميانه بزرگ •
ای اف (ین المللی  شرکت مالی  گذاری منطقه ای تحت سرپرستی

و با سرمایه و مدیریت بخش خصوصی کشورهای منطقه و    16)سی
 بمنظور اعطای وام های سرمایه ای برای کمک به توسعه 8گروه 

ه، به ویژه پاگيری و توسعه شرکتهای صنعتی و بخش خصوصی منطق
همچنين، این موسسه با ارائه .  تجاری بزرگ و متوسط منطقه ای

خدمات فنی به کشورهای منطقه به ایجاد جو مناسب برای رشد سرمایه 
 .   گذاری و توسعه بخش خصوصی نيز کمک خواهد نمود

طقه چند   در من17:تاسيس موسسات مالی برای عرضه وام های کوچک •
 درصد متقاضييان موفق 5اما تنها . موسسه مایکرو فایننس وجود دارد

افزون بر این، کل وام های این .  به دریافت وام از این موسسات ميشوند
 در صد سرمایه مورد نياز متقاضييان را تامين 0.7موسسات تنها 

 بمنظور پر کردن این خالء، به ویژه تامين سرمایه مالی مورد. ميکند
 ميخواهد تا 8نياز زنان، طرح خاورميانه بزرگ از کشورهای گروه 

این .  اقدام به تاسيس چند موسسه مایکرو فایننس در منطقه بنمایند
                                                 
16  International Finance Corporation (IFC) 
17  Micro-finance institutions 
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موسسات بر مبنای تجاری اداره خواهند شد، به این معنی که برای ادامه 
بر فرض آنکه ارزش .  فعاليت تنها به درآمد خود متکی خواهند بود

 دالر برای هر نفر 400های اعطائی این موسسات برابر متوسط وام
 ميليون 500باشد، طرح خاورميانه بزرگ پيش بينی ميکند که اعطای 

 سال به یک ميليون و دویست هزار نفرکمک 5دالر وام در ظرف 
 هزار نفر آنها را 750خواهد نمود تا خود را از بند فقر نجات دهند که 

          . ميتوانند زنان تشکيل دهند
  

  بمنظور ادغام موثرتر کشورهای منطقه در نظام مالی جهانی، :اصالح بخش مالی
  ميخواهد تا با ارائه خدمات فنی به 8طرح خاورميانه بزرگ از کشورهای گروه 

اصالح و نوسازی بخش مالی کشورهای منطقه کمک نمایند، به ویژه در زمينه 
  : های

 کاهش سلطه دولت بر بخش بانکی  •
 ف و کاهش موانع موجود بر سر مبادالت مالی بين کشوریحذ •
 نوسازی بخش بانکی •
توسعه و بهبود ابزارهای مالی متکی بر ضوابط بازار و ایجاد  •

  .ساختارهای نظارتی جهت آزاد سازی بازار سرمایه
  

 مبادالت تجاری کشورهای منطقه خاورميانه بزرگ عمدتا با  : تجارت آزادارتقاء
کل مبادالت تجاری آنها با % 6در واقع، تنها .   منطقه استکشورهای خارج از

افزون بر این، سطح موانع تعرفه ای وغير تعرفه .  کشورهای درون منطقه است
بمنظور ارتقاء تجارت آزاد و .  ای در ميان کشورهای منطقه بسيار باال ميباشد

 را به 8 تشویق مبادالت درون منطقه ای، طرح خاورميانه بزرگ کشورهای گروه
  : انجام اقدامات زیر فرا ميخواند

:  کمک به کشورهای منطقه جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی •
 ميتوانند کشورهای منطقه را تشویق نمایند تا به 8کشورهای گروه 

سازمان تجارت جهانی ملحق شوند و با ارائه کمکهای فنی نظير تدوین 
 ای و غبر تعرفه ای و برنامه های مناسب برای کاهش موانع تعرفه

اصالح سيستمهای گمرک و لوجستيک، روند الحاق به سازمان تجارت 
پس از پيوستن آنها به سازمان تجارت .  جهانی را برای آنها تسهيل نمایند

 ميتوانند به 8جهانی و امضای توافق نامه های مربوطه، کشورهای گروه 
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مان تجارت جهانی کشورهای منطقه کمک نمایند تا تعهدات خود به ساز
 .   را اجرا نمایند

 ميتوانند با 8   کشورهای گروه 18:تاسيس قطب های تجارت منطقه ای •
تاسيس قطب های تجارت منطقه ای به توسعه تجارت به ویژه تجارت  

تاسيس این مراکز با متمرکز کردن .  درون منطقه ای کمک نمایند
ط کردن گمرگ راههای ورودی و خروجی کاال در یک نقطه  و مرتب

های کشورهای منطقه موجب کاهش هزینه حمل و نقل، امور گمرکی و 
اداری خواهد شد، گردش کاالهای بخش خصوصی را در درون منطقه 

تسهيل خواهد نمود و با تسهيل دسترسی سرمایه گذاران خارجی به 
اطالعات، خدمات  و بازار موجب رشد سرمایه گذاری در منطقه خواهد 

 .    شد

 ميتوانند با ارائه 8  کشورهای گروه 19:يس مناطق توسعه تجارتتاس •
خدمات فنی به کشورهای منطقه به تاسيس مناطق آزاد و ویژه تجاری در 

این مراکز با ایجاد همکاری بين .  منطقه خاورميانه بزرگ کمک نمایند
کشورهای منطقه به ویژه در زمينه هماهنگ و یکسان سازی طراحی، 

ابی توليدات صنعتی، موجب شکل گيری بازارهای بزرگ توليد و بازاری
 ميتوانند با تقویت 8متعاقبا، کشورهای گروه .  منطقه ای خواهند شد

دسترسی این محصوالت به بازارهای خود به رشد و توسعه این 
  .           بازارهای منطقه ای کمک نمایند

  
اورميانه بزرگ   طرح خ: بزرگفوروم فرصتهای اقتصادی خاورميانهتاسيس 

 را فرا ميخواند تا بمنظور تشویق و تقویت همکاری بين 8کشورهای گروه 
بر مبنای الگوی فوروم همکاری های اقتصادی آسيا و  کشورهای منطقه،

» فرصت های اقتصادی خاورميانه بزرگ« اقدام به تاسيس فوروم ، 20پاسيفيک
 همراه با 8های گروه در این فوروم رهبران دولتهای منطقه و کشور.  نمایند

نمایندگان بخش های خصوصی و سازمانهای غير دولتی شان، به بررسی فرصت 
 اقتصادی منطقه به ویژه های اقتصادی منطقه و حل مشکالت و برنامه اصالحات

                                                 
18  Regional Trade Hubs 
19  Business Incubator Zones  (BIZ) 
20  Asia – Pacific Economic Cooperation Forum  (APEC) 
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تبادل نظر وهمکاری  به 21اصالح نظام های تجاری، مالی و سيستم های نظارتی
    .خواهند پرداخت

  

  بودجه 
  

 ميليون دالر 29 برابر2002ليه طرح خاورميانه بزرگ برای سال مالی بودجه او
 بودجه مالی این طرح به مقدار 2003اما با وقوع جنگ عراق در مارس .  بود

 ميليون 145 دولت بوش تقاضای 2004در سال .  ميليون دالر افزایش یافت100
دالر آن به  ميليون 45 نمود که تنها 2004دالر بودجه جدید برای سال مالی 

 ميليون دالر دیگر به 18.5 مبلغ 2004در اکتبر . تصویب مجلس آمریکا رسيد
 دولت بوش تقاضای 2005در سال .  طرح خاورميانه بزرگ تخصيص داده شد

 نمود که مجلس آمریکا آنرا 2005 ميليون دالر بودجه جدید برای سال مالی 150
 ميليون دالر به طرح 283ا کنون به این ترتيب ت.   ميليون دالر کاهش داد90به 

 ميليون 103 بالغ بر2004خاورميانه بزرگ تخصيص داده شده که تا پایان اکتبر 
 ميليون دالر 120 آقای بوش مبلغ 2006برای سال   22.دالر آن هزینه شده بود

  .  تقاضای بودجه نموده استخاورميانه بزرگ برای طرح 
  

از امکانات مالی » ح خاورميانه بزرگطر«همچنين، باید توجه داشت که اهداف 
یک که بنياد دموکراسی برخی از سازمان های دیگر نيز بهره مند ميشوند مانند 

 و ارتقاء بمنظور 1983سازمان نيمه خصوصی غير دولتی است که در سال 
بودجه این .  تقویت نهادهای دموکراتيک و غير دولتی در جهان تاسيس گردید

 ميليون دالر ميباشد که بخش قابل 80 معادل 2006-2005 سازمان برای سال مالی
  23.اختصاص دارد خاورميانه بزرگ  دموکراسی در منطقهارتقاءتوجهی از آن به 

                                                 
21  Regulatory systems 

برای مالحظه ليست وامهای علنی طرح خاورميانه بزرگ به سایت      22
»http://mepi.state.gov «مراجعه کنيد  .  

 بيليون 98متجاوز از خاورميانه و شمال آفریقا  کشورهای منطقه 2003 -1993طی دهه      23
سازمان عضو  بيليون دالر از کشورهای 74دالر کمک های خارجی دریافت نمودند، 

 بيليون 6.4در کل .  انک جهانیب بيليون دالر از 24و ) OECD(همياری و توسعه اقتصادی 
 بيليون دالر توسط بانک جهانی و 2.4(د شده دازشی اختصاص دالر این کمکها به امور آمو

 3 ،  سهم فرانسه و آلمان OECD از کمکهای آموزشی .  )OECD بيليون دالر توسط  4
در دو سال اخير آمریکا کمکهای .   ميليون دالر بود290بيليون دالر و سهم آمریکا تنها 

در سال .  بل توجهی افزایش داده استآموزشی خود به کشورهای این منطقه را به ميزان قا
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بطور سنتی، کمکهای آمریکا به کشورهای منطقه خاورميانه همواره از طریق اهدا 

پروژه های وام و کمکهای مالی و فنی به دولتهای منطقه انجام گرفته وعمدتا بر 
طرح خاورميانه دامنه این مناسبات را .  بزرگ اقتصادی متمرکز بوده است

گسترش داده، انجام اصالحات اجتماعی و سياسی را در دستور کارميگذارد و اهدا 
کمکهای نسبتا کوچک اما متعدد به گروه های غير دولتی و شهروندان منطقه را در 

ا طرح خاورميانه بزرگ بر این فرض زیر.  صدر اولویت های خود قرار ميدهد
مبتنی است که دولت های عرب درانجام اصالحات و تامين خواستهای اجتماعی، 

به عبارت دیگر، طرح .  سياسی و اقتصادی شهروندان خود نا موفق بوده اند
خاورميانه بزرگ تالش ميکند تا با شهروندان و سازمانهای غير دولتی منطقه 

نماید و با ارائه کمکهای مالی و فنی به آنها، پيشبرد مستقيما تماس برقرار 
  .  اصالحات اجتماعی، سياسی و اقتصادی را تسهيل و تسریع نماید

 

  نقش ناتو
  

به نظر ميرسد آمریکا ميکوشد تا ناتو را » طرح خاورميانه بزرگ«با شکل گيری 
ميانه طرح خاور«در اجرای این طرح درگير سازد و یا دست کم کارکرد آنرا با 

نيکوالس برنز برای مثال، . و چالشهای جدید در منطقه هماهنگ سازد» بزرگ
)Nicholas Burns ( در 2003نماینده آمریکا در ناتو در سخنرانی خود در اکتبر 

مأموریت ناتو هنوز هم عبارت است از دفاع از اروپا و "شهر پراگ اظهار داشت 
توانيم با نشستن در  تقاد نيستيم آه ميبا این حال، ما بر این اع . امریكاي شمالي

شدن به اروپاي غربي یا اروپاي مرآزي و یا امریكاي شمالي  جاي خود و محدود
ما باید توجه ذهني و همچنين تمرآز نيروهاي  . این مأموریت را به انجام برسانيم

 آینده ناتو در  به اعتقاد ما . نظامي خود را به سمت شرق و جنوب گسترش دهيم
     24." استبارت دیگر در خاورميانه بزرگق و جنوب و یا به عشر

  

                                                                                                         
 ميليون دالر بود و بودجه آن برای سال مالی 200 کمک آمریکا بالغ بر 2005-2004مالی 

  . ميليون دالر ميباشد270 بالغ بر 2005-2006
   

24  NATO, http://www.state .gov/p/eur/rls/rm/2003/25602.htm 
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 و ٢٠٠١ سپتامبر ١١با واقعه » طرح خاورميانه بزرگ«شکل گيری نقش ناتو در 
طرح همياری در قالب  2004در سال متعاقب آن حمله به عراق آغاز گردید و 

  .  شکل رسمی تر به خود گرفتICI(25 (استانبول
  

 در نشست ناتو در استانبول ارائه 2004  مارسکه در طرح همياری استانبول
ه خاورميانه بزرگ، به ویژه  کشورهای عضو شورای قگردید کشورهای منط

وظيفه جدید ناتو .  همياری خليج فارس را دعوت به همکاری عملی با ناتو مينماید
با خطراتی و مقابله  سایى عبارت است از شناطرح همياری استانبولدر چارچوب 

را در منطقه خاورميانه بزرگ تهدید ميکنند، به ویژه از آشورهاى عضو  که
   :اقداماتى نظيرطریق 

 مقابله با تروریسم •
 سالح های کشتار جمعی، گسترش ارزه با بم •
چاق مواد مخدر، رزه با قابامهمکاری در امورامنيت مرزی بمنظور  •

 و انسان اسلحهقاچاق 
 مصائب بزرگ و شرایط تهيه برنامه های مشترک جهت مقابله با •

 اضطراری
 آموزش های نظامی و امنيتی •
 شرکت در تمرین های ناتو •
ارائه خدمات و کمکهای فنی برای انجام اصالحات در سيستم های نظامی  •

  مدنی -و مناسبات نظامی
هماهنگ سازی سيستم ها و تجهيزات نظامی بمنظور حذف ناسازگاری  •

 ها و تسهيل اقدامات مشترک 
  

 و  پيوسته اند»همياری استانبولطرح « بحرین بهه کشور کویت، قطر و سکنون تا 
همچنين حکومت ترکيه . اقدامات مشترکی در زمينه های فوق نيز انجام گرفته است

 و خاورميانه بزرگ نقش همياری استانبول های طرحبسيار مشتاق است که در 
رون ماندن این کشور ترکيه بيحکومت در واقع .  کليدی در سطح منطقه ایفا نماید

   26.را مغایر منافع استراتژیک ترکيه ميداندخاورميانه بزرگ از طرح 

                                                 
25  Istanbul Cooperation Initiative 

برای بررسی مواضع حکومت و نيروهای سياسی ترکيه در برابر طرح خاورميانه بزرگ به     26
  :مقاله زیر مراجعه کنيد
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  نقدها.   2
  

طرح خاورميانه بزرگ از جوانب متعددی مورد انتقاد واقع شده است که آنها را 
  :ميتوان درچهار گروه کلی دسته بندی نمود

  

ميانه نظراتی که هدف اصلی طرح خاور:  استراتژی هژمونی طلبی .1
بزرگ را اساسا تحميل هژمونی آمریکا بر منطقه و دستيابی به ثروت 

 .نفت آن ميدانند

نظراتی که طرح خاورميانه بزرگ را عمدتا یک  :  استتاریتاکتيک  .2
حرکت تاکتيکی از سوی آمریکا جهت منحرف کردن افکارعمومی جهان 

از مشکالت سياست خارجی آمریکا در منطقه خاورميانه به ویژه 
 .مشکالت ناشی ازحمله به عراق ميدانند

نطراتی که انجام اصالحات سياسی و اقتصادی :  الگوی نامناسب .3
خاورميانه را ضروری ميدانند، اما بر آنند که فرمول بندی مشخص 

به دليل نادیده گرفتن شرایط منطقه، عدم » بزرگ  طرح خاورميانه«
ر نگرفتن تنوع اعتماد مردم و نيروها ی منطقه به آمریکا، در نظ

ساختارهای سياسی، اجتماعی و اقتصادی و تحميل یک راه حل از پيش 
تعيين شده وعدم مشاوره و مشارکت نيروهای منطقه، ناپخته و غير عملی 

 . است

کسانی که طرفدار طرح خاورميانه بزرگ :  بودجه و پشتيبانی ناکافی .4
 پشتيبانی سياسی ميباشند، اما برآنند که این طرح به دليل کمبود بودجه،

ناکافی و پاره ای مشکالت و اشتباهات اجرایی از موفقيت الزم 
  .  برخوردار نبوده است

  
  
  

                                                                                                         
Yakup Beris an Asli Gurkan, “Broader Middle East Initiatives:  Perceptions 
from Turkey”, Focus, Issue 7, July 2004 
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    استراتژی هژمونی طلبی
  

گروه نخست شامل نظریه های متعددی ميشود که پایگاه نظری آنها را ميتوان به 
 :  ترتيب زیر خالصه کرد

 
.  لی خاورميانه بر پایه نفت ميچرخددر سياستگذاری کالن بين المللی، مسئله اص

از زمان جنگ جهانی اول که جهان بسوی اقتصاد متکی به نفت حرکت کرد 
بعد از جنگ جهانی دوم، . خاورميانه در امور سياست جهانی نقشی محوری یافت

در این تحول .  آمریکا جانشين بریتانيا و فرانسه در منطقه خاورميانه بزرگ گردید
داده » شریک کوچکتر« بيش حذف شد، اما به بریتانيا نقش جدید نقش فرانسه کما

در این چارچوب آمریکا سيستمی را که بریتانيا برای اداره کشورهای نفت . شد
روح این سيستم بطور .  خيز عربی بوجود آورده بود از این کشور تحویل گرفت

اهر توسط خالصه آن است که کشورهای نفت خيز منطقه خاورميانه ميبایست در ظ
برای این .  دولتهای ملی اداره شوند، اما در باطن قدرت در اختيار آمریکا باشد

منظور دولتهای منطقه ميبایست ضعيف و دست نشانده باشند تا از فرمانهای 
با بغرنجتر شدن شرایط، دولت نيکسون این چارچوب .  صاحب قدرت تبعيت نمایند

ای غيرعرب منطقه مانند ایران زمان را تکميل نمود و برای تعدادی از کشوره
به عبارت .  شاه، ترکيه، اسرائيل و پاکستان نقش ژاندارم منطقه را تعيين نمود

دیگر، ساختار سيستم آمریکا برای کنترل منطقه خاورميانه دارای سه محور اصلی 
 :است

اتاق فرمان که در واشنگتن ميباشد و از تجربه و کمکهای فنی شریک  •
 ریتانيا استفاده ميکندکوچک، یعنی ب

 مجموعه ای از دولتهای ضعيف و دست نشانده عرب •

که وظيفه آنها حفظ ) ترکيه، اسرائيل و پاکستان( چند ژاندارم منطقه ای  •
در .  رژیم های موجود و جلوگيری از رشد رادیکاليسم در منطقه ميباشد

غرب به این ميان اسرائيل به دليل نزدیکی بيشتر با غرب و اعتماد بيشتر 
آن نقش کليدی را ایفا ميکند و موقعيت آن به عنوان نيروی نظامی برتر 

 .منطقه ميبایست همواره حفظ گردد
  

طی دوران جنگ سرد سياست خارجی آمریکا در غالب مناطق جهان به 
جزخاورميانه و آفریقا ی شمالی بر ضرورت استقرار و گسترش دموکراسی تاکيد 

ورد خاورميانه و آفریقای شمالی پاشنه آن بر محور می ورزید، در صورتيکه در م
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در این منطقه آمریکا غالبا از دیکتاتورها حمایت می .  ثبات و امنيت می چرخيد
برای توجيه این سياست .  حفظ ثبات و امنيت ميکرد نمود و دموکراسی را قربانی

گاری  در محافل آکادميک غالبا از استثنایی بودن اسالم، ناساز1980طی دهه 
جهان بينی و فرهنگ اسالم با دموکراسی، گرایش تاریخی جوامع عرب به استبداد 

سخن ميرفت و به جهان بينی، تاریخ  و فرهنگ اسالم به عنوان مانعی در برابر 
  .دموکراسی نگریسته ميشد

  
با فروپاشی اردوگاه شرق و پایان جنگ سرد، آمریکا به تنها قدرت برتر منطقه 

ای اولين بار فرصت یافت تا سياست های خود را در منطقه با تبدیل گشت و بر
در شرایط جدید، در .  دست باز و بدون چالش یک رقيب نيرومند پيگيری نماید

سيستمی که برای کنترل منطقه خاورميانه برپا شده بود ميبایست تجدید نظر ميشد 
دا شده بودند تا بتواند جمهوری های جدید آسيای مرکزی را که از شوروی سابق ج

از سوی دیگر، رشد .  و دارای ذخائر نفت غنی ميباشند، تحت نفوذ آمریکا در آورد
رادیکاليزم و بنياد گرایی اسالمی که با انقالب ایران آغاز شده بود ميبایست متوقف 

ميگشت و حوزه هایی که از کنترل سيستم خارج شده بودند ميبایست مجددا تحت 
در نبود رقيبی که بتواند از فرصت های ناشی از .  تندکنترل سيستم قرار ميگرف

تغييرات سياسی و اجتماعی کشورهای منطقه استفاده کند، آمریکا اکنون ميتوانست 
برای کاهش نارضایتی های سياسی و اجتماعی و خشکاندن بستر رشد رادیکاليزم 

   . اقدام به انجام اصالحاتی در ساختار اجتماعی و سياسی منطقه بنماید
  

از سوی دیگر، تقاضا برای نفت در سطح کل جهان به ویژه درکشورهای چين، 
در حاليکه ذخایر موجود .  هندوستان و آمریکا با سرعت در حال افزایش ميباشد

نفت در خارج از منطقه خاورميانه بزرگ با سرعت در حال اتمام است ونرخ 
یک بنا بر .  ته استاکتشاف ميدان های جدید در این مناطق به شدت کاهش یاف

نظریه متداول، هنگاميکه سطح نفت موجود دریک چاه نفتی به زیر نصف برسد، 
یعنی نصف کل ذخيره چاه برداشت شده باشد، هزینه استخراج نفت آن ميدان با 

طبق برآوردهای موجود اکثر ميدانهای .  سرعت تصاعدی رو به افزایش ميگذارد
ی پيشتر از ميدانهای خاورميانه به این نقطه خارج از خاورميانه به زودی و خيل

به این ترتيب انتظار ميرود که در آینده وابستگی جهان به نفت .  خواهند رسيد
این امر اهميت خاورميانه را درمعادالت سياسی .  خاورميانه با شدت افزایش یابد

 افزایش داده، آنرا به الویت سياست خارجی جهان غرب به ویژه آمریکا تبدیل
  .نموده است
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طبق نظریه این گروه، مجموعه عوامل فوق سبب شد تا آمریکا تحکيم هژمونی 
خود بر منطقه خاورميانه بزرگ را در صدر الویت های سياست خارجی خود 

برای اجرای موفقيت آميز این برنامه، آمریکا به این نتيجه رسيد که .  قرار دهد
ی ایدئولوژیک و آرمانی بدهد و از سوی ميبایست از یکسو به برنامه خود چهره ا

دیگرشرایط ذهنی جامعه جهانی را به گونه ای تغيير دهد تا بتواند در صورت 
کامل برخوردار است با آزادی تفوق و برتری از که در آن را عامل نظامی لزوم 

آمریکا اشاعه و کنونی هدف از این منظر، .  عمل و کارآیی بيشتری بکار گيرد
ت برخورد تمدن ها به عنوان جایگزینی برای جنگ سرد و در پيش گسترش سياس

منطقه است تا بتواند از این طریق هژمونی  و بحرانی کردن تشنجگرفتن سياست م
طرح خاورميانه بزرگ حمله به از سوی دیگر،  . خود را درمنطقه گسترش دهد

 عراق و نيت آمریکا برای دستيابی به نفت منطقه را در پشت یک نقاب
مخفی می »  ارتقاء حقوق بشر و استقرار دموکراسی«ایدئولوژیک و بشردوستانه 

  . نماید
  

نظریه پردازان گروه نخست می پذیرند که دولتهای عرب اساسا از اصالحات 
سياسی هراسانند زیرا به دليل عدم برخورداری از پشتيبانی مردم هر تغيير جدی 

 هایی از این گروه حتی می پذیرند که طيف.  ميتواند به فروپاشی آنها بيانجامد
غالب . دولتهای عرب از اسرائيل بعنوان توجيه بی کفایتی خود استفاده ميکنند

دولتهای عرب جنگ با اسرائيل را علت اصلی عدم رشد دموکراسی در 
 دهه جنگ و خصومت با 6کشورهایشان ميدانند،  در حاليکه اسرائيل عليرغم 

دست کم برای شهروندان یهودی خود رعایت نموده اعرب همواره دموکراسی را 
و خاورميانه  دولتهای این نظریه پردازان خاطر نشان ميشوند که ماهيتاما .  است

از سوی .   از حقيقت استیدموکراسی تنها بخشناتوانی آنها در استقرار و توسعه 
حمایت از دولتهای غير ، کشورهای غرب به ویژه آمریکا، به دليل دیگر
  . کنونی منطقه برعهده دارنداوضاع در ایجاد  ی سهم عظيمنطقهکراتيک مدمو

  
به طور خالصه،  از منظر این دیدگاه طرح خاورميانه بزرگ نقشه کالن 

)Master Plan ( آمریکا برای گسترش هژمونی خود بر منطقه و دستيابی به
  . ثروت نفت آن در پوشش  شعارهای حقوق بشر و دموکراسی خواهی است
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  استتاریتاکتيک 
  

ارزش استراتژیک قائل » طرح خاورميانه بزرگ«نظریه پردازان این گروه برای 
نيستند، بلکه آنرا اساسا یک حرکت تاکتيکی از سوی آمریکا ميدانند تا با استفاده از 

شعارهای آرمان خواهانه استقرار دموکراسی و انجام اصالحات سياسی و 
ال نظامی عراق، مشکالتی را که درعراق با آن اقتصادی در خاورميانه، اشغ

را ازکانون ) نقشه راه (صلح اسرائيل و فلسطينمواجه شده است و شکست برنامه 
طرح خاورميانه «سياست .  توجه افکارعمومی آمریکا و جهان خارج سازد

و از سوی بخشد   رویكرد مثبت ميدرمنطقهمریكا آاقدامات از یکسو به » بزرگ
ه کردن مسئله عقب ماندگی سياسی خاورميانه و ضرورت انجام دیگر با عمد

کند  به یك نمایش جانبي مبدل ميرا  ائيلمناقشه فلسطين و اسراصالحات سياسی، 
  .  زند شماري است آه آرامش این منطقه را برهم مي هاي بي آه تنها یكي از درگيري

  
ز اتخاذ این تاکتيک اهدف واشنگتن که اضافه ميکنند برخی از کشورهای اروپایی 

 طبق این . زی سياست خارجی اروپا در قبال مسئله خاورميانه استاعتبارسا بي
مریكا قرار دارند در آطور خاص در معرض این هدف  به آشورهایي آه نظریه، 

به عراق موجب حمله نخست عبارتند از آلمان و فرانسه آه مخالفت آنان با درجه 
   . ي عرب گردیدها محبوبيت آنها در ميان ملت

  
بعالوه، عده ای خاطر نشان ميشوند که این تاکتيک همچنين به انتخاب شدن مجدد  

آقای بوش به ریاست جمهوری آمریکا کمک نمود و در عرصه سياست داخلی 
در این راستا، عده ای برآنند که این تاکتيک .  آمریکا دارای ارزش انتخاباتی بود
مجدد آقای بوش به ریاست جمهوری آمریکا گرچه ممکن است به انتخاب شدن 

کمک کرده باشد، اما بر روی افکار عمومی مردم خاورميانه تاثير قابل توجهی 
زیرا ادامه بی تفاوتی آمریکا به مسئله اسرائيل و فلسطين، بی .  نخواهد داشت

اسرائيل بر افکار عمومی اعراب، اعطای » دیوار امنيتی«توجهی آن به تاثير
ی پرسود تجاری به شرکتهای آمریکایی پس از اشغال عراق و چشم قراردادها

انداز حضور بلند مدت نيروهای آمریکایی در عراق، بدبينی مردم منطقه را نسبت 
 .  به نيات اصلی آمریکا در منطقه تشدید می نماید

  
از سوی دیگر، نظریه پردازان این گروه خاطر نشان ميشوند که اجرای طرح 

گ به عنوان برنامه استراتژیک آمریکا مستلزم بودجه بسيار خاورميانه بزر
هنگفتی است، در حاليکه بودجه اختصاص داده شده به طرح خاورميانه بزرگ، با 
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توجه به ميدان پوشش آن بسيار اندک است و متناسب بایک برنامه استراتژیک 
 .   کالن نميباشد

 
 استراتژیک آمریکا در منطقه، نظریه پردازان تاکتيک استتاری الزاما منکر منافع

ميل آن به کنترل ثروت نفت منطقه و ضرورت انجام اصالحات سياسی در منطقه 
خاورميانه نيستند، اما باور ندارند که یک برنامه گسترده و فراگير برای انجام 

مانند طرح (اصالحات سياسی، اجتماعی و اقتصادی درکليه کشورهای منطقه 
غالب .  استراتژیک آمریکا برای اجرای این اهداف باشدگزینه) خاورميانه بزرگ

نظریه پردازان این گروه معتقدند که هدف آمریکا در منطقه در درجه اول عبارت 
است از تثبيت شرایط خود در عراق و ایجاد یک حکومت سکوالر و دموکراتيک 

در این چارچوب، برنامه دموکراسی خواهی .  طرفدار آمریکا در آن کشور
یکا در منطقه عمدتا به ارائه حکومت جدید عراق به عنوان الگوی توسعه سایر آمر

افزون بر این، در چارچوب . کشورهای منطقه خاورميانه بزرگ محدود ميشود
آمریکا از شعارهای دموکراسی و حقوق بشر به عنوان طرح خاورميانه بزرگ 

يازهای بيشتر ابزاری برای اعمال فشار بر دولتهای منطقه بمنظور کسب امت
استفاده ميکند و احتماال اصالحاتی را در این کشورها به ویژه در حوزه های 

  .امنيتی سازمان خواهد داد
  
   لگوی نامناسبا

  
نظراتی ميشود که ضرورت انجام اصالحات سياسی و اقتصادی گروه سوم شامل 

برخی در منطقه خاورميانه را ميپذیرند اما طرح خاورميانه بزرگ را از منظر 
پایه استداللی این انتقادها را .  مالحظات نظری و اجرایی مورد نقد قرار ميدهند

  .   ميتوان به ترتيب زیر خالصه نمود
  

یکی از مشکالت آمریکا برای پيشبرد پروژه استقرار دموکراسی درخاورميانه 
زرگ بطور خاص در آن است که آمریکا به دليل ببطور کل و طرح خاورميانه 

فلسطين و مناقشه غير دموکراتيک منطقه و مسئله حکومتهای از طوالنی نی پشتيبا
منطقه از اعتبار الزم برای پيشبرد این پروژه  و مردم  در ميان کشورهااسرائيل

به حل این نه تنها حمله به عراق و اشغال خاک این کشور .  برخوردار نميباشد
  بخش بزرگی از مردم .تمشکل کمک نکرده، بلکه شدت آنرا صد چنان نموده اس

منطقه خاورميانه بر این باورند که شعار استقرار دموکراسی آمریکا پوششی برای 
حتی اگر .   ایجاد حکومتهای دست نشانده و دستيابی به ثروت نفت خاورميانه است



 توسعه اقتصادی و امنيت ملی هادی زمانی
 
 

 34

این مسئله صحت نداشته باشد، اینکه اکثر مردم و نيروهای سياسی منطقه به آن 
  .    تبدیل ميکند" حقيقت سياسی"در معادالت سياسی منطقه به یک باور دارند، آنرا 

  
همچنين، بسياری از منتقدین بر این باورند که طرح خاورميانه بزرگ به مسائل 

تا زمانی که منطقه در شرایط جنگی به سر . امنيتی منطقه توجه الزم را ندارد
الحات سياسی گسترده ميبرد به دشواری ميتوان تصور نمود که اقدام به انجام اص

فلسطين و اسرائيل به نحوی جدی در ناقشه تا زمانيکه حل مدست کم، .  ای نماید
اصالح گسترده ساختار سياسی و شرایط ذهنی حاکم برمنطقه راه چشم انداز نباشد، 

این بدین معنی نيست که برنامه اصالحات .  را سد خواهد کرداقتصادی خاورميانه 
اما تالش جدی و .  نتظر حل مسئله فلسطين و اسرائيل بماندخاورميانه ميبایست م

اسرائيل و فلسطين احتمال موفقيت برنامه اصالحات واقعبينانه برای حل مناقشه 
دو پروژه استقرار ،  در شرایط کنونی خاورميانه. نمودخاورميانه را تقویت خواهد 

ه بمان و همزدست کم رائيل و فلسطين ميبایست ناقشه اسدموکراسی وحل م
را موازات یکدیگر به پيش برده شوند، به گونه ای که هيچ یک پيشرفت دیگری 

بسياری از منتقدین پروژه خاورميانه بزرگ برآنند که آمریکا از مسئله .  سد نکند
استقرار دموکراسی در خاورميانه به عنوان راهی برای گریز از حل مسئله 

  .  اسرائيل و فلسطين استفاده می نماید
 

برخي از سياستگذاران در ابتدا  مطرح شد، گ بزركه فكر طرح خاورميانههنگامي
 بهروش ین ما اا  .27را براي منطقه تدارك دیدند" فرایند هلسينكي" نوعي آمریکا

 یک را به سمتآمریکا دولت " مدل هلسينكي"زیرا زودي آنار گذاشته شد  
ي  هسته اصل،امنيت.  ب نبودمطلو آرد آه براي آن هدایت ميتوافقنامه منطقه ای 

هاي عضو  ميان غرب و دولتای  نامهتوافقصورت    آه بهبودفرایند هلسينكي 
هاي جدید پس از   مرزبنديغربدر معاهده هلسينکی .  شکل گرفتپيمان ورشو 

                                                 
) آمریکا، شوری سابق و اکثر دولتهای اروپایی( کشور 35 توسط 1975اعالميه هلسينکی در  27   

 ميان آشورهاي اروپاي غربي و 1970وگوهاي هلسينكي در دهه  گفت.  به امضا رسيد
توان  مي. آشورهاي بلوك شوروي به تأسيس آنفرانس امنيت و همكاري در اروپا انجاميد

هدف .   ده استچنين انگاشت آه همين آنفرانس به ایجاد تحول در اتحاد شوروي آمك آر
معاهده  هلسينکی در درجه اول عبارت بود از توافق بر سر مرزهایی که پس از جنگ جهانی 

دوم بر سر آنها هنوز اختالف وجود داشت، به رسميت شناختن مرزهای جدید و ایجاد 
این معاهده همچنين شامل مفادی ميشد مبنی .  مکانيزمی برای بررسی و حل سایر اختالفات

در این چارچوب کشورهای .   رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های بنيادینبر ضرورت
غربی از مخالفين سياسی در شوروی و کشورهای اروپای شرقی برای ارتقاء حقوق بشر 

 .حمایت می نمودند
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شناخت و در عوض اتحاد شوروي و  جنگ جهاني دوم در اروپا را به رسميت 
اجراي یك برنامه در زمينه  رقي خود را به هاي وابسته آن در اروپاي ش دولت
ریزي براي اتخاذ یك رویكرد مشابه  اما هنگاميكه برنامه. نمودند بشر متعهد  حقوق

. سرعت از آن دوری جستندبا آمریکایی براي خاورميانه آغاز شد، سياستگذاران 
 لئيآگاه بود آه آشورهاي عرب بر طرح مناقشه اعراب و اسرازیرا دولت آمریکا 

در ازاي تعهدات قابل  درحاليکه دولت آمریکا آماده نيست پافشاري خواهند آرد
هاي منطقه در زمينه اصالحات سياسي و اقتصادي، تعهدي در زمينه  توجه دولت

از پروژه و اسرائيل را موضوع فلسطين   این تصميم .امنيت به آنها بدهد
  .ساختخاورميانه بزرگ خارج 

  
اما . دى در خاورميانه امرى الزم و ضرورى استاصالحات سياسى و اقتصا

د به گونه اى صورت پذیرد آه ساختار یباو مي اصالحات ميبایست درون زا باشد
در غير این صورت،  . آن را داشته باشداجرای توانایى کشورهای مربوطه سياسى 

. خواهد گردید بالكانيزه شدن منطقه به احتمال قوی برنامه اصالحات موجب
ى آه در صورت تعميم الگوى عراق به دیگر آشورهاى منطقه و یا حتى وضعيت

 .عدم توانایى در ایجاد ثبات در این آشور، به سرعت منطقه را در برخواهد گرفت
در این راستا بسياری خاطر نشان ميشوند که دولت آمریکا عمال طرح خاورميانه 

 طرف های کشورهای عربی و سایرنهایي به طرح ك بزرگ را به صورت ی
در روند تدوین طرح .  آنها را جویا شوده نظر نکبدون آتحميل نمود ذیربط 

هاي  دادند آه دولتهشدار بارها به امریكا   اروپایيخاورميانه بزرگ کشورهای 
طرف مشورت قرار گيرند و در فرایند مورد نظر مشارآت ميبایست خاورميانه 
طی یک » ب توسعه انساني جهان عر« نادر فرقاني، سردبير گزارش  . داده شوند

 نحوه استفاده و استناد واشنگتن به گزارش  دراعتراض به الحياتمقاله انتقادی در 
زمان بسيار اندآي را براي شرآاي که متحده   ملكرد ایاالتع« : مزبور نوشت

  آشورهاي عرب جهت بررسي و اظهارنظر پيرامون طرح قائل شدو 8گروه 
اي  گونه  به،متحده در برابر جهان است  دولت آنوني ایاالتنشانگر ذهنيت خصمانه

ها و  شود این دولت طوري عمل آند آه گویا سرنوشت همه ملت آه باعث مي
    28.» استها در اختيار آن دولت

  
تا کنون برنامه اصالحات خاورميانه در عمل با موانع و مشکالت متعددی روبرو 

ای خارجی ميتوانند موجب استقرار اوال این فرض که نيروه.  گردیده است
                                                 

 فوریه 19) عربي(الحيات " اصالحات از خارج را طرد نمایندميباید اعراب "، نادر فرقاني      28
2004  



 توسعه اقتصادی و امنيت ملی هادی زمانی
 
 

 36

تجربه .  دموکراسی در منطقه شوند دست کم بحث برانگيز و قابل سوال است
عراق طی چند سال گذشته به نحوی جدی پایه های این فرض را متزلزل کرده 

  .است
  

دوما، آمریکا به دليل عملکرد گذشته آن، پشتيبانی بی قيد وشرط از اسرائيل و 
ای دیکتاتوری در منطقه، در افکار عمومی منطقه از اعتبار الزم حمایت از نظام ه

حمله .  برخوردار نميباشد تا بتواند نقش منجی دموکراسی را به راحتی ایفا نماید
نظامی به عراق چهره آمریکا را در افکار عمومی منطقه تيره تر ساخته و 

  .  استحساسيت بيشتری نسبت به مداخالت آمریکا در منطقه برانگيخته 
  

از سوی دیگر، با توجه به باورها و گرایشات سياسی مردم منطقه، طرح 
احزاب سياسي، مطبوعات زیرا .  خاورميانه بزرگ با یک تناقض روبرو است

آزاد و برگزاري انتخابات شفاف و دموآراتيك با برقراري حق رأي مساوي براي 
اهد شد آه دیدگاه موجب روي آارآمدن رهبراني خوکشورهای منطقه همگان در 

 ضد که در برهه کنونی سازند بيشتر نخبگان و مردم آن آشورها را مطرح مي
لذا طرح خاورميانه بزرگ، در صورتيکه هدف آن واقعا .   ميباشدمریكایيآ

استقرار دموکراسی در منطقه باشد، دست کم در کوتاه  و ميان مدت موجب پيدایش 
امری که به احتمال قوی آمریکا .  هد شدحکومتهایی ضد آمریکایی در منطقه خوا

  .  تحمل نخواهد کرد و مغایر با اهداف طرح خاورميانه بزرگ ميباشد
  

 که منطقه طور روشن بيان نشده است  بهطرح خاورميانه بزرگ در سند 
  رسد آه از دیدگاه چنين به نظر مي. خاورميانه بزرگ شامل چه کشورهایی ميشود

 از مراآش، آفریقاي شمالي و شاخ آفریقا به سمت طراحان، خاورميانه بزرگ
هاي سابق شوروي در قفقاز و آسياي مرآزي  ترآيه، ایران، افغانستان و جمهوري

پاآستان، بنگالدش و عالوه بر کليه کشورهای عربی، امتداد و گسترش یافته و 
به این ترتيب منطقه . گيرد را تا مرزهاي چين دربرمي دیگرهای سرزمين 
يانه بزرگ شامل کشورهای متعددی  ميشود که دارای ساختارهای سياسی، خاورم

عليرغم این تفاوت های . اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسيار متفاوتی ميباشند
فاحش، طرح خاورميانه بزرگ برای انجام اصالحات سياسی، اقتصادی و 

رنامه نهم بآ.  اجتماعی در کليه کشورهای منطقه راه حل یکسانی را تجویز ميکند
ای که عمدتا از تجربه توسعه اقتصادی و سياسی جوامع اروپای غربی و آمریکا 

   از سوی .  برخاسته است و نه مقتضييات کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته
دیگر، عده ای از نظریه پردازان خاطر نشان ميشوند که طراحان طرح خاورميانه 

وع شرایط منطقه، کلی کردن مسائل و ارائه بزرگ درک ميکنند که با توجه به تن
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یک راه حل واحد برای کليه کشورهای منطقه نادرست ميباشد، اما هدف اصلی 
طرح خاورميانه بزرگ عمدتا کشورهای نفت خيز منطقه است که به درآمد نفت 

وابسته ميباشند و نظام های سياسی و اقتصادی آنها متکی بر رانت خواری است، 
یران، عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات، عمان و یعنی عراق، ا

  .الجزیره
  

کمکهای مالی آمریکا به همچنين، برخی از منتقدین خاطر نشان ميشوند که 
نهادهای جامعه مدنی بمنظور پيشبرد طرح خاورميانه بزرگ ممکن است موجب 

 الگوهای پيدایش و رشد شبکه ای از نهادهایی در منطقه گردد که از یکسو به
جوامع غربی بيشتر نزدیک ميباشند تا به مقتضييات جوامع خاورميانه و از سوی 

این امر نهایتا .  دیگر رشد آنها متکی به کمکهای مالی کشورهای خارجی ميباشد
موجب پيدایش انواع جدیدی از فسادهای اجتماعی و مکانيزمهای وابستگی سياسی 

طقه خاورميانه بزرگ  و غرب را در ابعاد خواهد شد که منابع اقتصادی جوامع من
  .کالن به هدرخواهد داد

 
  

  بودجه و پشتيبانی ناکافی
  

کسانی ميشود که طرفدار طرح خاورميانه بزرگ شامل چهارم گروه باالخره،  
ميباشند، اما برآنند که طرح خاورميانه بزرگ به دليل کمبود بودجه، پشتيبانی 

و اشتباهات اجرایی از موفقيت الزم برخوردار سياسی ناکافی و پاره ای مشکالت 
ند که بودجه طرح خاورميانه بزرگ کافی نيست و نانتقاد ميکاین عده .  نبوده است

  از دید این گروه مهمترین .درست و به جا مصرف نشده استنيز بودجه کنونی 
 دليل این امرآن است که ارگان های باالی سياست گذاری آمریکا به اهداف اعالم

این منتقدین تاکيد .  شده طرح خاورميانه بزرگ به اندازه کافی پایبند نميباشند
ميکنند که دولت آمریکا برای پيشبرد اصالحات سياسی در جهان عرب و ترغيب 

رهبران سياسی عرب به انجام این اصالحات اهرم های سياسی، اقتصادی، 
رد، اما در عمل از استفاده دیپلماتيک، امنيتی ونظامی متعدد و پرقدرتی در دست دا

  . از آنها پرهيز کرده  و به طرح شعارهای آرمانی بسنده ميکند
  

بررسی عملکرد طرح خاورميانه عده ای از این منتقدین خاطر نشان ميشوند که 
بزرگ حاکی از پراکنده کاری وعدم انسجام، ادامه اتکا بيش از حد به دولتهای 

ز اعتبارات به شهروندان و سازمانهای منطقه و تخصيص بخش بسيار کوچکی ا
اوال، برای انتخاب پروژه های مناسب سياستگذاران .  غير دولتی منطقه است
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. آمریکایی طرح خاورميانه بزرگ عمدتا به دولتهای عرب منطقه متکی ميباشند
 در صد بودجه طرح خاورميانه 70 نشان ميدهد، متجاوز از 1همانطور که نمودار 

بقيه نيز بطور غير مستقيم .  لت های منطقه تخصيص داده شده استمستقيما به دو
تحت تاثير پيشنهاد های دولت های عرب انجام گرفته و بخش قابل توجهی از آنها 

نصيب پروژه ها، سازمانها و افراد مورد نظر دولتهای مربوطه در بخش 
به عبارت دیگر، طرح .  خصوصی و سازمان های غير دولتی شده است

ميانه بزرگ به جای کمک به شهروندان و سازمانهای غير دولتی منطقه خاور
برای پيشبرد و تسریع اصالحات اجتماعی، سياسی و اقتصادی، در عمل به 

ابزاری برای پيشبرد برنامه های اقتصادی و سياسی رژیم های منطقه تبدیل شده 
ودجه نسبتا بعالوه، عملکرد طرح خاورميانه بزرگ حاکی از آن است که ب.  است

اندک آن به نحوی غير سيستماتيک بين بخشهای بسيار متعدد کشورهای منطقه 
پراکنده شده است به گونه ای که مبلغ تخصيص داده شده به هر بخش درهر 

  ميباشد تا بتواند موجب اصالحات عميق) critical mass(کشورفاقد کميت الزم 
 .   و پایدار گردد

 
ند که با تکيه بر اقتصادهای دولتی و ناکارآمد رهبران کشورهای عرب واقف

نخواهند توانست خواستهای فزاینده جمعيت رو به رشد و جوان خود را تامين کنند، 
اما اکثر آنها همواره ميکوشند تا اصالحات اقتصادی و رفرم دستگاه دولت را بدون 

.  تغيير توزیع قدرت سياسی و در چارچوب وضع انحصاری موجود انجام دهند
هدف اعالم شده طرح خاورميانه بزرگ آن بود که با یاری به شهروندان و 

سازمانهای غير دولتی روند اصالحات منطقه را از این دور تسلسل باطل خارج 
  .  اما در عمل، تا کنون در انجام این مهم موفق نبوده است.  سازد
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زرگ نمودار  1:  توزیع وامهای طرح خاورميانه ب

70.8%

18.1%

5.0%

5.7%

0.4%

دولتهای عرب

سازمانهای غيردولتی و مدنی

بخش خصوصی

مبادالت آموزشی

سایر

 
ُِSource:  Tamara Cofman, 2004 

  
  

  شاخص های نظری.  3
  

طرح خاورميانه بزرگ همزمان دوهدف مکمل، اما در نهایت متفاوت را دنبال 
هدف اول در پی انجام .  ميکند، یعنی گسترش دموکراسی  و توسعه اقتصادی

اصالحات سياسی و هدف دوم به دنبال اصالحات  و رفع مشکالت اقتصادی و 
 کافی دقيق و به اندازه» طرح خاورميانه بزرگ«اما متن سند .  اجتماعی است

روشن نيست تا بتوان گفت که این اهداف دقيقا چگونه انجام خواهند گرفت، رابطه 
آنها با یکدیگرچيست، کدام یک بر دیگری پيشی و برتری دارد، مکانيزم عمل و 

برنامه های مشخص برای اجرای این اهداف کدامند و امکانات محدود را ميباید بر 
  کز نمود؟کدام یک از اهداف بيشتر متمر

  
بسياری ازتحقيقات اقتصادی و اجتماعی حاکی از آن است که با افزایش درآمد، 
تمایل و توانایی جوامع برای بهبود شرایط زندگی، بهبود شرایط کار و گسترش 

نشان ميدهد » رابرت بارو«برای مثال، تحقيقات .  دموکراسی افزایش خواهد یافت
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که توسط نرخ رشد ناخالص ملی، نرخ  (که توسعه اقتصادی و بهبود سطح زندگی
مرگ و ميرکودکان و در صد جمعيت مرد و زن دارای تحصيالت ابتدایی اندازه 

درطول زمان احتمال دموکراتيزه شدن نهادهای سياسی را به نحو ) گيری ميشوند
دارای ) مصرف کنندگان(  بنا بر این تحقيقات، مردم 29.چشمگيری افزایش ميدهد

ز مطالبات ميباشند که در صدرآن تامين ضروریات زندگی و در سلسله مراتبی ا
  تحقيقات 30.قرار دارد از جمله آزادی سياسی" لوکس"مدارج پایين تر کاالهای 

 با افزایش ثبات سياسی  31ریچارد پوزنر نشان ميدهد که افزایش درآمد متوسط
شارمالی بطور مستقيم همبسته است زیرا کشورهای ثروتمند راحت ترميتوانند ف
  در 32.سيستم های قضایی و امنيتی قوی اما درعين حال انسانی را تحمل کنند

مجموع، این مجموعه ازتحقيقات مبين آنست که تاکيد بردموکراسی به تنهایی کافی 
نيست، بلکه برنامه رفرم منطقه ميباید اصالحات اقتصادی، سياسی و اجتماعی را 

ليل نهایی بهبود شرایط اقتصادی از اهميت همزمان هدف قراردهد و احتماال در تح
  .  بيشتری برخوردار ميباشد

  
همچنين، تجربه نشان ميدهد که راه و شيوه ای که کشورها برای مدیریت روند 

جهانی شدن و پيوستن به اقتصاد جهانی برمی گزینند دارای تاثيرات چشمگيری 
در . وکراتيک استبرروی سيرتحوالت سياسی آنها، از جمله توسعه نهادهای دم

آنجا که جهانی شدن موجب رشد اقتصادی، افزایش ثروت ملی و بهبود سطح 
زندگی مردم ميشود، نقش مثبت وموثری در توسعه دموکراسی ورشد نهادهای 

از سوی دیگر، آنگاه که جهانی شدن موجب رشد بيکاری .  دموکراتيک ایفا ميکند
، غالبا به بی ثباتی سياسی، طغيان وافزایش شدید نابرابری های اقتصادی ميگردد

عليه تجارت آزاد، بازگشت به اقتصاد دولتی و بسته، رکود اقتصادی و تضعيف 
  .     نهادهای دموکراتيک ميانجامد

 
مبهم وکلی بودن بيش ازحد اهداف طرح خاورميانه بزرگ، فقدان بودجه کافی، 

رب و بی اعتمادی تردید و تزلزل کشورهای اروپایی، مخالفت شدید دولتهای ع

                                                 
29    Robert Barro, “Democracy and Growth”, Journal of Economic Growth, 
1996 
30    “The Contribution of Economic Growth to Democracy”, Heritage 
Foundation, 2000 
31    Median income 
32    Richard Posner, “Equity, Wealth and Political Stability”, Journal of Law, 
Economics and Organisation, 1997 



 توسعه اقتصادی و امنيت ملی هادی زمانی
 
 

 41

افکار عمومی منطقه نسبت به آمریکا به ویژه پس از حمله به عراق، سبب ميشود 
  .  تا بسياری نسبت به موفقيت این طرح خوش بين نباشند

  
طرح خاورميانه بزرگ شامل ليست بلند باالیی از اصالحات اقتصادی، سياسی و 

مزمان و یکسان کليه این با توجه به امکانات محدود،  انجام ه.  اجتماعی است
اولویت بندی این اهداف و تعيين .  اصالحات نه مصلحت ميباشد و نه شدنی است

راهکارهای مشخص برای هر یک ازکشورهای منطقه، بر اساس شرایط 
اقتصادی، سياسی و اجتماعی مشخص آنها برای موفقيت برنامه اصالحات 

صادی و سياسی درکشورهای در این زمينه، تجربه اصالحات اقت.   ضروری است
اروپای شرقی ميتواند حاوی درسهای آموزنده ای برای کشورهای منطقه 

  .  خاورميانه باشد
  

کشورهای منطقه خاورميانه، به ویژه کشورهای متکی به درآمد نفت به لحاظ 
ساختار سياسی، اقتصادی و اجتماعی دارای نقاط مشترک قابل توجهی ميباشند که 

اما در عين حال، تفاوت های چشمگيری .  ر کشورها متفاوت ميسازدآنها را از سای
بين این کشورها نيز وجود دارد که ميبایست در تدوین برنامه اصالحات به آنها 

در این راستا، بررسی شاخص ریسک سياسی واقتصادی کشورهای .  توجه نمود
.  ستتهيه و گزارش ميشود شایان توجه ا» MENA«منطقه که هر ساله توسط 

کشورهای منطقه را بر اساس ریسکهایی که سرمایه گذاری    MENAشاخص 
 رتبه بندی ميکند، 10 تا 1در ميان مدت و بلند مدت با آن مواجه خواهد بود بين 

وزن پارامترهای .   بيانگرحداقل ریسک ميباشد10 مبين حد اکثر و 1بصورتيکه 
که شامل مواردی نظير  برابر دو سوم ميباشند MENAسياسی در شاخص ریسک 

ميزان ثبات داخلی و آسيب پذیری در برابر مداخالت و تهدیدهای سياسی و نظامی 
باقيمانده مربوط به پارامترهای اقتصادی است که مواردی مانند .  خارجی ميشود

عملکرد و چشم انداز اقتصاد کالن و تالش دولت در زمينه خصوصی سازی را در 
، رتبه بندی کشورهای خاورميانه و آفریقای MENAش بنا بر گزار.  بر ميگيرد

 به قرار زیر است که حاکی از وجود تفاوتهای قابل 2000شمالی برای سال 
  33:توجهی بين کشورهای منطقه ميباشد

  
  

                                                 
33    Daniel Neep, “Dilemmas of Democratisation in the Middle East: The 

Forward Strategy of Freedom”, Middle East Policy Council Journal, 
2004  
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 )اقتصاد ویران (1.8عراق  •

وجود بيکاری گسترده، وابستگی شدید به درآمد نفت و  (3.3الجزایر  •
 )گاز، منازعات داخلی

چند دستگی و ناآرامی های سياسی، نرخ های باالی   (4.0ن  ایرا •
تورم و بيکاری، فساد وبازار سياه گسترده، نارضایتی فزاینده اقشار 

 )متوسط و مدرن به ویژه زنان و دانشجویان

 مذهبی بين شيعيان وسنی ها، تنش با -منازعات قومی (5.3بحرین  •
هبری جدید و کشورهای خليج فارس، وابستگی به درآمد نفت، ر

 )نسبتا نا آزموده شيخ حامد

اشتغال پایين جمعيت بومی، نبود تنوع اقتصادی،  (5.6عمان   •
 )وابستگی به کمکهای اقتصادی خارجی

رشد فزاینده ناراضييان سياسی و گسترش  (5.6عربستان سعودی   •
نيروهای اپوزیسيون، وابستگی بسيار شدید به نفت، اقتصاد ناکارآمد 

 )ی آهستهو رشد اقتصاد

تنش در روابط با سایر کشورهای عرب، ضعف بخش  (6.2قطر  •
 ) های غير نفتی اقتصاد

تنش های روز افزون با ایران، تشدید رقابت از سوی  (8.0امارات   •
  )    بنادر و مراکز اقتصادی جدید در منطقه

  
و کيفيت حکومترانی ) Economic Freedom(شاخص های آزادی اقتصادی 

)Governance( ابزار مفيدی هستند که با استفاده از آنها ميتوان تعيين نمود که 
برنامه اصالحات اقتصادی و سياسی هر کشور ميبایست بر روی چه جوانبی 

  .  بيشتر تاکيد نماید
  

 یک تصویر کلی از ميزان بسته  وال استریت ژورنال» آزادی اقتصاد«شاخص 
دولت در امور اقتصادی، ميزان بودن و غير رقابتی بودن اقتصاد، شدت مداخله 

باال بودن سطح مالياتها و بودجه دولت، استقالل قوه قضائيه، شدت کنترل سرمایه 
گذاری خارجی و ميزان گسترش بازار سياه و اقتصاد غير رسمی بدست ميدهد 

 حاکی از مداخله 5 را مالحظه کنيد، رقم باال، برای مثال نزدیک به 1جدول (
 مبين اقتصاد 1گی اقتصادی است در حاليکه رقم پایين مانند گسترده دولت در زند
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حاکی از آن است که کشورهای » آزادی اقتصاد«شاخص ) .  باز و رقابتی است
خاورميانه به لحاظ آزادی اقتصادی در سطح ميانگين کشورهای درحال گذار 

شورها با این تفاوت که این گروه از ک.  اروپای شرقی و آسيای مرکزی قرار دارند
 موفق به انجام اصالحات اقتصادی قابل توجهی شدند، 2002 – 1995در فاصله 

در حاليکه کشورهای خاورميانه در زمينه اصالحات اقتصادی گام موثری 
دوما، در ميان کشورهای خاورميانه . برنداشته و فاقد پویایی و تحرک بوده اند

د ایران، ليبی و عراق دارای برخی از آنها، مانن.  تفاوتهای چشمگيری وجود دارد
بعالوه، درميان سایر . اقتصادهای شدیدا بسته، غير رقابتی و نا به هنجار ميباشند

کشورها نيز ميزان آزادی اقتصادی یکنواخت و منسجم نيست، به این معنی که در 
برخی از زمينه ها آزادی اقتصادی چشمگيری وجود دارد، اما در سایر موارد 

این در حالی است که بنا به .  اری و مداخله دولت بسيار شدید استميزان نابه هنج
تحقيقات جدید آزادی اقتصادی هنگامی دارای بيشترین تاثير بر توسعه اقتصادی 

  . است که بطور سيستماتيک در کليه جوانب رعایت شود
  

تحقيقياتی که پيرامون رابطه بين توسعه اقتصادی و سيستم حکومترانی 
)governance( انجام گرفته حاکی از آن است که ناتوانی و نا به هنجاری سيستم 

   34.عقب افتادگی اقتصادی و سياسی است حکومترانی یکی از دالیل پایه ای
 در 2002 و 2000، 1998، 1996شاخص های بانک جهانی که برای سالهای 

ه  کشور جهان را بر اساس شش جنبه سيستم حکومترانی طبق199دسترس ميباشند، 
  :این جنبه ها عبارتند از. بندی ميکنند

  
این شاخص در برگيرنده جنبه های متعددی از    : 35مشارکت و پاسخگویی •

فرآیندهای سياسٍی، آزادیهای مدنی وحقوق سياسی، ازجمله استقالل رسانه 
های عمومی است و در مجموع ميزان مشارکت شهروندان در انتخاب دولت 

 . شهروندان را اندازه می گيردو پاسخگویی دولت در برابر 

 این شاخص در برگيرنده متغيرهای متعددی است  :36ثبات سياسی و امنيت •
 . که احتمال بی ثباتی وفروپاشی نظام حکومتی را ميسنجند

                                                 
34    Herbert Kitschelt, “A Review of the Political Economy of Governance”, 

World Bank Policy Research Working Paper, May   2004. 
35    Voice and Accountability 
36    Political Stability and Absence of Violence 
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 این متغير جوانب متعددی از کيفيت ارائه خدمات دولتی،  :37کارآمدی دولت •
الل کارمندان دولت از کيفيت دیوانساالری، کارآمدی دستگاه دولت واستق

فشارهای سياسی را در بر ميگيرد و در مجموع کارآمدی دولت، ميزان 
اعتبار دولت، پایبندی آن به سياستهای اعالم شده و اعتماد مردم به دولت را 

 .      اندازه می گيرد

 موضوع این شاخص خود سياستها  :38کيفيت سيستم های نظارتی و تنظيمی •
و شدت ناسازگاری این ) نه دستگاه اداری دولت(ست و برنامه های دولت ا

سياستها را با قوانين و مناسبات بازار، ضعف و کارآمدی سيستم های 
 .نظارتی و ميزان مداخله دولت درامور اقتصادی را ميسنجد

 این شاخص شامل متغيرهای متعددی ميشود که ميزان  :39حکومت قانون •
 جامعه را اندازه می گيرند، مانند ميزان اعتماد و پایبندی شهروندان به قوانين

و احتمال وقوع قانون شکنی و جرائم، ميزان کارآمدی واعتبار دستگاه 
 .قضایی و ضمانت اجرایی قراردادها

  این شاخص ميزان شيوع و گستردگی فساد اجتماعی را  :40کنترل فساد •
مناصب در اینجا منظور از فساد سوء استفاده از قدرت و .  اندازه ميگيرد

شخصی ميباشد که مبين عدم احترام  دولتی و اجتماعی برای کسب منافع
فاسد و مفسد به قوانين اجتماعی است که نهایتا امر اداره جامعه را ناممکن 

 . ميسازد
 

که ميانگين شش شاخص ) governance(شاخص  کيفيت سيستم حکومترانی 
یریت سياسی جامعه، باال است یک تصویر کلی از ميزان مشارکت مردم در مد

پاسخگویی دولت در برابر شهروندان، ثبات سياسی، کارآمدی دستگاه و 
سياستهای دولت و ميزان پایبندی و احترام حاکمان و شهروندان به حکومت قانون 

 را مالحظه کنيد، رقم منفی مبين نامطلوبی سيستم 2جدول (بدست ميدهد 
، به لحاظ  کيفيت و مطلوبيت همانطور که مالحظه ميشود).  حکومترانی است

سيستم حکومترانی، منطقه خاورميانه همطراز گروه کشورهای در حال 
مجددا، ميان کشورهای خاورميانه تفاوتهای .  گذارنسبتا بسته و کم درآمد است

بر اساس شاخص های بانک جهانی، در برخی از . چشمگيری وجود دارد
                                                 
37    Government Effectiveness 
38   Regulatory Quality 
39   Rule of Law 
40   Control of Corruption 
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  سيستم حکومترانی از -زیره و نيجریه ليبی، الج  مانند ، ایران، عراق،-کشورها 
کليه جهات فوق نامطلوب است، در صورتيکه وضعيت در سایر کشورها اندکی 

بر اساس این شاخص ها ميتوان تعيين نمود که برنامه اصالحات . بهتر است
سياسی در کل و تک تک کشورهای منطقه ميبایست چگونه باشد و بر چه 

 مجموع شاخص های بانک جهانی مبين آن است در. مواردی بيشتر تاکيد نماید
که منطقه خاورميانه و آفریقای شمالی، به لحاظ ميزان مشارکت مردم در 

  .   سرنوشت سياسی خود دارای نامطلوبترین سيستم حکومترانی است
  

روند اصالحات اقتصادی و سياسی هنگاميکه به درجه معينی ازتکامل ميرسد، 
این معنی که در برابر دشواری های مقطعی متوقف پایدار وخود پو ميشود، به 

ومتالشی نميشود، بلکه به پيشرفت خود ادامه ميدهد و موفقيت هرمرحله موجب 
در این روند، اصالحات .  موفقيت اصالحات عميق تر وپردامنه تر ميشود

اقتصادی و سياسی یکدیگر را تقویت ميکنند به نحوی که هر یک راه را برای 
از منظر دیگر، پيشرفت برنامه اصالحات موجب تسریع  .   ميسازددیگری هموار

و تشدید توسعه اقتصادی و سياسی کشور ميگردد که به نوبه خود تداوم و پيشرفت 
اما بنظر ميرسد که در کشورهای .  آتی روند اصالحات را تسهيل و تسریع ميکند

الحات اقتصادی و نفت خيزخاورميانه، اتکا به درآمد و رانت نفت رابطه بين اص
سياسی را تضعيف ميکند، به حاکمان سياسی اجازه ميدهد تا انجام اصالحات 

سياسی را همواره به آینده موکول نمایند و مانع از آن ميشود تا روند اصالحات 
  .    سياسی و اقتصادی وارد مرحله پایدار و خود پو گردد

  
نها به سه گروه پردرآمد، بانک جهانی کشورهای جهان را بر اساس سطح درآمد آ

کشورهای جهان % 25در این تقسيم بندی، .  متوسط و کم درآمد تقسيم بندی ميکند
بقيه در گروه متوسط قرار % 45در گروه کم درآمد و % 30در گروه پردرآمد، 

بنا به نظریه پرفسور جفری گرات کشورهای گروه متوسط در روند جهانی .  دارند
ی مواجه اند زیرا نه با کشورهای ثروتمند و اقتصادهای شدن با یک مشکل پایه ا

متکی به دانش قادر به رقابت ميباشند و نه با کشورهای کم درآمد که در آنها سطح 
 جفری گرات معتقد است که برای خروج از این مشکل،  41.دستمزدها پایين است

نند در کشورهای ثروتمند ميبایست به کشورهای گروه متوسط کمک کنند تا بتوا
سلسله مراتب توليد ارزش افزوده به درجات باالتری دست یابند و به رقابت در 

  کشورهای خاورميانه در گروه کشورهای متوسط .اقتصاد جهانی دانش بپردازند
                                                 
41  Geoffrey Garret, “Globalization’s Missing Middle”, Foreign Affairs, Nov. 
2004 
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ميباشند، اما رقابت در اقتصاد جهانی برای آنها بسيار دشوارتر از سایر کشورهای 
زیرا کشورهای .  وپای شرقی استاین گروه، مانند روسيه و کشورهای ار

خاورميانه به لحاظ سطح درآمد در رتبه های باالی گروه متوسط قرار دارند اما به 
لحاظ سطح مهارت نيروی کار و رقابت در اقتصاد دانش محور در مراتب بسيار 

  .      پایين این گروه ميباشند
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  شاخص آزادی اقتصاد :  1جدول 
  کشور

  
2000- 
2002  

1995- 
1999 

 بودجه  تجارت
  

مداخله 
 دولت

 

سياست 
 پولی

 

سرمایه 
گذاری 
 خارجی

بخش 
بانکی و 
 مالی

قيمتها و 
 دستمزدها

 

قوانين 
 مالکيت

 

نظارت و 
تنظيم امور 
 اقتصادی

بازار سياه 
و غير 
 رسمی

  کشوهای وابسته به رانت
  الجزیره
  بحرین
  ایران
  عراق
  کویت
  ليبی
  عمان
  قطر

  عربستان سعودی
  امارات
  نيجریه
  آنگوال

  ميانگين

 
3.31 
2.02 
4.54 
4.93 
2.58 
4.68 
2.77 
3.01 
3.16 
2.29 
3.73 
4.48 
3.46 
  

 
3.65 
1.83 
4.73 
4.85 
2.45 
4.95 
2.77 

 
2.98 
2.35 
3.44 
4.43 
3.49  

 
4.80 
2.40 
4.44 
5.00 
2.11 
5.00 
2.60 
2.83 
4.00 
2.00 
5.00 
5.00 
3.77  

 
3.96 
1.98 
3.90 
5.00 
2.67 
3.72 
3.30 
3.27 
2.72 
1.50 
2.80 
4.00 
3.23 
  

 
3.20 
3.30 
4.22 
5.00 
3.94 
4.89 
4.15 
3.92 
4.06 
3.11 
2.55 
4.33 
3.89 

 

 
3.50 
1.00 
4.67 
5.00 
1.11 
4.00 
1.00 
1.17 
1.11 
1.33 
4.40 
5.00 
2.77 

 

 
2.70 
2.00 
4.67 
5.00 
4.00 
5.00 
3.40 
3.00 
3.78 
3.56 
2.50 
4.00 
3.63 

 

 
3.20 
1.60 
5.00 
5.00 
3.00 
5.00 
3.40 
3.67 
3.44 
3.11 
3.90 
4.00 
3.69 

 

 
3.00 
2.30 
4.00 
5.00 
3.00 
5.00 
3.00 
3.17 
2.78 
2.89 
2.20 
4.00 
3.36 

 

 
3.40 
1.00 
5.00 
5.00 
1.44 
5.00 
2.50 
3.00 
2.22 
1.33 
3.50 
4.00 
3.12 

 
3.00 
1.70 
4.44 
4.14 
2.44 
5.00 
2.60 
4.00 
2.67 
2.22 
4.00 
5.00 
3.44 

 

 
3.00 
1.40 
5.00 
5.00 
2.11 
5.00 
2.00 
1.67 
2.22 
1.11 
3.55 
4.83 
3.07 

  :کشورهای در حال گذار
  *    نسبتا یسته -
  **    نسبتا باز  -

 
3.77 
2.81 

 
4.02 
3.11 

 
3.73 
2.85 

 
3.34 
3.83 

 
3.12 
2.65 

 
4.58 
3.64 

 
3.53 
2.30 

 
3.75 
2.48 

 
3.58 
2.56 

 
3.73 
2.97 

 
4.03 
3.14 

 
4.46 
3.49 

Source:  Index of Economic Freedom, Washington: Heritage Foundation.  Also, Looney 2004 
  وکراین، ازبکستاناا، روسيه، تاجيکستان، ترکمنستان، یستان، مالدوزستان، قرقيقارمنستان، آذربایجان، بالروس، گرجستان، قزا  *

  اسدونيا، لهستان، رومانی، اسلواکيا، اسلوانيا آلبانی، بلغارستان، کروئسی، چک، استونيا، مجارستان، التویا، ليتوانی، م  **
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  بانک جهانی) governance(شاخص کيفيت حکومترانی :  2جدول 
  کشور

  
2000- 
2002 

1995- 
1999 

 مشارکت
 

 ثبات سياسی
 

 کارآمدی دولت
 

کيفيت 
سياستهای 
 تنظيم اقتصاد

 حکومت قانون
 

 کنترل فساد
 

  کشوهای وابسته به رانت
  الجزیره
  بحرین
  نایرا

  عراق
  کویت
  ليبی
  عمان
  قطر

  عربستان سعودی
  امارات
  نيجریه
  آنگوال

  ميانگين   

 
-1.02 
0.28 

-0.68 
-1.94 
0.37 

-1.25 
0.59 
0.52 

-0.07 
0.45 

-1.12 
1.51-  
-0.38

 

 
-1.13 
0.15 

-0.72 
-2.00 
0.33 

-1.39 
0.53 
0.45 

-0.12 
0.69 

-1.15 
1.40-  
-0.48

 

 
-1.21 
-1.01 
-0.91 
-1.95 
-0.26 
-1.56 
-0.64 
-0.72 
-1.30 
-0.61 
-1.07 
1.35-  
-1.05 

 

 
-2.09 
-0.03 
-0.29 
-2.21 
0.44 

-0.92 
0.92 
1.14 
0.15 
0.96 

-1.38 
1.99-  
-0.44 

 

 
-0.75 
0.56 

-0.31 
-1.63 
0.14 

-1.10 
0.88 
0.72 

-0.11 
0.58 

-1.16 
1.35-  
-0.29 

 

 
-0.80 
0.86 

-1.39 
-2.92 
0.05 

-2.08 
0.58 
0.31 

-0.04 
0.69 

-0.74 
1.48-  
-0.58 

 

 
-0.68 
0.86 

-0.56 
-1.59 
0.94 

-0.97 
1.10 
1.06 
0.67 
1.10 

-1.21 
1.44-  
-0.06 

 

 
-0.59 
0.45 

-0.60 
-1.31 
0.90 

-0.88 
0.69 
0.60 
0.17 
0.70 

-1.15 
1.12-  
-0.18 

 
  :کشورهای در حال گذار

  *    نسبتا یسته -
  **    نسبتا باز  -

 
- 0.84 

0.41 

 
- 0.74 

0.27 

 
- 0.79 

0.59 

 
- 0.42 

0.51 

 
- 0.82 

0.19 

 
- 0.99 

0.46 

 
- 0.84 

0.20 

 
- 0.88 

0.08 

Source:  Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi, “Governance matters III, Governance Indicators for 1996-2002”, 
World    Bank, June 2003.  Also R. Looney 2004 

  ا، روسيه، تاجيکستان، ترکمنستان، یوکراین، ازبکستانیستان، مالدوزستان، قرقيقارمنستان، آذربایجان، بالروس، گرجستان، قزا  *
 ليتوانی، ماسدونيا، لهستان، رومانی، اسلواکيا، اسلوانيا آلبانيا، بلغارستان، کروئسيا، چک، استونيا، مجارستان، التویا،  **
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    مقایسه با سياست اروپا.4

  ای اروپاطرح ه
  

کشورهای اتحادیه اروپا طرح های مختلفی را برای پيشبرد تحوالت دموکراتيک 
شراکت طرح در منطقه خاورميانه و شمال آفریقا ارائه نموده اند که مهمترین آنها 

است که ) Europe-Mediterranean Partnership (EMP) (نهاروپا و مدیترا
سياست  روند بارسلون در حقيقت.  پيمان یا روند بارسلون معروف ميباشدبه 

برنامه  «.  اتحادیه اروپا در خصوص تحوالت منطقه است شدهرسمى و اعالم
ا طرح های اروپدو مورد دیگر از   »استراتژى امنيتى اروپا« و »ااروپ همسایگان

 . استاورميانهدر رابطه با برنامه اصالحات خ
 

ها به   خاورميانه بزرگ، آشورهاي اروپایي سالطرحشدن   ها پيش از مطرح مدت
هاي  هاي سياسي و اقتصادي دولت هاي مشابه با هدف اصالح نظام تدوین طرح

 هب .  بازارهاي اروپایي مشغول بودندهمنطقه مدیترانه شرقي و مرتبط ساختن آنها ب
هاي جنوبي اروپا  ، دولت1970هلسينكي در اواسط دهه فقتنامه دنبال امضاي موا 

آه از خطر بالقوه افزایش فاصله اقتصادي وجمعيتي ميان سواحل شمالي و جنوبي 
 بحث درباره ایجاد آنفرانس امنيت و 1989مدیترانه نگران بودند، در سال 

  در روند این پروسه .ودندنمرا آغاز   CSCM)(42 همكاري در منطقه مدیترانه
آفریقاي شمالي مبذول و  توجه بيشتري به خاورميانه ند تاها تصميم گرفت اروپایي
  . کنندروي اروپاي شرقي و مرآزي متمرآز نبر تنها هم خود را نمایند و 

  
شهر  در را»  اروپا و مدیترانهشراکت «آنفرانس اتحادیه اروپا 1995ر نوامبدر 

، معروف به توافقنامه اي  منطقهنامهعقد یك توافقکرد که به گزار بارسلون اسپانيا بر
، یعنی الجزیره، قبرس، مصر،  آشور خاورميانه و شمال آفریقا12با بارسلون،  

اسرائيل، اردن، لبنان، مالتا، مراکش، سوریه، تونس، ترکيه و دولت خودگردان 
تحادبه اروپا برای استقرار در واقع برنامه مشترک اتوافقنامه این   .انجاميدفلسطين 

شامل  که شدخاورميانه و شمال افریقا ميبامنطقه و سياسی تصادی قثبات و توسعه ا
اصالحات ،  حقوق بشرارتقاءکمکهای توسعه اقتصادی، آزادسازی تجارت، 

 و سياسی، مبادالت فرهنگی، پشتيبانی از استقرار صلح بين اسرائيل و فلسطين

                                                 
42  Conference on Security and Cooperation in the Mediterranean 
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ایجاد یك منطقه بارسلون امه فقت نموا.  تروریسم ميشودمبارزه با بنيادگرایی و 
 و ها پرداخت وامدر دستور کار خود قرار ميدهد،  2010تجارت آزاد را تا سال 

 12متعهد ميشود و کليه  آشور امضاآننده 12کمکهای اقتصادی قابل توجهی را به 
شر و ب  تضمين حقوق، "توسعه حكومت قانون و دموآراسي"را به کشور مزبور 
  .ميسازدمتعهد " آزادي بيان، تجمع، اندیشه و عقيده"ها و همچنين  حقوق اقليت

  
 ایجاد یک فوروم»  اروپا و مدیترانهشراکت«یکی از موفقيت های چشمگير طرح 

منطقه ای برای گفتگو ميان کشورهای درگير در روند صلح خاورميانه است که 
.  ز چارچوب سازمان ملل ميباشدتنها فوروم برای انجام این مقصود در خارج ا

 مالي به دولت خودگردان فلسطين ها  منبع آمكبزرگتریناتحادیه اروپا همچنين 
  .است

  
ارتقاء تجارت آزاد و ایجاد ادغام اقتصادی منطقه ای در درون منطقه و بين منطقه 

اکنون .  است»  اروپا و مدیترانهشراکت«و اتحادیه اروپا از اهداف پایه ای  طرح 
بين ) Bilateral Association Agreements(توافقنامه های دوجانبه همبستگی

اتحادیه اروپا با کليه کشورهای امضا کننده توافقنامه بارسلون، به استثنای سوریه، 
در .  توافقنامه با سوریه نيز نهایی شده و آماده امضا ميباشد.  به امضا رسيده است

 یک اتحادیه گمرکی با اروپا تاسيس و آغاز 1996نتيجه توافقنامه ترکيه، در سال 
 کشورهای قبرس و مالتا به اتحادیه اروپا 2004در اول ماه مه .  به کار نمود

 کشورهای مصر، 2004 فوریه 25در زمينه ادغام درون منطقه ای، در .  پيوستند
اردن، مراکش و تونس، با پشتيبانی اتحادیه اروپا توافقنامه معروف به 

را برای ایجاد یک منطقه تجارت آزاد منطقه ای ) Agadir Agreement(آقادیر
  .  امضا نمودند

  
در زمينه اصالحات سياسی، برای هر کشور برنامه های مشخصی برای استقرار 
حکومت قانون و ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر پيش بينی شده است که اکنون با 

یه اروپا متعهد شده است تا از اتحاد. کشورهای مربوطه در دست مذاکره ميباشند
 بيليون یورو بمنظور انجام این اصالحات در اختيار 50 مبلغ 2006آغاز سال 

» دموکراسی وحقوق بشر اروپا«افزون بر این، برنامه .  کشورهای مزبور بگذارد
هر ساله پروژه های متعددی را در منطقه خاورميانه و شمال آفریقا  در زمينه های 

خابات، برگذاری انتخابات، برابری جنسی وحقوق زنان تامين مالی نظارت بر انت
  .  ميکند
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اتحادیه اروپا ساالنه نزدیک به یک بيليون دالر  بطور متوسط 1995از سال 
منطقه خاورميانه و شمال آفریقا به بمنظور اجرای اصالحات فوق به کشورهای 

 کمک های مالی   عالوه بر.ویژه دولت خودمختار فلسطين کمک نموده است
بالعوض، مبالغ هنگفتی نيز توسط بانک سرمایه گذاری اروپا به کشورهای منطقه 

 یک بيليون یورو به صورت کمک 2003برای مثال، در سال .  وام داده شده است
در اختيار ) soft loan" (ارزان" بيليون یورو به صورت وام  2بالعوض و 

    .  کشورهای منطقه گذاشته شد
  

برای »  اروپاهمسایگان«جدیدی را با نام برنامه اتحادیه اروپا  ٢٠٠٣س در مار
که دارای مرزهای مشترک با اتحادیه اروپا ميباشند اما دورنمای آشورهایى 

پيوستن آنها به اتحادیه اروپا موجود نيست ارائه نمود که عالوه بر کشورهای 
بر اساس این .  شودجنوب مدیترانه شامل اوکراین، مولدویا و بالروس نيز مي

این آشورها در صورت داشتن معيارهاى مطلوب اروپا آه در اعالميه طرح، 
، به ویژه احترام به حکومت قانون، دموکراسی، بارسلون به آنان اشاره شده است
مى توانند از بازار داخلى اروپا استفاده آنند و در حقوق بشر و آزادی اقتصادی، 
تردد افراد، خدمات، آاال و ازجمله آزادی  (م شوندبرنامه هاى این اتحادیه سهي

 برنامه مشخصی که برای کشورهای مراکش، تونس، 2004در دسامبر ).  سرمایه
اردن، اسرائيل و حکومت خودگردان فلسطين تهيه شده بود به تصویب رسيد و به 

این ترتيب کشورهای مذکوراولين گروهی خواهند بود که از مزایای برنامه 
  .  بهره مند خواهند شد»  اروپاگانهمسای«
  

و  چالش ها بيانگر این سند.  گردید منتشر ٢٠٠٣در سال  استراتژى امنيتى اروپا
 «بر اساس سند .  ندنىآتهدید ماست آه محيط ژئوپوليتيك اروپا را ی مخاطرات

بارتند از تروریسم، گسترش این تهدید ها عاصلى ترین » استراتژى امنيتى اروپا
گرایى، منازعات منطقه اى، جنایات سازمان یافته و بنيادى آشتار جمعى، سالح ها

اشاعه سایر کشورها  بى ثباتى را به بی کفایت و از هم پاشيده کهدولت هاى 
بخش عمده این تهدیدات خاطر نشان ميشود که » استراتژى امنيتى اروپا  «. دهنديم

در برخورد با این د ميکند که همزمان تاکياما ، خاورميانه ناشى مى شودمنطقه از 
مطلوب  از گزینه های هاعوامل شكل دهنده آنکليه به با توجه   ميبایستاهتهدید

نظامى در این چارچوب راه کار . سازمانی استفاده نمودسياسى و اقتصادى و 
ميباشد که تنها در شرایط استثنایی مجاز بوده و ميبایست تا حد ممکن آخرین گزینه 
  . های بين المللی انجام پذیرددر پوشش نهاد
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 کشورهای اتحادیه اروپا طی »خاورميانه بزرگ«طرح باالخره، در واکنش به 
برای مثال، .  چند سال اخير اقدام به تشدید فعاليتهای خود در منطقه نموده اند

مان طرح های جدیدی را برای پيشبرد برنامه اصالحات منطقه ارائه لانگلستان و آ
همکاری «  و 43»گروه ویژه برای گفتگو با جهان اسالم«ترتيب به  به نموده اند که

فرانسه، هلند و اسپانيا از سوی دیگر، .   معروف ميباشند 44»با جهان اسالم
اتحادیه اروپا متعهد شده است همچنين، .  کمکهای خود را به منطقه افزایش داده اند

ژه های حقوق بشری باشند کمکهای خود را به دولتهای عربی که آماده اجرای پرو
  .   افزایش دهد

  

  تفاوتهای طرح های آمریکا و اتحادیه اروپا
  

برای سالها کشورهای اتحادیه اروپا از ضرورت انجام اصالحات سياسی در 
 با این . خاورميانه و پشتيبانی از تحوالت دموکراتيک در این منطقه سخن گفته اند

تيجه طرح خاورميانه بزرگ آمریکا همه کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به ن
به آن ایرادهای متعددی وارد آورده اند و به عملی بودن و موفقيت آن به  نگرانند، 

این بخشا بدین دليل است که طرح خاورميانه بزرگ نسبت .   دیده شک می نگرند
از سوی دیگر، اروپا نگران است که نومحافظه .  به طرح اروپا ضربتی تر است

ابتکار عمل در منطقه ) روند بارسلون(یکا با نوسازی طرح اروپا کاران آمر
 . خاورميانه را از دست اروپائيان بربایند

  
آمریکا و اروپا دارای منافع مشترکی در خاورميانه ميباشند، به ویژه در زمينه های 

مبارزه با تروریسم، منع گسترش سالحهای کشتار جمعی، ثبات و صلح 
نيت توليد و صادرات نفت  و جلوگيری از گسترش بنيادگرایی خاورميانه، تامين ام

اما بر سر چگونگی پيگيری این منافع تفاوتهای قابل توجهی بين آمریکا .  اسالمی
اکنون آمریکا و اتحادیه اروپا دارای روش های برای مثال، .  و اروپا وجود دارد

ورميانه بزرگ منطقه خادر متفاوتی برای انجام اصالحات سياسی و اقتصادی 
این .  ر را مستقيما هدف قرار ميدهدش دموکراسی و حقوق بارتقاءآمریکا .  ميباشند

روش بر این فرض متکی است که نيروهای بومی، به ویژه طبقه حاکمه منطقه از 
انگيزه، توانایی و پویایی الزم برای انجام به هنگام اصالحات سياسی و اقتصادی 

                                                 
43   Task Force for Dialogue with the Islamic World 
44   Engaging with the Islamic World 
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به رشد سریع روند جهانی شدن ناتوانی این  با توجه اما،.  برخوردار نميباشند
جوامع در پيشبرد و انجام اصالحات الزمه امنيت و ثبات جامعه جهانی را تهدید 

به نحوی نيروهای اصالح طلب منطقه از جامعه بين المللی ميبایست ، لذا.  ميکند
موارد  مستقيما ارتفا دموکراسی را هدف قرار دهد و در ،دفعال پشتيبانی کن

  . استثنایی چنانچه الزم باشد به مداخله مستقيم بپردازد
  

تنها از غرب در خاورميانه آسب منافع استراتژیك از سوی دیگر، برای اروپا 
از . طریق دگرگونى هاى تدریجى، هدایت شده و مسالمت آميز ممكن خواهد بود

 ضرورى نظر اروپا، اصالحات سياسى و اقتصادى در خاورميانه امرى الزم و
د آه ساختار سياسى ناما این اصالحات باید به گونه اى صورت پذیر. است

 و موجب بی ثباتی منطقه دنتوانایى پيشبرد آن را داشته باشکشورهای منطقه 
برخورد اتحادیه اروپا با امر اصالحات سياسی و اقتصادی خاورميانه و .  نگردد

دموکراسی را عمده نميکند، این روش .  آفریقا تدریجی و اصالح طلبانه است
 دموکراسی را مستقيما هدف قرار نميدهد و شامل بودجه های  اختصاصی  ارتقاء
این روش مستقيما تغيير ساختار سياسی را هدف .   دموکراسی نميشودارتقاءبرای 

 دموکراسی بطورغير مستقيم، از طریق اجرای پروژه ارتقاءقرار نميدهد، بلکه 
سيستم  قوانين، افزایش کارآمدی، پاسخگویی و شفافيت های مشخص برای اصالح

دولت، بهبود سيستم های مدیریت دولتی، اصالحات مدیریت و حکومترانی 
اقتصادی، تقویت بخش خصوصی، آزادسازی اقتصاد، تقویت نهادهای مدنی و 

در این روش پيشبرد .   حقوق بشر انجام ميپذیردارتقاءپروژه های مشخص برای 
قه ب دموکراسی به توانایی نيروهای بومی، به ویژه طارتقاءحات و برنامه اصال

حاکم متکی است و تقویت گرایشات اصالح طلبانه از طریق فشارهای دیپلماتيک و 
  .  مشوق های اقتصادی انجام ميپذیرد

  
خاورميانه بزرگ همانند دیگر استراتژى هاى آالن آمریكا، طرحى است طرح 
 آن بيش از هر چيز به نيروی اقتصادی وسياسی آمریکا که اجرایامنيتى  و جهانى

این در حالى است آه استراتژى امنيتى . جهان متکی استابرقدرت به عنوان تنها 
 و به ضرورت نهادسازی و مشارکت نيروهای اروپا، بيشتر منطقه محور است

زى  هادسامستلزم نتغييرات نظام سياسى از منظر اروپا .  محلی توجه بيشتری دارد
طرح از این منظر، برخى از اروپایيان معتقدند .  ميباشدزمانبر  و در نتيحه است

از .  گرددبه گسترش منازعات در خاورميانه منجر ممکن است خاورميانه بزرگ 
مدتًا خودآامه و اقتدارگرا هستند، عنظام هاى سياسى موجود در منطقه آنجا که 

ن طى مراحل خاص مى تواند شرایط هرگونه تضعيف پایه هاى نظامى سياسى بدو
در این حالت، احتمال به روى آار آمدن . سرنگونى این نظام ها را فراهم آورد
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اهداف غرب  مغایرآه  دولت هاى افراطى و تندرو دور از انتظار نخواهد بود
  .آمریکا ميباشد» طرح خاورميانه بزرگ«ازجمله اهداف 

  
یکسان و خاورميانه با مسائل گرچه سياست کشورهای اروپایی در برخورد 

در رابطه با منطقه یکدست نيست، اما در مجموع، روش و سياستهایی را که 
اکثر .  ميکنند دارای تفاوتهای قابل توجهی با سياست آمریکا استخاورميانه دنبال 

کشورهای اروپایی مسئله اسرائيل و فلسطين را دليل اصلی ناآرامی های منطقه، 
اسرائيل و ناقشه يادگرایی اسالمی ميدانند و معتقدند که حل مرشد تروریسم و بن

برعکس، آمریکا .  فلسطين ميبایست در صدر اولویت سياست های غرب باشد
معتقد است که حل معضالت منطقه، از جمله مسئله اسرائيل و فلسطين مستلزم 
ه ریشه کن کردن تروریسم و بنيادگرایی اسالمی و استقرار دموکراسی در منطق

، آمریکا در  استراتژیک خود در منطقههمچنين، برای دستيابی به اهداف.  است
تحليل نهایی استفاده از نيروی نظامی را مجاز ميداند، در صورتيکه کشورهای 

اروپایی در مجموع از کاربرد نيروی نظامی روی گردانند و استفاده از آنرا تنها 
  .ن ملل مجاز ميداننددر موارد بسيار استثنایی و تحت پوشش سازما

  
نظر   نيز از دیگر وجوه اختالفچگونگی برخورد با جمهوری اسالمی ایران 

 داند که گریز می مریکا ایران را کشوری قانون  آ.اروپاست آمریکا و اتحادیه
 آن را شریکی پيچيده اتحادیه اروپادر صورتيکه اید تغيير کند حکومت آن ب

 رسيدن احزاب اسالمى در داخل تشكيالت حكومتى اروپایيان با به قدرت.  داند می
آه اغلب احزاب منتخب در آشورهاى  زیرا برآنند  مخالف نيستندی منطقهآشورها

اسالمى، احزاب ميانه رو هستند و افراطيون مذهبى در داخل جوامع اسالمى از 
  افزون بر این، کشورهای اروپایی مسئله تروریسم را .اآثریت برخوردار نيستند

مربوط عوامل متعددى  به تروریسماز دید اروپا رشد  . دنه اسالم مرتبط نمى آنب
، نظير فشارهاى ناشى از مدرنيسم، فرهنگ، بحران هاى سياسى و اجتماعى ميشود

اگرچه اروپا و آمریكا در اهداف با به عبارت دیگر، .  و ازخودبيگانگى جوانان
ا و شيوه برخورد با آنها تفاوت هدیدیكدیگر اشتراك منافع دارند، اما در تعریف ته

   .جود داردوبين آنها هاى عميقى 
 

رویکردهای متفاوت آمریکا و کشورهای اروپای غربی در برخورد با خاورميانه 
پيشينه ها و تجارب تاریخی،َ شرایط ژئوپلتيک، مانند عوامل متعددی است،  نتيجه

جمعی اروپا به دليل دان وج.  ترکيب جمعيتی  و نوع پيوندهای تجاری با منطقه
یک دچار کشورهای آفریقا و آسيا استعمار جنگهای صليبی وعملکرد اروپا در 

این امر سبب ميشود که بسياری از مردم این منطقه ازجنگ .  حس گناه است
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در رابطه با .  رویگردان باشند و به مبارزات آزادیخواهانه به دیده احترام بنگرند
 به دليل نسل کشی یهودیان در جنگ جهانی دوم، ن،مناقشه اسرائيل و فلسطي

اما . پشتيبانی از امنيت اسرائيل بخشی از وجدان سياسی مردم اروپای غربی است
ند و ضکشورهای اروپای غربی همزمان به تجاوز به حقوق مردم فلسطين معتر
ين همچن.  امنيت اسرائيل را مستلزم حل صلح آميز مسئله اسرائيل و فلسطين ميدانند

ته است که زیر پا گذاشتن ختجربه هولناک دو جنگ جهانی به مردم اروپا آمو
قوانين وحقوق بين المللی درنهایت به بی ثباتی و جنگ ميانجامد که برنده  و بازنده 

 غربی، به ویژه یلذا کشورهای اروپا.  را در شعله های مرگبار خود فرو ميبلعد
رت را دیده اند از کاربرد نيروی نظامی آنها که در دو جنگ جهانی بيشترین خسا

برای حل تنشهای بين المللی، به خصوص اقدام های یک جانبه روی گردانند و بر 
، رعایت قوانين بين المللی و )(multilateralاستفاده از راه  حل های چند جانبه 

مانند روشهای دیپلماتيک و کمکهای اقتصادی " قدرت نرم"کاربرد ابزارهای 
در این راستا، منتقد آمریکایی، رابرت کاگان معتقد .  رار می ورزندصابيشتر 

است که کشورهای اروپای غربی، به دليل تجارب تاریخی و ضعف نيروی نظامی  
وانين و نهادهای بين قخواهان زندگی در جهانی هستند که  و از قدرت می هراسند

    45.حاکم باشند در آن المللی
  

رافيایی بيشتر به منطقه خاورميانه، کثرت جمعيت غ ج، به دليل نزدیکیهمچنين
با منطقه خاورميانه،  مسلمان و داشتن روابط اقتصادی گستره تر و عميقتر

.  ميباشندتر خاورميانه ضربه پذیریربی در برابر ناآرامی هاغکشورهای اروپای 
ه ا نا آرامی های آن ببرار دارد و غالقخاورميانه کمابيش در همسایگی اروپا 

 های گسترده مهاجرت به جعمليات تروریستی در کشورهای اروپای غربی و مو
 ميليون 20اکنون اروپای غربی دارای نزدیک به .  سوی این کشورها می انجامد

 بسياری از کشورهای اروپای غربی نميتوانند نقش این  46.جمعيت مسلمان است
 حجم بعالوه.  ده بگيرندجمعيت را در معادالت اقتصادی و سياسی درونی خود نادی

مبادالت تجاری اروپای غربی با خاورميانه سه برابر حجم مبادالت تجاری آمریکا 
بدین ترتيب، تشدید بحران در خاورميانه ميتواند .  47با کشورهای خاورميانه است

  . با سرعت و شدت بيشتری به اروپای غربی گسترش یابد
                                                 
45    Robert Kagan, “Power and Weakness”, Policy Review, June-July 2002. 
46    Omer Taspinar, “Europe’s Muslim Street”, Foreign Policy, March/April 

2003  Eric Boehlert, “The Muslim Population Riddle”, Salon.com, 30 
August 2001.  

 23   و 64 صادرات اتحادیه اروپا و آمریکا به خاورميانه به ترتيب برابر 2000در سال  47    
 2001صندوق بين المللی پول، سالنامه آماری تجارت، .  ليون دالر یودبي
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فزون اتحادیه اروپا برای ایفای نقشی عالوه بر موارد باال، ميل و تالش روز ا

مستقل و برجسته تر در صحنه سياست جهانی و تشدید رقابت بين آمریکا و اتحادیه 
اروپا موجب ميشود تا شکاف بين رویکردهای این دو قطب در برخورد با 

  .  خاورميانه عميق تر و گسترده تر گردد
  

 های آمریکا و اتحادیه بسياری برآنند که پایان جنگ سرد موجب شد تا نگرش
.  رب را تهدید ميکند از یکدیگر فاصله بگيرندغاروپا نسبت به خطراتی که امنيت 

ند که کشورهای اتحادیه د سياستگذاران آمریکا همواره شکایت ميکر90طی دهه 
ی را دیدمامی هم خود را متوحه تحوالت درونی خود کرده اند وخطرات جتاروپا 

 المللی، گسترش سالح های هسته ای و تحوالت که از رشد تروریسم بين
این شکاف و نگرانی ها با حمله .  خاورميانه ناشی ميشوند نادیده ميگيرند

  .    شدت بيسابقه ای یافت2001 سپتامبر 11تروریستی 
  

 درمادرید کشورهای 2004 مارس یکه حمله تروریستمعتقدند منتقدین برخی از 
ید نمود و مواضع آنها را به آمریکا نزدیک دجاتحادیه اروپا را متوجه خطرات 

اما عده ای دیگر برآنند که تفاوت بين مواضع آمریکا و اتحادیه اروپا در .  ساخت
برخورد با چالشهای خاورميانه جدی است و در آینده، به ویژه در برخورد با ایران 

  .  گسترده تر خواهد شد
  

در جنگ آمریکا و سائل خاورميانه آمریکا و اروپا در برخورد با منظر   اختالف
 کشورهای اتحادیه اروپا معتقدند که اقدام عمال اکثر.  آشکاری یافتعراق نمود 

 تبار نهادهای بين المللی گشتهیکجانبه آمریکا در حمله به عراق موجب تضعيف اع
 راه را برای سایر کشورها مانند روسيه و چين گشوده است تا به بهانه پيشگيری و

يت ملی آنها را تهدید ميکند کشورهای دیگر را مورد حمله نراتی که اماز خط
از سوی دیگر، آمریکا تاکيد ميورزد که مخالفت با گسترش .  نظامی قرار دهند

سالح های جمعی بدون آنکه غرب آمادگی اقدامات عملی عليه کشورهای خاطی را 
 وتو کردن قطعنامه دوم از دید آمریکا تهدید فرانسه به.  استبيهوده داشته باشد 

عيت کنونی و تضعيف نهاد های بين المللی قسازمان ملل عليه عراق دليل اصلی مو
با تشدید جو نا آمریکا کشورهای اتحادیه اروپا همچنين برآنند که رفتار .  ميباشد

ح های کشتار الامنی عمال کشورهایی مانند کره و ایران را به سوی دستيابی به س
در پاسخ به این انتقادات سياستگذاران آمریکایی استدالل .  د دادجمعی سوق خواه

ميکنند که حمله به عراق موجب شد تا ليبی برنامه سالح های هسته ای خود را 
  . رها سازد
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در رابطه با مسئله اسرائيل و فلسطين، کشورهای اروپای غربی خواهان اعمال 

برای استقرار صلح، تامين امنيت فشار بر کليه طرفين به ویژه اسرائيل و فلسطين 
در صورتيکه آمریکا .  اسرائيل و ایجاد کشور مستقل و پایدار فلسطين ميباشند

همصدا با اسرائيل معتقد است که حل مسئله اسرائيل و فلسطين هنگامی ميسر است 
ود را به خمليات تروریستی پایان دهد و عفلسطين ابتدا به دولت خودگردان که 

حل که در واقع برخی از سياستگذاران آمریکایی برآنند .  هد سازدروند صلح متع
دن تروریسم و استقرار دموکراسی رمسئله اسرائيل و فلسطين مستلزم ریشه کن ک

  .  در منطقه ميباشد
  

ى است آه مى توان به اختالف دیدگاه اروپا و آمریكا بر  دیگرایران از جمله موارد
 هسته اى ، بحرانختالف نظر بر سر عراقپس از اچه اگر. سر آن اشاره آرد

، اما دو بازیگر دو سوى ه استایران باعث نزدیكى مواضع اروپا و آمریكا شد
آمریكا،  . آتالنتيك همچنان بر سر چگونگى برخورد با ایران دچار اختالف هستند

 این عليهطرفدار انجام اقدامات شدید ، ایران را در زمره محور شرارت جاى داده
گفت و گوها و  درگير آردن ایران در خواهاندر مقابل، اروپا  . استآشور 

   . استسازنده مناسبات 
 

آنچه دولت بوش انجام داده، افزون منتقدین اروپایی طرح خاورميانه معترضند که 
براي خاورميانه، عبارت بوده از آنارگذاشتن " طرح بارسلون"آردن  بر آپي

حل مناقشه «به ویژه ) توافقنامه بارسلون(پا اتحادیه ارو طرح صر مهم سياسياعن
که برای انجام اصالحات سياسی در خاورميانه ضروری » اسرائيل و فلسطين

پيشبرد برنامه به طرح آه " نظامي"یك عنصر و در عوض افزودن ميباشد 
اعتراض منتقدین وجه دیگر . سازد رو ميببا دشواري رواصالحات منطقه را 

 ندآ  خنثيرا در منطقه نقش اروپا که آمریکا ميکوشد تا ست از آن عبارت ااروپایی 
از نفوذ امریكا غير توانند ازهيچ نفوذي  قبوالند آه نميبه کشورهای منطقه بو 

  . برخوردار باشند
  

  انتقادهای آمریکا
  

سياستگذاران آمریکایی تاکيد ميکنند که برنامه اروپا منحصرا یک برنامه خرد 
)micro ( به است و برای انجام اصالحات عمدتا » ات از پایين اصالح« برای
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اما همانطور که تجربه نشان ميدهد این .  ميباشدمتکی منطقه حاکم دولت های 
روش  برای انجام اصالحات سياسی منطقه در یک افق زمانی معقول کافی 

ام زیرا دولتهای منطقه به دليل برخوردار نبودن از پشتيبانی مردم از انج.  نميباشد
اصالحات سياسی، اجتماعی و اقتصادی می هراسند  و درآمد نفت به آنها اجازه 

همچنين، نيروی های سياسی .  ميدهد تا انجام این اصالحات را به تعویق بياندازند
انجام اصالحات سياسی در یک  و اجتماعی محلی فاقد توانایی و پویایی الزم برای 

ان سرخوردگی مردم منطقه از دولتهای خود همزم.  افق زمانی قابل قبول ميباشند
و نارضایتی بخش بزرگ جمعيت منطقه از عدم بهره مندی از دست آوردهای 

اقتصادی کشورهایشان وعدم مشارکت در سرنوشت سياسی خود نه تنها ثبات کل 
  .  منطقه، بلکه امنيت جامعه جهانی را نيز به خطر انداخته است

  
که دموکراسی را نميتوان با روپا مبنی بر ایندر چنين شرایطی گوشزد مکرر ا

اروپا نيز ميبایست با ضعف های .  تنهایی کافی نيست به اعمال زور تحميل نمود
خرده کاری و محافظه کاری شدید اروپا و نداشتن .  روش خود نيز برخورد نماید

یک استراتژی موثر برای انجام تغييرات سياسی در خاورميانه، در عمل موجب 
.   ييرات دموکراتيک در منطقهغ تارتقاء شرایط موجود گردیده است تا حفظ

سياستگذاران آمریکایی برای اثبات شکست سياست اتحادیه اروپا در برخورد با 
 که عليرغم پشتيبانی دآنها تاکيد ميکنن.  خاورميانه به مورد ایران توجه ميدهند

ایران و . ا.اقتصادی با نظام جو مناسبات " دیالوگ سازنده"اتحادیه اروپا از حفظ 
در زمينه های . ا.پشتيبانی از برنامه اصالحات، اصالحگران در تغيير رفتار ج

با سرعت بسوی توليد سالح هسته . ا.سياست داخلی و خارجی موفق نبوده اند و ج
  . ای پيش ميرود

  
ر ین آمریکایی معتقدند که اولویت اصلی سياست اتحادیه اروپا دمنتقدبرخی از 

در رابطه با ریسک کاربرد   48.ی استحفظ مناسبات اقتصاد برابرخاورميانه
مخالفت با گسترش نيروی نظامی، سياستگذاران آمریکایی خاطر نشان ميشوند که 

سالح های جمعی بدون آنکه غرب آمادگی اقدامات عملی عليه کشورهای خاطی را 
ران آمریکایی تاکيد ميکنند  سياستگذا.داشته باشد بی نتيجه و تنها مشتی حرف است

که اگر حمله به عراق موجب تضعيف نهاد های بين المللی شده باشد مقصر آن 
زیرا فرانسه راه تصویب قطعنامه دوم سازمان ملل عليه عراق را .  فرانسه است

  . سد نمود وعمال اقدام تحت پوشش سازمان ملل را غير ممکن ساخت
                                                 
48   Philip H. Gordon, “ The Crisis in the Alliance”, Iraq Memo no. 11, The 
Brookings Institution, Feb. 2003. 
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کایی مدعی هستند که کشورهای اروپایی نظير همچنين، عده ایی از منتقدین آمری

فرانسه و آلمان ميکوشند تا آمریکا را به مناسبات بوروکراتيک در سازمانهای بين 
المللی سرگرم  سازند تا این کشور نتواند به نحوی موثر از نيروی خود برای 

 سياستگذاران آمریکایی کشورهای.  پيشبرد تحوالت در منطقه بهره برداری نماید
 در برابر کاربرد ناتو 2003فرانسه، آلمان و بلژیک را متهم ميکنند که اوایل سال 

  .  در منطقه کارشکنی و مشکل تراشی نمودند
  

انجام اصالحات سياسی در سياستگذاران آمریکایی تاکيد ميکنند که از سوی دیگر، 
حتی .  اندخاورميانه نميتواند و نميبایست منتظر حل مناقشه اسرائيل و فلسطين بم

هم اکنون حل بشود، اصالح گسترده ساختار سياسی و اقتصادی این مناقشه اگر 
خاورميانه همچنان با موانع سخت و متعددی مواجه خواهد گردید و انجام آن 

سياستگذاران آمریکایی از دید .  مستلزم یک برنامه جامع و دقيق خواهد بود
اسرائيل و فلسطين کمک خواهد شه ناقاستقرار دموکراسی در خاورميانه به حل م

 و به احتمال قوی برای دسترسی به یک صلح پایدار بين اسرائيل و فلسطين نمود
  .  ضروری ميباشد

  

   پایانیاتمالحظ.  5
  

انجام اصالحات سياسی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه خاورميانه در ضرورت 
رد اقتصادی و راستای استقرار دموکراسی، رعایت حقوق بشر، بهبود عملک

بيش هر وشت سياسی و دستآوردهای اقتصادی کشورشان  نمشارکت مردم در سر
د و ناین اصالحات برای آنکه پایدار باش.  زمان مقبوليت عام و جهانی یافته است

د ميبایست با توافق و توسط نبا کمترین هزینه و بيشترین دست آورد تحقق پذیر
اما به دالیل متعدد، از جمله دسترسی .  دنپذیرمردم و نيروهای داخلی منطقه انجام 

به درآمد و رانت نفت، انگيزه و پویایی درونی دولتها و جوامع دولت های منطقه 
یه دتجربه اتحا.  منطقه برای انجام به هنگام این اصالحات نسبتا ضعيف است

 اروپا که طی چند دهه گذشته تالش نموده تا از طریق تشویق دولتهای منطقه به
منطقه پيگيری در شيوه ای بسيار تدریجی و محافظه کارانه انجام اصالحات را 

نماید نشان ميدهد که اصالح ساختار سياسی و اقتصادی منطقه در یک افق زمانی 
از سوی دیگر، تجربه آمریکا در تدوین .  معقول مستلزم راه کاری موثرتر است

طقه نشان ميدهد که انجام این طرح خاورميانه بزرگ، به ویژه اقدامات آن در من
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تحوالت بدون تامين همکاری و موافقت مردم منطقه، به ویژه از طریق اقدامات 
ميتواند تحوالت دموکراتيک منطقه را برای مدتی قابل توجه به یک جانبه نظامی 

نوسازی  و دموکراتيزه کردن منطقه خاورميانه مستلزم حفظ و .  تاخير بياندازد
روش های نظامی در غالب .  اجتماعی کشورهای منطقه استتقویت نهادهای 

موارد موجب نابودی این نهاد ميگردد که امر استقرار دموکراسی را دشوارتر 
  .   ميسازد

  
ی است که انگيزه دولتها و جوامع کارراه برون رفت از این معضل در یافتن راه 

 تا انجام این را برای انجام اصالحات سياسی و اقتصادی تقویت کندمنطقه 
اصالحات را در یک افق زمانی معقول ميسر سازد، بدون آنکه انجام این 

 مداخالتاصالحات را از یک راه و جدول زمانی دیکته شده، به ویژه از راه 
انجام این مهم مستلزم همکاری آمریکا و .  نظامی بر کشورهای منطقه تحميل نماید
با پشتيبانی و در چارچوب  ،ماهنگاتحادیه اروپا در یک جبهه یکپارچه و ه

  واعمال فشارهای سياسی و اقتصادی بر دولتهای منطقهنهادهای بين المللی، جهت 
پشتيبانی از نهادهای مدنی و نيروهای ترقيخواه منطقه برای انجام اصالحات 

سيستماتيک ، سياسی، اقتصادی و اجتماعی طی یک برنامه منظم، به نحوی پيگير
  .   استو موثر 

  
اکنون ضرورت دموکراتيزه شدن خاورميانه بيش از هر زمان دیگر مورد توجه 

ميتواند موجب این امر .  سياستگذاران و افکار و رسانه های عمومی جهان است
  :تغييرات دموکراتيک گسترده ای در خاورميانه گردد، مشروط بر آنکه

ضرورت انجام تحوالت دموکراتيک در منطقه و منطقه کشورهای  •
 .دریابندعف دولتهای خود در انجام این تحوالت را ض

بنا به   وپرهيز کندیک جانبه آمریکا از اتخاذ اقدامات نظامی دولت  •
منظور انجام  ب » المللي بنيادآارنگي براي صلح بين« پيشنهاد 

 پروژه خود را به صورت یك  در منطقه حقيقيسياسیاصالحات 
تر نسبت به خاورميانه  بهتر و چندجان تر، متعادل رویكرد منطقي

 و به اهميت نهادسازی و نقش نيروهای محلی توجه اصالح آند
 .بيشتری مبذول دارد
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 و بطئی خود را بر پایه یک 49)مایکرو(سياست خرد اتحادیه اروپا  •
 و مطلوب برای پيشبرد موثر اصالحات 50)ماکرو(استراتژی کالن 

اتژیک را قربانی منطقه بهينه سازد و در این راستا مالحظات استر
 . مالحظات نسبتا کوتاه مدت تجاری نکند

نيروهای سياسی منطقه  بر ضعف های سنتی خود فائق آیند و  •
پيرامون یک برنامه و تشکيالت مدرن و واقعبينانه متحد شوند تا 
بتوانند  نيروی سياسی الزم را برای اجرای برنامه اصالحات بر 

  .    پایه نيروهای بومی تامين کنند
  

اجرای برنامه اصالحات بر پایه نيروهای بومی منطقه تنها هنگامی ميسر است که 
سازمان های سياسی کشورهای منطقه بتوانند نيروی سياسی الزم برای اجرای 

در شرایط کنونی، چنانچه سازمان های سياسی .  برنامه اصالحات را تامين کنند
اصالحات را سازمان دهند به منطقه بتوانند نيروی الزم برای اجرای برنامه 

احتمال قوی موفق خواهند شد تا بر سير تحوالت منطقه تاثيری تعيين کننده 
اما متاسفانه بخش بزرگی از نيروهای سياسی منطقه گرفتار ذهنيت و .  بگذارند

رفتارهای قبيله ای ميباشند و به دليل نزاع های بيهوده نميتوانند پيرامون یک 
این نيروها غالبا ذهنيت و .  درن و واقعبينانه متحد شوندبرنامه و تشکيالت م

مناقشات قبيله ای را در پوشش مناسبات و جدل های نظری مدرن مخفی ميسازند و 
اکنون، به دليل آهنگ سریع روند .  فرصت های تاریخی خود را به هدر ميدهند

رميانه جهانی شدن، انجام اصالحات سياسی، اجتماعی و اقتصادی در منطقه خاو
اما جامعه جهانی احتماال برای .  در دستور کار جامعه جهانی قرار گرفته است

چنانچه سير .  هميشه منتظر تکامل یافتن نيروهای سياسی منطقه نخواهد ماند
تحوالت منطقه خاورميانه از مسيری نامطلوب پيش رود که در آن نيروهای بومی 

آنصورت بخش قابل توجهی از مسوليت منطقه فاقد نقش تعيين کننده ميباشند، در 
این مسئوليت در مورد .  این امر نيز متوجه نيروهای سياسی منطقه خواهد بود

کشورهای پيشرفته منطقه، مانند ایران که جنبش دموکراسی خواهی آن دارای 
پویایی درونی قابل توجهی است و درجه تکامل ساختارهای اجتماعی و اقتصادی 

ی شانس بيشتری برای سازمان دهی ميدهد، به ویژه بسيار آن به نيروهای سياس
  .سنگين و خطير ميباشد

  

                                                 
49  Micro 
50  Macro 
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  ومسفصل 

  رانیبورس نفت ا  و پترو دالريه جنگ هاینظر
  
  

  در آمد
  

، این 2003پس از حمله آمریکا به عراق و اشغال نظامي این کشور در سال 
نظریه از سوي برخي نظریه پردازان مطرح گردید که دليل اصلي حمله آمریکا به 
عراق، نه مبارزه با تروریسم جهاني بود و نه جلوگيري ازدستيابي عراق به سالح 

بر اقتصاد جهان بود که با هاي هسته اي، بلکه هدف آمریکا حفظ هژموني دالر 
موفقيت یورو و تصميم صدام حسين مبني بر فروش نفت عراق به یورو به خطر 

از این منظر، اقدام نظامي آمریکا نه تنها فروش نفت عراق را به .  افتاده بود
عرصه دالر بازگرداند بلکه به سایر کشورهاي عضو اوپک نيز نشان داد که 

همچنين، .  نفت به ارزي جز دالر را نخواهد پذیرفتآمریکا قيمت گذاري و فروش 
با این حرکت آمریکا حضور نظامي خود را در منطقه تقویت نمود تا در صورت 

اقدام مشابهي از سوي ایران بتواند مجددا با استفاده از نيروي نظامي، هژموني 
 به ایجاد از این دیدگاه، ایران با فروش نفت به یورو و اقدام.  دالر را حفظ نماید

بورس نفت ، اکنون هدف حمله نظامي آمریکا است و مانند عراق، مسئله بحران 
نوشته حاضر کند وکاو مختصري .  هسته اي پوششي براي اجراي این برنامه است

  .       در این نظریه است
  

پاره  ، گرچه در» پترودالريجنگ ها«ه ینظربررسي حاضرحاکي از آن است که 
 و ز استيدر مجموع مبالغه آماما ، ریشه دارد ي اقتصاديت هاياز واقعاي 

ست ي نين معنین بدیا.  تصویر دقيقي از مکانيزم تحوالت خاورميانه بدست نميدهد
اما  معادله .  کا استی آمريک برایت استراتژيماه دالر فاقد يت انحصاريکه موقع

» دالر پترويجنگ ها«ه ینظرآن است که از ار بغرنجتر يبسمورد بررسي 
  .  ميباشدمتصور 

  
کا یه اروپا با آمری اتحاديشود، همکاريران مربوط میتا آنجا که به بورس نفت ا
 آز يکا حاکیکپارچه شدن مواضع آن با آمریران و ی ايبرسرمسئله بحران هسته ا

 به مراتب مهمتر يران مالحظاتی دربرخورد با ا،ه اروپاید اتحادیآن است که از د
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جلوگيري از ت عرضه نفت و يامنحفظ مانند ،  دالر مطرح استورو ویاز رقابت 
 سرنوشت بورس يط کنونیشرامجموع، در در   .دستيابي ایران به سالح هسته اي

ورو باشد، ی دالر و یيارویش از آنکه درخطر روي کشور بيت مليران و امنینفت ا
ت یریه مدنيده در زمي نسنجياست هاي کشور و سي ساختار اقتصاديتوسط ناهنجار

  .شوديد می کشور تهدياست خارجي و سيداخل
  

 و ي درشفاف سازيتواند نقش مثبتي مدر صورت موفقيت، ،بورس نفت ایران
به  کشورورود این امر ميتواند .  دیفا نمایاساختار اقتصادي و تجاري ایران اصالح 

ي به دستياب وجذب سرمایه گذاري خارجيکرده  و ل يرا تسه بازارهاي بين المللي
 و يورده هاي نفتآزمينه فر در  . سازدشرفته صنعت نفت را آسانتر يپتكنولوژي 

، دکنبرخوردار ياز ارزش افزورده بيشتررا آشور ميتواند  ، بورس نفتگاز
را در ایران  موقعيت ژئواستراتژیکگردد و   افزایش توليد ناخالص مليموجب

انجام این امر بر پایه یک ا ام.  تحکيم و تقویت نماید يجهانمنطقه و اقتصاد 
موفقيت بورس نفت ایران  .سياست خارجي بحران زا تقریبا غير ممکن خواهد بود

بيش از هر چيز مستلزم اصالح و شفاف سازي ساختار اقتصادي و حکومتي 
  .کشور و عقالئي کردن سياست خارجي آن است

  
 ارائه و بررسي بخش هاي اول و دوم به.  در چهار بخش تنظيم شده استفصل این 

اختصاص داده شده  » پترودالريجنگ ها«متن سياسي و مباني اقتصادي نظریه 
بخش چهارم بررسي .  بخش سوم به بررسي نقدهاي این نظریه ميپردازد.  اند

  .کوتاهي است از تاریخچه، مزایا وچالشهاي بورس نفت ایران
  

  ياسيمتن س.  1
  

 دوم آمریکا و به تبع آن نظام مالي و بر اساس نظریه انگدال، پس از جنگ جهاني
اقتصاد جهاني سه دوره تاریخي را تجربه کرده اند که داراي ویژگيهاي متفاوتي 

  :   این دوره ها عبارتند از51.ميباشند

 1971 – 1945دوره  •
 1999 – 1971دوره  •
   تا کنون1999دوره  •

                                                 
  .   به نوشته هاي انگدال در فهرست منابع مراجعه کنيد 51
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 44یندگان ، بمنظور تثبيت شرایط اقتصادي و سياسي جهان، نما1944در جوالي 

در هتل مانت واشنگتن واقع در ایالت » برتون وودز«کشور جهان در کنفرانس 
  اقدام به تاسيس بانک جهاني و صندوق بين المللي پول نمودند و 52همپشایر آمریکا

سي و پنج دالر «با پذیرش دالر آمریکا به عنوان ارز بين المللي به قيمت ثابت 
دیدي را براي اقتصاد جهاني بوجود آوردند که نظام پولي ج» برابر یک اونس طال

این سيستم .  معروف ميباشد» Bretton Woods Gold Exchange«به سيستم 
طي این دوره دولت آمریکا با استفاده از امکانات بانک .  دوام یافت1971تا سال 

جهاني و صندوق بين المللي پول نقشي کليدي در بازسازي ژاپن و اروپا ایفا نمود 
  .در مقابل، کشورهاي مزبور هژموني دالر بر اقتصاد جهاني را پذیرفتندو 
  

با .  پدیدار گردید» برتون وودز« اولين آثار بحران در نظام پولي 1967در سال 
تکميل بازسازي ژاپن و اروپاي غربي، این کشورها به رقيبي براي آمریکا در 

ام هزینه سنگيني را بر همزمان، ادامه جنگ ویتن.  اقتصاد جهاني تبدیل شدند
تحت تاثير عوامل فوق اطمينان خاطر جامعه جهاني .  اقتصاد آمریکا تحميل نمود

به دالر متزلزل گردید، به نحوي که تعدادي از کشورها از بانک مرکزي آمریکا 
.  دالر آنها را به طال تبدیل کند» برتون وودز«خواستند تا بر اساس ضوابط نظام 

 با تقاضاي بریتانيا براي تبدیل 1971د سال ادامه یافت و در سال این روند براي چن
در اثر این .   بيليون دالر از ذخيره ارزي خود به طال به مرحله بحراني رسيد3

 دولت نيکسون رابطه ثابت دالر با طال را به حالت تعليق 1971بحران در آگوست 
  .  پایان داد» برتون وودز«م این اقدام عمال به نظا.  درآورد و دالر را شناور کرد

  
پایان این سيستم موجب .  آغاز شد» برتون وودز«دوره دوم با پایان یافتن سيستم 

در چنين شرایطي .   و افت ارزش دالر گردید70پيدایش تورم شدید در اوایل دهه 
برخي ازکشورهاي عضو اوپک برآن شدند تا نفت خود را به جاي دالر بر پایه 

ي مختلف قيمت گذاري کنند تا از افت قدرت خرید درآمد حاصل از سبدي از ارزها
این امر موجب کاهش تقاضا براي دالر و .  فروش نفت خود جلوگيري نمایند

تضعيف بيشتر آن شد، به نحوي که در صورت ادامه دالر را در یک بحران عميق 
تان بمنظور جلوگيري از این تحول، دولت نيکسون با دولت عربس.  فروميبرد

سعودي وارد مذاکره شد تا این کشور را متقاعد سازد که به قيمت گذاري و فروش 

                                                 
52   Bretton Woods Conference in Mount Washington Hotel in Carroll, New 
Hampshire 
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 نزدیک به چهار برابر 1974همزمان قيمت نفت در سال . نفت به دالر ادامه دهد
موافقت عربستان سعودي به عنوان بزرگترین توليد کننده اوپک با ادامه قيمت .  شد

 و افزایش قيمت نفت، از سوي دیگر، گذاري و فروش نفت به دالر، از یکسو،
موجب شد تا اوپک امر قيمت گذاري نفت بر پایه سبدي از ارزهاي مختلف را رها 

در اثر این تحوالت .  کند و سيستم قيمت گذاري و فروش نفت به دالر را ادامه دهد
تقاضا براي دالر شدیدا افزایش یافت و موقعيت دالر به عنوان ارز بين المللي 

کشورهاي جهان براي خرید نفت نيازمند دالر بودند و .   تثبيت گردیدمجددا
کشورهاي توليد کننده نفت دالر مازاد خود را در کشورهاي غرب به ویژه آمریکا 

رهبران 1974براي اداره منظم شرایط جدید، در سال .  سرمایه گذاري ميکردند
دالرهاي نفتي را در موسسات مالي نيویورک و لندن سيستمي را تدوین کردند تا 

به این ترتيب سياست آمریکا در مرحله دوم داراي . اقتصاد جهان به گردش درآورد
نخست استفاده از اهرم هاي سياسي براي وادار ساختن کشورهاي .  دو محور بود

توليد کننده نفت به ویژه اوپک براي اینکه نفت خود را تنها به دالر قيمت گذاري 
دوم، ایجاد سيستمي براي به گردش انداختن مازاد .  دکرده و بفروش برسانن

  .  دالرهاي نفتي و حفظ موقعيت برتر دالر
  

یا دالرهاي نفتي معروف ميباشد، هژموني » پترو دالر«در دوره دوم که به سيستم 
.  دالر بر اقتصاد جهاني و موقعيت آن به عنوان ارز ذخيره جهان مجددا تثبيت شد

الر از ارزي که پشتوانه آن طال بود به ارزي تبدیل گردید که اما در این فرایند، د
برخي از نظریه پردازان مدعي اند که براي .  پشتوانه آن نفت یا طالي سياه ميباشد

ایجاد و حفظ این شرایط دولت آمریکا با حکومت عربستان سعودي یک معاهده 
موظف ميباشد پنهاني منعقد کرده است که بر اساس آن حکومت عربستان سعودي 

تا در ازاي حمایت آمریکا از حکومت سعودي، با فروش نفت خود به دالر اوپک 
عده .  53را وادار سازد که نفت را تنها به دالر قيمت گذاري کرده و بفروش برساند

اي از این نظریه پردازان حتي تا آنجا پيش ميروند که معتقدند کل این سيستم، از 
فت، به نحوي هوشمندانه توسط آمریکا طراحي و به جمله چهاربرابر شدن قيمت ن

در این راستا، از قول زکي یماني وزیر نفت وقت .  اجرا گذاشته شده است
عربستان سعودي نقل ميشود که وي یقين دارد آمریکا طراح اصلي افزایش قيمت 
نفت بوده  و شاه ایران نيز به این موضوع واقف بوده است زیرا در جریان یک 

چرا با افزایش قيمت "از وي خواسته است تا به ملک سعود پيغام دهد که دیدار 

                                                 
53    David Spiro, The Hidden Hand of American Hegemony: Petrodollar 

Recycling and International Markets, Cornell  University Press, 1999. 
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نفت مخالفت ميکنيد؟ آمریکایي ها خود خواهان این امراند، اگر باور ندارید از 
   از این 54."هنري کسينجر بپرسيد، اوست که خواهان افزایش قيمت نفت است

معروف به هفت (ب منظر، افزایش قيمت نفت نه تنها هفت شرکت نفتي بزرگ غر
را که به دليل فعاليت هاي خود در دریاي شمال و آالسکا دچار مشکالت ) خواهران

مالي سختي شده بودند از ورشکستگي نجات داد، بلکه با باال بردن تقاضا براي 
و ایجاد یک سيستم مالي براي به گردش انداختن ) به دليل افزایش قيمت نفت(دالر

قتصاد آمریکا، دالر را از بحراني که دچار آن شده بود دالرهاي نفتي مازاد در ا
  .    نجات داد و هژموني آنرا بر اقتصاد جهاني مجددا تثبيت نمود

  
سيستمي که براي به گردش انداختن دالرهاي نفتي تدوین شد داراي دو محور 

نخست طي قراردادي که توسط هنري کسينجر، وزیر خارجه وقت . اصلي بود
ربستان سعودي و دولت آمریکا به امضا رسيد و به تاسيس آمریکا، بين ع

انجاميد، » کميسيون مشترک عربستان سعودي و آمریکا براي همکاري اقتصادي«
به عربستان سعودي اجازه داده شد و یا از آن خواسته شد تا دالرهاي مازاد خود را 

، به دوم.  55براي خرید اوراق قرضه خزانه داري دولت آمریکا مصرف نماید
بانک هاي لندن ماموریت داده شد تا دالرهاي مازادي را که در حوزه اتحادیه 

اروپا درگردش بودند به کشورهاي وارد کننده نفت قرض دهند تا آنها دالر الزم 
براي خرید نفت را داشته باشند، سپس بهره وامهاي مربوطه را به صورت دالر به 

رخه بازگشت دالرهاي نفتي مازاد به صندوق بين المللي پول پرداخت کنند تا چ
  .    مرکزي آمریکا تکميل گردد سيستم بانک

    
.   با ایجاد یورو به پایان رسيد1999بنا بر نظریه انگدال، مرحله دوم در سال 

سيستم پترودالر موفق شد تا افول دالر را براي نزدیک به سه دهه به تعویق 
ادامه رشد اقتصادي .  متوقف سازدبياندازد، اما نتوانست آنرا براي هميشه 

کشورهاي اروپاي غربي و توسعه اقتصادي سریع کشورهاي آسياي شرقي و 
جنوب شرقي، از یکسو، و رشد آهسته تر باروري در اقتصاد آمریکا موجب 

در چنين شرایطي، ورود یورو به .  تضعيف تدریجي، اما پيوسته دالر گردید

                                                 
54    Interview with Zaki Yamani at the Royal Institute of International 

Affairs, Oliver Morgan and Islam Faisal, “Saudi Dove in the Oil Silk” 
Observer, 14 January 2001, 
http://observer.guardian.co.uk/business/story/0,6903,421888,00.html   

55    David Spiro,  1999  
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عنوان یک ارز بين المللي نيرومند براي بازارمالي جهان و شکل گيري آن به 
اولين بار براي کشورهاي توليد کننده نفت این فرصت را بوجود آورد تا نفت خود 

این امر همراه با . را به ارزي غير از دالر قيمت گذاري کرده و بفروش برسانند
تقویت روزافزون یورو به کشورهاي دیگر انگيزه و فرصت داد تا بخشي از 

این تحوالت  موقعيت دالر را به عنوان .  زي خود را به یورو تبدیل کنندذخيره ار
بنا بر نظریه .  ارز بين المللي و ارز ذخيره جهان به نحوي جدي به خطر انداخت

انگدال،  در چنين شرایطي سياست آمریکا به رویکرد نظامي متمایل گردید تا با 
وش نفت در عرصه دالر مانع از تسلط بر منابع نفتي خاورميانه و حفظ خرید و فر
از دید انگدال، این وجه مشخصه .  فروپاشي هژموني دالر بر اقتصاد جهاني گردد

 برگشت 2003 مارس سال 19مرحله سوم است که با حمله آمریکا به عراق در 
  .                ناپذیر گشت

  
 کشور اروپایي  با تاسيس اتحادیه پولي اروپا توسط یازده1999یورو در در ژانویه 

در .  متولد شد) که دو کشور نفتي اروپا یعني بریتانيا و نروژ در ميان آنها نبودند(
اما قدرت اقتصادي .  ابتدا نسبت به موفقيت یورو نگراني قابل توجهي وجود داشت

اتحادیه اروپا با یاري مجموعه اي از تحوالت در عرصه جهاني موجب تثبيت 
  نرخ رشد 2000در اواسط سال .  ن المللي گردیدیورو به عنوان یک ارز بي

اقتصادي آمریکا رو به آهسته شدن گذاشت و ارزش سهام در بازارهاي غرب به 
در واکنش به این روند، بسياري از کشورها از .  ميزان قابل توجهي سقوط کرد

جمله کشورهاي خليج فارس که متحمل خسارات قابل توجهي در این فرایند شده 
بخشي از دارایي ها و سهام خود را در آمریکا فروختند و به پروژه هاي بودند 

این امر موجب افزایش تقاضا و تقویت .  سرمایه اي در اتحادیه اروپا منتقل کردند
 سپتامبر، کشورهاي عرب از 11همچنين، پس از حمله تروریستي . یورو گردید

 پشتيباني مالي از تروریستهاي بيم آنکه مبادا آمریکا دارایي هاي آنها را به اتهام
اسالمي مصادره یا مسدود نماید، بخش قابل توجهي از دارایي هاي خود را به 

  .  بانک هاي عرب باز گرداندند
  

 دولت عراق شروع به فروش نفت خود به 2000از سوي دیگر، در نوامبر سال 
.  56تبدیل نمود بيليون دالر از درآمد نفت خود را به یورو 10یورو کرد و متعاقبا 

 کشورهاي دیگري از جمله ایران، ليبي، ونزوئال، 2003 تا 2000در فاصله 
با . اندونزي، مالزي و روسيه نيز ابراز تمایل به فروش نفت خود به یورو نمودند

باال گرفتن تنش بين دولت آمریکا و ایران و در واکنش به شعار تغيير رژیم دولت 
                                                 

  سازمان ملل  »  نفت براي غذا«    حاصل از برنامه 56
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.  نفت به دالر را رها کرد و به یورو رو آورد ایران فروش 2003بوش، در سال 
 دولت روسيه نيز ابراز تمایل نمود تا بخشي از نفت خود را به 2003در سال 

همچنين، . ونزوئال نيز اقدام به فروش نفت به یورو نمود.  یورو بفروش برساند
چين، روسيه و تعدادي دیگر از کشورهاي آسيایي آغاز به تبدیل بخشي از ذخایر 

 روسيه و چين بخش قابل 2004 و 2003درسال هاي .  رزي خود به یورو نمودندا
    57.توجهي از ذخيره ارزي خود را به یورو تبدیل نمودند

  
 یورو ثبات و قدرت قابل توجهي یافت و تا پيش از حمله به عراق 2002در سال 

 آلمان و به اعتقاد انگدال یکي از دالیلي که.  موفقيت چشمگيري بدست آورده بود
فرانسه با حمله به عراق مخالفت نمودند به این دليل بود که ميدانستند اقدام صدام 

حسين مبني بر فروش نفت به یورو موجب تقویت و تبدیل یورو به ارز ذخيره 
از این منظر، حمله نظامي آمریکا به عراق در واقع تجلي .   جهان خواهد شد

.    حفظ هژموني دالر بر اقتصاد جهان استرویارویي دالر و یورو و اقدامي براي
 بيليون دالر از ذخيره ارزي آن کشور به 10فروش نفت عراق به یورو و تبدیل 

.  یورو رقمي نبود که بتواند به تنهایي پایه هاي هژموني دالر را به لرزه درآورد
اما این امر در صورت عدم جلوگيري آن ميتوانست موجب اقدام هاي مشابه توسط 

  .ایر کشورهاي توليد کننده نفت و در نتيجه فروپاشي سيستم پترودالر گرددس
  

بنا بر نظریه انگدال، طي دوره هاي اول و دوم هژموني دالر بر اقتصاد جهاني 
لذا، طي این دو دوره عملکرد آمریکا در .  مورد پذیرش جامعه جهاني قرار داشت

 و همکاري با نهادهاي 58بهعرصه سياست جهاني عمدتا  بر سياست هاي چند جان
 در دوره سوم، با کاهش فاصله اقتصادي بين آمریکا و سایر  .بين المللي متکي بود

کشورها، شکل گيري یورو و تمایل برخي از کشورهاي اوپک به قيمت گذاري و 
در این .  فروش نفت خود به یورو، هژموني دالر بر اقتصاد جهاني به خطر افتاد

هژموني دالر بر اقتصاد جهاني، آمریکا به سياست یک دوره، بمنظور حفظ  
جانبه، ميليتاریسم و نظریه جنگ هاي پيشگيرانه روي آورد که حمله به عراق 

  .  رویکرد برجسته آن تا کنون ميباشد
  

                                                 
 pegging China’s)» تثبيت قيمت ارز خود به دالرآمریکا« چين سيستم 2005در جوالي    57

currency to the US dollar) را رها کرد و به جاي آن سبدي از سه ارز دالر، یورو و ین  
  .  برگزیدرا 

58    Multi lateral 
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، موقعيت آمریکا به عنوان تنها ابر قدرت »جنگ هاي پترو دالر«از دید نظریه 
  :جهان بر سه پایه استوار است

  اقتصادي آمریکاقدرت •
 نيروي نظامي •
 نقش دالر در اقتصاد جهاني به عنوان ارز ذخيره جهان •

  
این سه رکن با یکدیگر مرتبط ميباشند به نحوي که هریک متضمن بقاي دیگري 

، سياست آمریکا در مرحله کنوني »جنگ هاي پترو دالر«بنا بر نظریه .  است
این .  ي تقویت دو رکن دیگر استعمدتا در راستاي استفاده از نيروي نظامي برا

نظریه در واقع مدعي است که براي حفظ هژموني دالر،  آمریکا داراي یک طرح 
گسترده براي خاورميانه، آسياي ميانه و مناطق نفت خيز آفریقا ميباشد که هدف 

بنا بر .   عمده آن در هم شکستن انحصار اوپک و کنترل بازار نفت جهان ميباشد
اي حفظ هژموني دالر بر اقتصاد جهان، آمریکا تالش ميکند تا این نظریه، بر

.  انحصار اوپک را در هم بشکند و آنرا با یک سازمان دوست آمریکا جانشين سازد
از این منظر، اشغال نظامي افغانستان که احتماال مسير عبور گاز و نفت دریاي 

ویت حضور خزر به کشورهاي پاکستان و هندوستان خواهد بود و همچنين تق
 پایگاه نظامي در 19نظامي و اقتصادي آمریکا در آسياي ميانه، به ویژه ایجاد 

کشورهاي ازبکستان، تاجيکستان، قرقيزستان و ترکمنستان که خود بالقوه توليد 
کنندگان بزرگ نفت ميباشند، بخش هایي از طرح آمریکا براي خاورميانه بزرگ و 

یگر، براي تضعيف انحصار اوپک،  آمریکا از سوي د.  کنترل بازار نفت ميباشد
از نظاميان ونزوئال براي سرنگوني دولت دموکراتيک این کشور پشتيباني ميکند 

وبا طرح چشم اندازکمک هاي اقتصادي گسترده و انتخاب نيجریه به عنوان صادر 
کننده اصلي نفت به آمریکا، به نيجریه فشارهاي اقتصادي و دیپلماتيک وارد 

از این منظر، اشغال نظامي عراق و حمله .   از اوپک خارج شودميآورد تا
احتمالي به سایر کشورهاي نفت خيز منطقه خليج فارس رکن اصلي سياست آمریکا 

  .براي حفظ هژموني دالر بر اقتصاد جهاني است
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  ي اقتصاديمبان.  2
 

دالت ، نقش دالر به عنوان ارز انحصاري مبا»جنگ هاي پترودالر«بنا بر نظریه 
بازار نفت  و ارز ذخيره جهان عمال به صورت مکانيزمي براي تامين هزینه حفظ 

به نحوي که بدون آن پایه هاي .  برتري اقتصادي و نظامي آمریکا عمل ميکند
لذا، حفظ موقعيت دالر در صدر اولویت هاي .  آمریکا متزلزل خواهد شد هژموني

کنوني، با توجه به ریسک ها و در مرحله .  سياست خارجي آمریکا قرار دارد
خطراتي که موقعيت دالر را تهدید ميکنند، آمریکا براي حفظ نقش دالر به عنوان 

ارز انحصاري مبادالت بازار نفت  و ارز ذخيره جهان به سياست نظامي گري در 
منطقه خليج فارس روي آورده است تا مانع از افول هژموني اقتصادي، نظامي 

مباني اقتصادي این نظریه که توسط ویليام کالرک وهزل . وسياسي خود گردد
 59.هندرسون فرمول بندي شده اند را ميتوان به ترتيب زیر خالصه نمود

 
مبادالت تجاري جهان به دالر انجام ميپذیرد در حاليکه ارزش کل % 70نزدیک به 

این امر از آنجا ناشي .  صادرات آمریکا به جهان تنها یک سوم این مبلغ است
ميشود که مبادالت نفت در انحصار دالر ميباشد و دالر نقش ارز ذخيره نظام 

غالب کشورهاي جهان ميکوشند تا کاالهاي صادراتي . بانکي جهان را ایفا ميکند
خود را تا حداکثر ممکن به دالر بفروشند تا دالر الزم براي خرید نفت از 

  .  کشورهاي صادر کننده نفت را تامين کنند
  

از ذخائر ارزي جهان، یعني ارزي که کشورهاي جهان براي % 70از متجاوز 
انجام مبادالت بين المللي و محافظت خود عليه سوداگري ارزي نگاه ميدارند از 

اما بنا به مقتضيات بازار و مکانيزم هایي که آمریکا با .  دالر آمریکا تشکيل ميشود
د آورده است، بخش عمده این استفاده از نيروي سياسي، نظامي و مالي خود به وجو

بانک هاي مرکزي جهان ذخائر .  سرمایه هنگفت به اقتصاد آمریکا سرازیر ميشود
دالر خود را در صندوق نگاه نميدارند، بلکه بمنظور کسب درآمد و جلوگيري از 

ریسک هاي ناشي از نوسانات بازار ارز، بخش قابل توجهي از آنرا صرف 
ه ویژه  خرید اوراق قرضه و بهادار دولت آمریکا سرمایه گذاري در آمریکا، ب

از سوي دیگر، همانطور که در بخش پيش گفته شد،  آمریکا با ایجاد .  ميکنند

                                                 
59   William Clark and Hazel Henderson. فهرست منابع را مالحظه کنيد 



 توسعه اقتصادی و امنيت ملی هادی زمانی
 
 

 73

مکانيزمي بوجود آورده است که مازاد درآمد نفتي کشورهاي » پترو دالر«چرخه 
  .  صادر کننده نفت را به اقتصاد آمریکا برميگرداند

  
 مازاد در حساب سرمایه اي تراز پرداخت هاي خارجي شرایط فوق موجب پيدایش

این مازاد به آمریکا اجازه ميدهد تا در بخش حساب جاري تراز .  آمریکا ميشود
پرداخت هاي خارجي خود داراي کسري مشابهي باشد و بيش از ارزش صادرات 

 به عبارت دیگر، موقعيت دالر به عنوان ارز ذخيره جهان که. خود کاال وارد کند
برپایه سيستم پترودالر استوار است به آمریکا اجازه ميدهد تا بيشتر از ظرفيت 

توليدي خود مصرف کند، هزینه سنگين ماشين نظامي خود را تامين نماید و 
  .  هژموني خود بر اقتصاد جهاني را حفظ کند

  
 ي تراز پرداختهايک کشور در بخش حساب جاری، هرگاه که يط عادیدر شرا
 مقابله با آن نرخ بهره ي باشد ناچار خواهد شد تا براي کسريدارا خود يخارج

جاد مازاد  در ی به درون کشور و ايه خارجیش دهد تا با جذب سرمایخود را افزا
 را ي جاري بخش حسابهاي، کسري خارجي تراز پرداختهايه ایبخش حساب سرما

ش یداي پ وي داخليه گذاریش بهره موجب کاهش سرمایاما افزا.  سازديخنث
 ي رشد اقتصادي برايط نامناسبيشود که غالبا محي در اقتصاد مي تورميروندها
دهد تا يکا اجازه میره جهان به آمرينقش دالر به عنوان ارز ذخ.  آورنديبوجود م
شتر از توان ي بيار طوالني بسي مدتيت ها عمل کند و براین محدودیخارج ازا

 .  د خود مصرف کنديتول
  

 ميليون 500حساب جاري تراز پرداختهاي خارجي آمریکا داراي  2003در سال 
 بيليون دالر افزایش یافت 665.9 به 2004این کسري در سال .  دالر کسري بود

در مجموع، حجم کل .  کل توليد ناخالص ملي آمریکا ميباشد% 6که برابر با 
يون  تریل3.5 به این سو 1990کسري تراز پرداختهاي خارجي آمریکا از سال 

 تریليون دالر بيش از 3.5به عبارت دیگر، طي این مدت آمریکا .  دالر است 
این امر .  ارزش صادراتش کاال و خدمات از کشورهاي خارجي وارد کرده است

تنها به دليل وجود سيستم پترو دالر و نقش دالر به عنوان ارز ذخيره جهان ميسر 
ان ارز ذخيره جهان موجب ميشود سيستم پترو دالر و موقعيت دالر به عنو.  است

تا سایرکشورهاي جهان در ابعاد گسترده اقدام به خرید دالر و اوراق قرضه دولت 
این امر موجب پيدایش مازاد در حساب سرمایه اي تراز پرداختهاي .  آمریکا نمایند

خارجي آمریکا ميشود که کسري موجود در بخش حساب جاري تراز پرداختهاي 
  . ميکندخارجي را خنثي 
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 ير کشورهای است که ساين معنیره جهان در واقع بدينقش دالر به عنوان ارز ذخ
 خود را به ي واقعيه هایدات و سرماي دالر، توليره ارزي داشتن ذخيجهان برا

به .  کننديافت میکا را دریابل آن دالر و اوراق بهادار آمرقدهند و در ميکا میآمر
 يا حق اربابی» seignorage«ات اقتصاد به ين امر که در ادبیگر، ایعبارت د

ردازد پدهد تا به چاپ اسکناس و اوراق بهادار بيکا اجازه میف است، به آمرومعر
. شود معاوضه کنديد ميه جهان تولي که توسط بقیين اوراق را با کاالهایو ا

 ي دالر براي از آن است که ارزش حق اربابيمحاسبات محافظه کارانه حاک
 ياريبس.   60ن کشور استی ايد ناخالص ملي درصد تولنيمکا برابر با یراقتصاد آم
کا ی اقتصاد آمري دالر براي حق اربابيدانان معتقدند که ارزش واقع از اقتصاد

زیرا نقش دالر براي اقتصاد آمریکا داراي منافع باشد ين ارقام میشتر از ايار بيبس
   .بيشماري است که در تخمين فوق منعکس نميباشند

  
 و ارز انحصاري مبادالت نفت، با باال ره جهانيت دالر به عنوان ارز ذخيموقع

در ه یسرمابردن تقاضا براي دالر و اوراق بهادار آمریکا موجب باال رفتن عرضه 
 نرخ بهره خود را در این امر به آمریکا اجازه ميدهد تا.  اقتصاد آمریکا ميشود

موجب رونق رمایه و نرخ بهره پایين عرضه باالي س.  دی حفظ نماينیيسطح پا
  همچنين، .شودير تورم زا ميط غيک محی در يش نرخ رشد اقتصادیاقتصاد و افزا

، نرخ بهره ن نرخ بهره و ارزش اوراق بهاداريل وجود رابطه معکوس بيبه دل
از سوي دیگر، پایين .  گردديکا میش ارزش اوراق بهادار آمریافزاپایين موجب 

شورهایي که اوراق بهادار  به کي سود کمتادهد يکا اجازه میبه آمر  بودن نرخ بهره
      .  ار دارند بپردازديدر اختآنرا 

  
 یيکایه داران آمری به تجار و سرماين المللي دالر به عنوان ارز ببعالوه، نقش

ن امر تجار یا.  دن خود انجام دهي را به ارز بومين الملليدهد تا مبادالت بياجازه م
 يسک هایل ارز و ری مربوط به تبدينه های را از هزیيکایه داران آمریماو سر

ر کشورها یه داران سایتجار و سرمابه سازد و آنها را نسبت يبازار ارز مصون م
  همچنين، قيمت گذاري و فروش نفت به دالر .دهدي قرار ميت برتريدر موقع

ریسک نوسانات موجب ميشود که اقتصاد آمریکا به ميزان کمتري در معرض 
بازار ارز قرارگيرد زیرا واردات نفت که بخش قابل توجهي از کل واردات آنرا 
  .    تشکيل ميدهد به دليل موقعيت انحصاري دالر از نوسانات ارزي مصون ميباشد

                                                 
60  J. Bradford DeLong, Threats to American Economic Preeminence,  March 
2000 
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 و به سازديمقابل تحمل کا را ین آمري سنگيبودجه نظاممجموعه عوامل فوق 
ر کشورها با آن مواجه ی که ساي ماليت هاید بدون محدوآمریکا اجازه ميدهد تا

 خود ي نظاميت هاي خود کند و فعالي نظاميروي صرف نيميباشند بودجه عظيم
ره جهان ي نقش دالر به عنوان ارز ذخ،ني  همچن61.را در پهنه جهان گسترش دهد

 است که فراتر از محاسبات صرفا يک قابل توجهی و استراتژياسي ارزش سيدارا
    .کنديل م عمياقتصاد

 
دالر نتيجه ميگيرد که نقش » جنگ هاي پترو دالر«با توجه به نکات فوق، نظریه 

 ي از ارکان هژمونيکیره جهان يذخانحصاري مبادالت نفت و ارز به عنوان ارز 
دهد تا بخش قابل ياجازه ماین کشور به زیرا . کا استی آمري و نظامياقتصاد
، کندآمریکا ط مطلوب جذب اقتصاد ی و شرامتي را با قيه جهانی از سرمايتوجه
 فراهم يرقابت جهانعرصه  در ي گسترده اي ماليازهايکا امتی اقتصاد آمريبرا
سازد، بيشتر از ظرفيت  يخنثآمریکا را  ي خارجي ترازپرداختهاي کسر،آورد

است يس و  نظامي خود را تامين مالي نمایدبودجه هنگفتتوليدي خود مصرف کند، 
 عمل يبا آزاد يک خود را در پهنه نظام جهانی استراتژينامه ها و بريخارج

  . ش ببردي به پنسبت به سایر کشورها يشتريب
  

برآن است که سيستم پترودالر و » جنگ هاي پترو دالر«از سوي دیگر، نظریه 
 هزینه قابل ره جهانيذخانحصاري مبادالت نفت و ارز دالر به عنوان ارز نقش 

خارج تبدیل ارز، ریسک نوسان هاي بازار ارز و افت توجهي را به صورت م

                                                 
 کشور 20ون دالر بود که از کل بودجه يلي ب417کا برابر ی آمري بودجه نظام2003در سال 61  

ون يلي ب91ه با بودجه ي کشور روس20ن یان ايدر م.  شتر بوديکا بیدر جدول بعد از آمرص
 33ن يون دالر و چيلي ب35ا يتانیون دالر، بريلي ب37ون دالر، فرانسه يلي ب47دالر، ژاپن 

 هر فرد از ي برايظامنبودجه «به لحاظ .   قرار دارندي بعديون دالر در مقام هايليب
 يامهاق دالر در م789 و 1419، 1551 با يکا و عربستان سعودیآمرل، ياسرائ» تيجمع

 دالر 627 و 362ن يبسرانه  يماظن بودجه یي اروپايدر کشورها.  رار دارندقاول تا سوم 
کل % 47کا برابر ی آمري بودجه نظام2003 در سال  . دالر است25ن برابر يو در چ

 يکا دارای آمر2003کا در سال ی آمر وزارت جنگي طبق آمارها.  جهان بوديبودجه نظام
 نظاميدر آستانه حمله به عراق، بودجه .   کشور جهان بود120 در يگاه نظامی پا725

  . کا بودی آمري روز بودجه نظام2عراق برابر 
Source:  International Institute for Strategic Studies (IISS), March 2003.  
www.iiss.org 
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قدرت خرید دالر بر کشورهاي صادر کننده نفت، اتحادیه اروپا و کشورهاي در 
 .  حال رشد و توسعه نيافته تحميل ميکند

 
سهم آمریکا و اتحادیه اروپا در صادرات نفت اوپک تقریبا برابر است در 

 اتحادیه اروپا تامين ميکند تا ایاالت صورتيکه اوپک بيشتر واردات خود را از
 سهم اتحادیه اروپا و آمریکا 2002 تا 1981براي مثال، در فاصله .  متحده آمریکا

از سوي دیگر، .  62بود% 21و %  23در صادرات نفت اوپک به ترتيب برابر 
کل واردات اوپک از اتحادیه % 37نزدیک به ) 2002 -1981(طي همين دوره 

  در چنين شرایطي، کشورهاي صادر کننده 63.آن از آمریکا بود% 14اروپا و تنها 
نفت ناچار خواهند بود تا براي خرید کاال از کشورهاي عضو اتحادیه اروپا درآمد 

این امر نه تنها .  صادرات نفت خود را که به دالر ميباشد ابتدا به یورو تبدیل نمایند
نها را در معرض ریسک نوسان هاي هزینه بيموردي را به آنها تحميل ميکند بلکه آ

بعالوه، کاهش ارزش دالر نسبت به یورو موجب .  بازار ارز نيز قرار ميدهد
کاهش قدرت خرید درآمد نفت اوپک خواهد شد زیرا درآمد صادرات نفتي این 
کشورها به دالر ميباشد و با افت قيمت دالر ميبایست دالر بيشتري براي تامين 

  توزیع جغرافيایي 64.ه اروپا و سایر کشورها بپردازندواردات خود از اتحادی
اما در کوتاه مدت و .  تجارت بين المللي به مرور زمان دستخوش تغيير ميشود

ميان مدت، بر اساس الگوي موجود، در صورت افت ارزش دالر نسبت به سایر 
ارزها، بيشتر کشورهاي عضو اوپک از انجام قيمت گذاري و فروش نفت به دالر 

روسيه که بزرگترین کشور صادرکننده نفت در خارج از .  یان خواهند بردز
  .    سازمان اوپک ميباشد نيز در وضعيت مشابهي قرار دارد

  
موقعيت انحصاري دالر در بازار نفت همچنين هزینه سنگيني بر کشورهاي عضو 

ميبایست کشورهاي وارد کننده نفت در اتحادیه اروپا .  اتحادیه اروپا تحميل ميکند
این امر نه تنها چند در صد هزینه .  براي خرید نفت، ارزخود را به دالر تبدیل کنند

و کارمزد تبدیل ارز را بر آنها تحميل ميکند بلکه موجب ميشود تا بيالن واردات 
به .  نفت آنها عالوه بر نوسانات بازار نفت شامل نوسانات بازار ارز نيز گردد

                                                 
   بر اساس سالنامه هاي آماري سازمان اوپک     62
     بر اساس سالنامه هاي آماري اتحادیه اروپا 63
  بسته به الگوي تجارت کشورهاي اوپک با آمریکا و اتحادیه اروپا، این امر براي برخي از  64

  .کشورها کمتر و براي عده اي دیگر بيشتر محسوس خواهد بود
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واردات نفت اروپا نسبت به بيالن واردات نفت آمریکا همين دليل است که بيالن 
  .  داراي نوسانات و بي ثباتي بيشتري است

  
مکانيزم پترودالر بر کشورهاي در حال رشد و توسعه نيافته نيز هزینه سنگيني 

صادرات بيشتر این کشورها غالبا به اتحادیه اروپا است  و در . تحميل نموده است
اما براي خرید نفت، این .  شورها عمدتا به یورو ميباشدنتيجه درآمد ارزي این ک

کشورها ميبایست درآمد ارزي خود را به دالر تبدیل کنند و درصورتيکه درآمد 
ارزي کافي نداشته باشند با قرض از صندوق بين المللي پول و سایر بانک هاي بين 

هزینه تبدیل ارز و این امر عالوه بر.  المللي دالر مورد نياز خود را تامين نمایند
بهره وام هاي دالري، ریسک هاي بازار بين المللي ارز را نيز بر کشورهاي 

با توجه به ضعف اقتصادي  این .  توسعه نيافته و درحال رشد تحميل ميکند
کشورها، هزینه اي که سيستم پترودالر بر کشورهاي توسعه نيافته و درحال رشد 

اي این گروه از کشورها نيز انجام مبادالت بر.  تحميل ميکند بسيار سنگين است
  .  نفتي به یورو مطلوب تر ميباشد

  
موقعيت انحصاري دالر » جنگ هاي پترو دالر«به این ترتيب، بر اساس نظریه 

) به جز آمریکا(به عنوان ارز ذخيره جهان هزینه سنگيني بر کليه کشورهاي جهان 
عدم تعادل ساختاري اقتصاد خود را تحميل ميکند، اما به آمریکا اجازه ميدهد تا 

  .  ادامه دهد و هژموني خود بر اقتصاد جهان را حفظ نماید
  

استدالل ميکند که به دليل تشدید » جنگ هاي پترو دالر«از سوي دیگر، نظریه 
ناهنجاري هاي ساختاري اقتصاد آمریکا و تولد  یورو، ادامه این شرایط براي 

بر اساس این نظریه، طي سه دهه گذشته، همراه با .  آمریکا بسيار دشوار شده است
رشد اقتصاد کشورهاي آسياي شرقي و اروپا، برتري نسبي اقتصاد آمریکا کاهش 

یافته، کسري بودجه و تراز پرداخت هاي خارجي آن افزایش یافته، ارزش دالر 
نسبت به سایر ارزها تنزل کرده و در مجموع موقعيت دالر به عنوان ارز ذخيره 

مجموعه این عوامل هزینه اي را که سيستم پترو دالر بر .  ان متزلزل شده استجه
سایر کشورها تحميل ميکند باال برده، موجب تشدید نارضایتي آنها از سيستم 

در چنين شرایطي، تولد یورو براي کشورهاي ناراضي .  موجود گشته است
لي خود را از انحصار فرصت مناسبي فراهم آورده است تا مبادالت تجاري بين المل

  .     دالر خارج سازند
  

این .   در صد ذخيره ارزي بانک هاي مرکزي آسيا به دالر ميباشند70نزدیک به 
 تریليون 1.4بانک ها داراي بزرگترین ذخيره ارزي به دالر ميباشند که بالغ بر 
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بازیگر بزرگ دیگر این صحنه کشورهاي عضو اوپک .  65دالر تخمين زده ميشود
و به )  ميليون بشکه در روز24.5(درآمد اوپک، در سطح کنوني توليد .  باشندمي

با توجه .   بيليون دالر در سال ميباشد300 دالر، بالغ بر 35 تا 30قيمت بشکه اي 
به این سطح از درآمد ساالنه و مجموعه دارایي هاي که طي چند دهه گذشته 

صورت دالر و اوراق بهادار اندوخته اند، کشورهاي اوپک مبالغ متنابهي به 
% 75یعني . روسيه نيز در وضعيت مشابهي قرار دارد.  آمریکا در اختيار دارند

ذخائر ارزي آن از دالر تشکيل ميشود، درصورتيکه حجم عمده مبادالت تجاري 
ادامه تضعيف دالر کليه این کشورها را ناچار خواهد .  آن با اتحادیه اروپا است
وجهي از ذخایر دالر خود را به یورو و یا سایر ارزها تبدیل ساخت تا بخش قابل ت

این امر، در صورت تحقق، نظام مالي اقتصاد جهان را با یک بحران جدي .  نمایند
  .مواجه خواهد ساخت

  
در درون اوپک بحث در خصوص اینکه مبادالت بازار بين المللي نفت ميبایست از 

روش نفت بر مبناي مجموعه اي از انحصار دالر خارج شود و قيمت گذاري و ف
 باز ميگردد که 80 و اوایل دهه 70ارز هاي بين المللي انجام پذیرد به اواخر دهه 

دراین .  ارزش دالر در برابر سایر ارزها به ميزان قابل توجهي سقوط کرده بود
مقطع انتخاب اوپک محدود بود زیرا غالب ارزهاي بين المللي از نقدینگي کافي 

ر نبودند و سازمان اوپک نگران بود که تبدیل ارز پایه مبادالت نفت به برخوردا
به دليل .  سبدي از ارزهاي بين المللي موجب تشدید نوسانات بازار نفت گردد

مشکالت اجرایي و افزایش قيمت نفت، ایده قيمت گذاري و فروش نفت بر مبناي 
، با تشدید 2002 سال از.  مجموعه اي از ارز هاي بين المللي کنار گذاشته شد

.  مشکالت دالر بحث قيمت گذاري و فروش نفت به دالر مجددا مطرح شده است
اما اکنون با تولد و موفقيت یورو به عنوان یک ارز بين المللي، براي نخستين بار 

  .      اوپک با یک گزینش واقعبينانه مواجه است
  

فر است و بعد از ایاالت متحده  ميليون ن450اتحادیه اروپا داراي جمعيتي بالغ بر 
در .  آمریکا، حوزه یورو سهم دوم را در توليد ناخالص ملي جهان دارا ميباشد

آن % 21توليد ناخالص جهان توسط کشورهاي عضو یورو و % 16مجموع، 
عالوه بر این، اقتصادهاي اصلي یورو داراي .  توسط آمریکا توليد ميشود

همچنين، حوزه یورو داراي بازار .   ميباشندساختارهاي نسبتا سالم ونيرومندي
                                                 
65  William Clark, “The Real Reason for the Upcoming war with Iraq:  A 

Macroeconomic and Geostrategic Analysis of the Unspoken Truth”, April 
2003 
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.  مالي بزرگ، نيرومند وسيالي است که از نقدینگي قابل توجهي برخوردار ميباشد
مجموعه این عوامل براي اولين بار ارزي را بوجود آورده است که ميتواند براي 

 سهم یورو در 2000در سال .  دالر یک رقيب جدي در مبادالت بين المللي باشد
 این 2002در سال .  بود% 16کل ذخائر ارزي بانک هاي مرکزي جهان برابر 

% 64.5به % 67.5ظرف این مدت سهم دالر از .  افزایش یافت% 19سهم به 
کل تجارت و ذخائر ارزي جهان به یورو % 35 اکنون نزدیک به   66.تنزل کرد
 67.ميباشد

  
 از نقش ارز يد که بخش خواهان آننیي اروپايورو، کشورهایموفقيت با تولد و 

 يالتيا و تسهیز بتوانند از مزاين کشورها نیورو واگذار شود تا ایره جهان به يذخ
براي پيشبرد این .  آورد بهره مند شوندي فراهم مي توسعه اقتصادين نقش برایکه ا

امر کشورهاي اتحادیه اروپا مایل هستند که قيمت گذاري و فروش بخشي از 
 مذاکراتي 2003براي مثال، در سال .   یورو انجام پذیردصادرات نفت جهان به

بين روسيه و اتحادیه اروپا در این خصوص انجام گرفت و روسيه به انجام این کار 
کاهش هزینه هاي ناشي از تبدیل ارز و نوسانات بازار ارز .  ابراز تمایل نمود

ین مبادالت به یورو انجام ا.  یکي از دالیل پایه اي این خواست اتحادیه اروپا است
براي کشورهاي نفت خيز خاورميانه نيز مقرون به صرفه تر خواهد بود زیرا 

ریسک ناشي از نوسانات ارزي و هزینه تبدیل ارز را حذف کرده مانع از افت 
همانطور که در باال گفته شد، براي کشورهاي . قدرت خرید درآمد نفت آنها ميشود
  .   انجام مبادالت نفتي به یورو مطلوب تر ميباشددر حال رشد و توسعه نيافته نيز

  
محدود بودن انجام مبادالت نفت به دالر ، »جنگ هاي پترو دالر«بنا بر نظریه 

ن يف رابطه بيتضعمالي کنوني است، به نحوي که ستم ي سي اصليه های از پايکی
هد ف خواي دالر بر اقتصاد جهان را تضعي هژمونيه هاینفت و دالر با سرعت پا

 يکا آن است که کشورهای کابوس دولت آمرنیبزرگتر  طبق این نظریه، .نمود
فروش نفت به دالر را متوقف سازند و بخش قابل قيمت گذاري و اوپک انحصار 

در بر اساس این نظریه، . انجام دهند یورو  خود را به ي از مبادالت نفتيهجتو
 شد تا بخش دناچار خواهنر کشورها ی ساي مرکزين امر بانک هایصورت انجام ا

                                                 
66  William Clark, Petrodollar Warfare: Oil, Iraq and the Future of the 
Dollar, New Society Publisher, June 2005 
67  Hazel Henderson, Iraq, the Dollar and the Euro, Inter Press Services, 
April 2003 
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 يداریورو خری آن ي خود را بفروش برسانند و به جايره دالري ذخز ايقابل توجه
  68.سقوط خواهد کرد% 40 تا 20زان ين امر ارزش دالر به میجه ايدر نت.  ندینما
بان حصا. د خواهد شدی شديک روند تورمیش یداين امر به نوبه خود موجب پیا

قل خواهند نمود، بازار بورس سقوط تر کشورها منیا به سا خود ريهاه دالریسرما
این .  ک بحران گسترده مواجه خواهد شدیبا آمریکا  يستم بانکيخواهد کرد و س

 خود با مشکل يهابدهي در امر پرداخت اصل و سود را کا یدولت آمرمسئله 
را براي آن غير  ي خارجي تراز پرداخت هايادامه کسرنمود و  خواهد روبرو
ش یداي اقتصاد موجب پير بخش هایگسترش بحران به سا.  ساختخواهد ممکن 

 ي ساختاريک رکود اقتصادیکا در ی گسترده و فرورفتن کل اقتصاد آمريکاريب
و یافت خواهد ش ر کشورها گستریکا با سرعت به سایبحران آمر.  د خواهد شدیشد

در   69.خواهد برد فرو1930ر رکود دهه ي نظيکل اقتصاد جهان را درکام رکود
چنين شرایطي، هژموني اقتصادي و نظامي آمریکا بر جهان در فرصت نسبتا 

  .    کوتاهي به پایان خواهد رسيد
  

در حلقه آخر استدالل خود، معتقد است که آمریکا » جنگ هاي پترو دالر«نظریه 
براي جلوگيري از این سرنوشت محتوم به سياست نظامي گري در منطقه 

روي آورده است تا مانع از آن شود که کشورهاي عضو اوپک انجام خاورميانه 
این نگرش با نظریه . قيمت گذاري و فروش نفت را از انحصار دالر خارج سازند

ما "پرفسور توماس بارنت استاد دانشگاه جنگ آمریکا سازگار است که مينویسد 
عتا غير این طبي.  اوراق سبز کوچکي را با محصوالت آسيا معاوضه ميکنيم

عادالنه و ناپایدار است، مگر آنکه چيز پر ارزش دیگري نيز با این اوراق سبز 
  جنگ هاي 70".آن چيز پر ارزش نيروي نظامي آمریکا است.  همراه باشد

اما بر اساس . معاصر غالبا به دليل رقابت بر سر منابع طبيعي و بازار بوده اند
براي داشتن سلطه ارزي به این دو ، اکنون رقابت »جنگ هاي پترو دالر«نظریه 

  .   جنبه اضافه شده و معادله را چندین برابر بغرنجتر نموده است
  

                                                 
68  William Clark, Petrodollar Warfare: Oil, Iraq and the Future of the 
Dollar, New Society Publisher, June 2005   

 در قيمت دالر در ظرف تنزل% 20بنا به پيش بيني استيون راش از موسسه مورگان استنلي،    69
  .  تنزل کند% 1 ماه موجب خواهد شد تا نرخ رشد اقتصاد جهاني در سال آینده 6

70  Peter Dale Scott, Bush Deep Reason for War on Iraq:  oil, Petrodollar and 
the OPEC Euro” University of California,   Berkley March 2003  
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مدعي است که دليل » جنگ هاي پترو دالر«برپایه استدالل هاي فوق، نظریه 
 سال در تحریم اقتصادي گسترده 12حمله آمریکا به عراق، کشوري که براي 

ود را نميتوانست تامين کند،  نه مبارزه با جهان بود و حتي نيازهاي اوليه خ
.  تروریسم جهاني بوده  و نه جلوگيري ازدستيابي عراق به سالح هاي هسته اي

بلکه هدف آمریکا حفظ هژموني دالر بر اقتصاد جهان است که با تصميم صدام 
طرفداران این .  حسين مبني بر فروش نفت عراق به یورو به خطر افتاده بود

ر نشان ميکنند که بالفاصله پس از اشغال عراق، به دستور آمریکا کليه نظریه خاط
معامالت نفت این کشور به سيستم دالر باز گردانده شد، علي رغم اینکه در اواسط 

 دالر نسبت به یورو تنزل کرده بود و انجام این کار موجب کاهش 2003سال 
  . ددرآمد نفت عراق و بودجه موجود براي بازسازي عراق ميش

  
، دليل مشارکت استراليا و بریتانيا در »جنگ هاي پترو دالر«از دیدگاه نظریه 

حمله آمریکا به عراق و مخالفت آلمان و فرانسه را نيز ميبایست در موقعيت 
.  اقتصادي این کشورها به ویژه رابطه ارز آنها نسبت به دالر آمریکاجستجو کرد

ر است ، مبادالت تجاري آن عمدتا با استراليا داراي ذخيره ارزي بزرگي به دال
آمریکا و به دالر ميباشد و سقوط دالر آمریکا موجب تضعيف دالر استراليا خواهد 

بریتانيا هنوز به یورو نپيوسته است و موفقيت آمریکا در حفظ قدرت دالر .  شد
 موضع بریتانيا را در برابر رقباي خود در اتحادیه اروپا به ویژه آلمان و فرانسه

تقویت خواهد نمود و به بریتانيا اجازه خواهد داد تا در صورت لزوم در آینده اي 
از سوي دیگر مخالفت شدید . دورتر و با کسب امتيازهاي بيشتر به یورو بپيوندد

آلمان و فرانسه با حمله آمریکا به عراق به دليل تمایل این کشورها به تقویت یورو 
  .يت برتر خود در عراق ميباشددر برابر دالر آمریکا و حفظ موقع

  
، اقدام نظامي آمریکا نه تنها فروش نفت »جنگ هاي پترو دالر«نظریه  از منظر

عراق را به عرصه دالر بازگرداند بلکه به سایر کشورهاي عضو اوپک نيز نشان 
.  داد که آمریکا قيمت گذاري و فروش نفت به ارزي جز دالر را نخواهد پذیرفت

معتقدند که ایران به دليل فروش » جنگ هاي پترو دالر«نظریه اکنون طرفداران 
نفت به یورو و اقدام به ایجاد بورس نفت، هدف بعدي حمله نظامي آمریکا است و 

  .  مانند عراق، مسئله بحران هسته اي پوششي براي اجراي این برنامه است
  

گ هاي جن«براي مقابله با خطرات شرایط موجود، برخي از طرفداران نظریه 
خواهان همکاري کليه کشورهاي جهان براي اصالح سيستم مالي » پترو دالر

از این منظر، با توجه به اینکه توانایي اقتصاد .  موجود اقتصاد جهاني هستند
آمریکا براي رقابت با اقتصاد سایر کشورها با سرعت در حال افول است، حفظ 



 توسعه اقتصادی و امنيت ملی هادی زمانی
 
 

 82

آمریکا با استفاده .  خواهد بودهژموني دالر بر اقتصاد جهان براي هميشه ميسر ن
از قدرت نظامي خود ميتواند این امر را به تعویق بياندازد اما نميتواند براي هميشه 

در چنين شرایطي، بهترین راه کار براي حل این معضل جهاني .  مانع آن گردد
همکاري کليه کشورها براي ایجاد یک سيستم مالي جدید بر پایه مجموعه اي از 

در غير اینصورت گذار از سيستم مالي .   درتمند اقتصاد جهاني استارزهاي ق
کنوني جهان به یک سيستم چند ارزي با بحران هاي اقتصادي و سياسي گسترده اي 

  .          همراه خواهد بود که امنيت و صلح جامعه جهاني را به خطر خواهد انداخت
  

  نقدها.  3
  

جنگ هاي « شد، بر اساس نظریه همانطور که در بخش هاي پيش نشان داده
موقعيت دالر به عنوان ارز ذخيره جهان یکي از ارکان هژموني آمریکا » پترودالر

است که اقتصاد آمریکا را در موقعيتي برتر قرار ميدهد و به آن اجازه ميدهد تا 
بيشتر از ظرفيت توليد خود مصرف کند و بودجه ماشين نظامي خود را تامين 

» برتون وودز«، با فروپاشي نظام مالي 70 این نظریه، در دهه از دید.  نماید
در این مقطع، براي حفظ .  موقعيت دالر به عنوان ارز ذخيره جهان به خطر افتاد

هژموني دالر، دولت آمریکا با استفاده از بازوي سياسي خود، با همکاري 
ه انحصار دالر عربستان سعودي و ایجاد سيستم پترودالر، بازار مبادالت نفت را ب

از آن زمان، سيستم پترودالر و نقش دالر به عنوان ارز انحصاري .  درآورد
مبادالت بازار بين المللي نفت به صورت پشتوانه موقعيت دالر به عنوان ارز 

ذخيره جهان عمل نموده است، به نحوي که قيمت گذاري و انجام مبادالت نفت به 
جنگ «بر اساس نظریه . رخواهد گردیدسایر ارزها موجب فروپاشي هژموني دال

، با ادامه ضعف ساختاري دالر، طي این مدت سيستم »هاي پترودالر
پترودالرهزینه سنگيني بر اکثر کشورهاي جهان، از جمله کشورهاي صادر کننده 

نفت تحميل نموده است، به صورتيکه اکثر آنها خواهان پایان یافتن سيستم پترو 
 و موفقيت آن به عنوان رقيب و همتراز 1999د یورو در سال با تول.  دالر ميباشند

دالر، اکنون براي اولين بار شرایطي بوجود آمده است که این کشورها بتوانند به 
.  خواست خود جامه عمل بپوشانند و به هژموني دالر بر اقتصاد جهان پایان دهند

ست که براي معتقد ا» جنگ هاي پترودالر«برپایه استداللهاي فوق، نظریه 
جلوگيري از این سناریو، اکنون آمریکا به یک سياست نظاميگري روي آورده 

است تا مانع از آن شود که کشورهاي صادر کننده نفت بازار بين المللي نفت را از 
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از این منظر، حمله آمریکا به عراق بيانگر این .  انحصار دالر خارج سازند
  .      ي ایران را هدف قرار خواهد دادرویکرد آمریکا است  که در مرحله بعد

   
معتقدند که اوال این نظریه در » جنگ هاي پترودالر«در مقابل، منتقدین نظریه 

ارزیابي منافعي که موقعيت دالر براي اقتصاد آمریکا بهمراه دارد مبالغه ميکند و 
ه به هزینه هاي آن و عواملي که موجب شده اند تا نقش ارز ذخيره جهان به عهد

دوما، ایفاي نقش ارز ذخيره جهان توسط یورو .  دالر گذاشته شود بي توجه است
براي اقتصاد اتحادیه اروپا هزینه هاي قابل توجهي به همراه خواهد داشت که در 

سوما .  شرایط کنوني تحمل آن براي  کشورهاي مربوطه بسيار دشوار خواهد بود
قتصادي و پيچيدگي هاي مکانيزم به واقعيت هاي ا» جنگ هاي پترودالر«نظریه 

بازار نفت بي توجه است و با برداشت هایي ساده بينانه و بر پایه مشاهداتي دست 
  .چين شده کارکرد اقتصاد جهاني را به چند دسيسه سياسي تنزل ميدهد

   
، دليل آنکه دالر توانسته است نقش »جنگ هاي پترودالر«از دید منتقدین نظریه 

جهان را عهده دار شود در درجه اول از قدرت اقتصادي ارز ذخيره اقتصاد 
نزدیک به یک سوم توليد ناخالص .  آمریکا برمي خيزد، نه دسيسه هاي سياسي

،  بزرگترین سهم در مبادالت 71جهان توسط ایاالت متحده آمریکا توليد ميشود
ت تجاري و مالي جهان به ایاالت متحده آمریکا اختصاص دارد و دالر در بلند مد

از این منظر، این .  نسبت به سایر ارزها از ثبات بيشتري برخوردار بوده است
تصور که آمریکا با استفاده از چند شگرد سياسي  بتواند براي چند دهه متوالي، 

برخالف خواست سایر کشورهاي نيرومند جهان، ایفاي نقش ارز ذخيره جهان را 
 مغایر با منطق و کارکرد اقتصاد در انحصار دالر نگاه دارد واقعبينانه نيست و

در مجموع، وضعيت موجود بيش از هر چيز ناشي از ضوابط و .  جهاني ميباشد
در این معادله شگردهاي سياسي بي تاثير نيستند، اما .  قوانين اقتصاد جهاني است

  .حداکثر ميتوانند تنها نقشي حاشيه اي ایفا نمایند
   

ن المللي و ارز ذخيره جهان داراي بي شک موقعيت دالر به عنوان ارز بي
جنگ هاي «اما منتقدین نظریه .  امتيازهاي قابل توجهي براي آمریکا است 

معتقدند که طرفداران این نظریه در ارزیابي این امتيازها دچار مبالغه » پترودالر
از دید این منقدین، طبق برآوردهاي موجود، تاثير مثبت نقش دالر به .  ميشوند

                                                 
 تریليون 32 تریليون  و کل  توليد ناخالص جهان برابر 10.5یکا بالغ بر توليد ناخالص ملي آمر  71

  .دالر ميباشد
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 ذخيره جهان بر نرخ رشد اقتصادي آمریکا برابر با نيم درصد نرخ عنوان ارز
بعالوه باید توجه داشت که تاثير منفي افزایش .  رشد اقتصادي این کشور است

  .  قيمت دالر بر صادرات، بخشي از این تاثير مثبت را خنثي ميسازد
  

ین نقش همچنين ایفاي نقش ارز ذخيره جهان براي اقتصاد کشوري که عهده دار ا
سطح تقاضا براي ارز ذخيره به سطح فعاليت اقتصادي .  است بدون هزینه نميباشد

در کليه کشورهاي جهان بستگي دارد و از افت و خيز و ریسک هاي اقتصادي در 
لذا ایفاي نقش ارز ذخيره جهان، سطح .  تک تک کشورهاي جهان تاثير مي پذیرد

سئوليت ميباشد در معرض خطر تقاضا و ارزش ارزي را که عهده دار این م
در گذشته، در موارد متعددي کشورهاي .  نوسان هاي متعدد و شدید قرار ميدهد

ژاپن و آلمان از آن پرهيز کرده اند که در انجام مبادالت بين المللي نقش برجسته 
زیرا این امر موجب افزایش قيمت ارز و در .  تري بر عهده ارز آنها گذاشته شود

  . ش قيمت کاالهاي صادراتي ميگرددنتيجه افزای
  

افزون بر این، عدم تعادل ساختاري اقتصاد آمریکا وضعيت پایداري نيست و هزینه 
در مجموع، این تصور واقعبينانه .  قابل توجهي را بر اقتصاد آمریکا تحميل ميکند

نيست که آمریکا براي هميشه بخواهد و بتواند کسري حساب جاري ترازپرداختهاي 
ي  خود را با ایجاد مازاد در بخش حساب هاي سرمایه اي ترازپرداختهاي خارج

براي تامين کسري حساب جاري تراز پرداختهاي خارجي . خارجي تامين مالي کند
خود دولت آمریکا ناچار است همين مبلغ را از بانک هاي مرکزي سایر کشورها 

له بهره سنگيني به مانند عربستان سعودي، ژاپن، چين، تایوان قرض کند و هرسا
 تریليون دالر 7.6اکنون کل بدهي دولت آمریکا بالغ بر .  این بانک ها بپردازد
 1999در فاصله .  آن در اختيار کشورهاي خارجي است% 40است که نزدیک به 

 3.7 به 1999 تریليون دالر در سال 1.4 بدهي خارجي آمریکا  از 2004تا 
اوراق قرضه دولت % 48اکنون .   72یافت افزایش 2004تریليون دالر در سال 

شرکت هاي آمریکایي در % 20سهام شرکت هاي آمریکایي و % 24آمریکا، 
 تریليون از دارائي 8در مجموع .  مالکيت اشخاص و دولت هاي خارجي است

                                                 
72  Emmanuel Todd, After the Empire:  The Breakdown of the American 
Order, Columbia University Press, 2004 
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% 15  نزدیک به 73.هاي آمریکا در مالکيت اشخاص و دولت هاي خارجي ميباشد
چنانچه ژاپن با یک بحران بانکي .  به ژاپن استاز اوراق قرضه آمریکا متعلق 

این امر ميتواند .  مواجه شود به احتمال قوي اقدام به فروش این اوراق خواهد نمود
  .  منشا یک بحران جدي براي آمریکا گردد

  
از سوي دیگر، اصالح سيستم مالي موجود کار آساني نيست و انجام آن براي سایر 

آگر آنچنان که نظریه .  اروپا بي هزینه نخواهد بودکشورها، از جمله اتحادیه 
مدعي است موقعيت دالر به عنوان ارز ذخيره جهان یک » جنگ هاي پترودالر«

سيستم استثماري است که توسط آن آمریکا ثروت جامعه جهاني را به تاراج ميبرد 
 پيش و هژموني استعمارگرایانه خود را بر جهانيان تحميل ميکند، آنگاه این سوال

 دهه گذشته بقيه کشورهاي جهان عليه آمریکا متحد نشده اند تا 5ميآید که چرا طي 
پس .  به این سيستم غيرعادالنه پایان دهند و نظام مناسبتري را جانشين آن سازند

 صندوق بين المللي پول اقدام به 1971در سال » برتون وودز«از فروپاشي سيستم 
  75»حق برداشت استاندارد«ين المللي به نام ب  74»واحد حسابداري«ایجاد یک  

نمود که ميتوانست جانشين دالر در مبادالت بين المللي شود و نقش ارز ذخيره 
این سوال مطرح است که چرا .  اما این امر به وقوع نپيوست.  جهان را ایفا نماید

  .این امر انجام نپذیرفت
  

م هاي مالي دو و یا چند ارزي در پاسخ به سوال هاي فوق، بایدتوجه داشت که نظا
به . در مقایسه با نظام هاي مالي تک ارزي از ثبات کمتري برخوردار ميباشند

همين دليل، بمنظور تامين ثبات بيشتر، نظام هاي چند ارزي در طول زمان غالبا به 
   بعالوه، در شرایط کنوني اقتصاد سایر 76.نظام هاي تک ارزي تبدیل ميشوند

نچنان نيرومند نيست که بتواند هزینه هاي ناشي از نقش ارز کشورهاي جهان آ
  .     ذخيره را تحمل کند

                                                 
73 Engdahl, F. William, A New American Century: Iraq and the Hidden 

Euro-Dollar War, 
www.currentconcerns.ch/archive/2003/04/20030409.php 

74  Unit of Account 
75  Standard Drawings Rights 
76  Paul Krugman, The International Role of the Dollar: Theory and Practice, 

in J. Bilson and R. Marston, Exchange Rate Theory and Practice, Chicago 
Press, 1984 
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براي مثال، بر اساس تخمين هاي موجود، تبدیل شدن یورو به ارز ذخيره جهان 

چنين افزایشي .   در صد افزایش یابد40 تا 20سبب خواهد شد تا ارزش یورو بين 
 ميزان قابل توجهي تضعيف خواهد بازار صادرات کشورهاي عضو یورو را به

در شرایط کنوني اقتصاد اتحادیه اروپا هنوز آنقدر نيرومند نيست که بتواند .  نمود
% 10طبق پيش بيني مدل اقتصاد کالن مورگان استنلي، .  این فشار را تحمل کند

افزایش در نرخ برابري یورو موجب خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادي در اتحادیه 
به عبارت دیگر، افزایش سریع و قابل مالحظه    77.تنزل کند% 1 ميزان اروپا به

قيمت یورو با هدف افزایش نرخ رشد اقتصادي اتحادیه اروپا که براي حل 
همه .  معضالت کشورهاي عضو این اتحادیه ضروري ميباشد در تناقض است
مقامي شواهد حاکي از آن است که اتحادیه اروپا در عين آنکه مایل است یورو 

استراتژیک در اقتصاد جهاني کسب نماید، مي خواهد که این کار به نحوي تدریجي 
و حساب شده انجام پذیرد تا افزایش قيمت یورو موجب تضعيف اقتصادي 

  .  کشورهاي اتحادیه اروپا نگردد
  

این امر را که مبادالت بازار نفت در انحصار » پترو دالر«از سوي دیگر، نظریه 
 به یک دسيسه سياسي تنزل ميدهد و به واقعيت تحوالت بازار نفت و دالر ميباشد

 تعين قيمت 1983تا سال .  سيستم قيمت گذاري نفت در بازارجهاني بي توجه است
اما با افزایش اهميت توليدکنندگاني .  فروش نفت در اختيار سازمان اوپک بود

ار بورس کاالي نظير بریتانيا و نروژ که عضو اوپک نميباشند و تاسيس باز
لندن، قيمت گذاري نفت از » IPE«و متعاقب آن بورس ) نایمکس(نيویورک 

 قيمت  قراردادهاي  فروش نفت 1986از سال .  اختيار اوپک خارج شده است
توسط بازار،  بر اساس فرمول هاي پيچيده  و  بر مبناي حرکت قيمت هاي آني 

)spot prices (با توجه .   و لندن تعيين ميشوددر بازارهایي نظير بورس نایمکس
به کارکرد دو بازار عمده نفت خام، یعني نایمکس و برنت، کشورهاي اوپک 
.  احتماال به راحتي نخواهند توانست مبناي مبادالت بازار نفت را تغيير دهند

از سوي دیگر، تا زماني که .  همچنين بریتانيا و نروژ هنوز به یورو نپيوسته اند
ریداران و فروشندگان نفت خواهان تغيير سيستم قيمت گذاري اکثریت بزرگ خ

نفت به یورو نباشند و انجام این امر براي آنها داراي منافع اقتصادي قابل توجهي 
نباشد، بازارهاي بورس نایمکس و برنت سيستم قيمت گذاري خود را به یورو 

                                                 
77  Eric Chaney, A Weaker Euro is Critical for the Recovery, Morgan Stanley 

Global Economic Forum, 1st September 2003 
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ثر کشورها در حال حاضر شواهد مستحکمي مبني برآنکه اک. تبدیل نخواهند کرد
  .  خواهان تغيير سيستم قيمت گذاري نفت به یورو ميباشند مشاهده نميشود

  
 که قيمت دالر در برابر سایر ارزها به ميزان قابل توجهي 1982-1972در فاصله 

سقوط کرد، سازمان اوپک سه بار تالش نمود تا مبادالت بين المللي نفت را از 
 و فروش نفت را بر مبناي مجموعه اي انحصار دالر خارج سازد و قيمت گذاري 

اما این تالش ها به دليل مجموعه اي از مشکالت .  از ارزهاي بين المللي انجام دهد
اجرایي از جمله آنکه ارزهاي مورد نظر از نقدینگي کافي برخوردار نبودند و 

سازمان اوپک نگران بود که تبدیل ارز پایه مبادالت نفت به سبدي از ارزهاي بين 
  .  لمللي موجب تشدید نوسانات بازار نفت گردد کنار گذاشته شدا

  
 سازمان اوپک سيستم قيمت گذاري به دالر را رها کرد و به جاي 1972در ژانویه 

را برگزید که بر اساس آن قيمت » 1ژنو «آن سيستم قيمت گذاري معروف به 
 صنعتي  کشور9فروش نفت به دالر متناسب  با نوسانات ميانگين ارزش ارز 

  سيستم جدید 78.بزرگ جهان تغيير داده ميشد تا مانع از افت قدرت خرید نفت گردد
به سرعت با مسئله نا اطميناني نسبت به قيمت آینده دالر و مشکل پيش بيني آن 

 اوپک دالرکانادا و 1973براي تخفيف این مشکل، درژانویه .  مواجه گردید
د و سرعت تعدیل قيمت نفت را از فصلي به استراليا را به سبد ارز پایه اضافه کر

، 1973معروف است، در اکتبر » 2ژنو «این سيستم که به .  ماهانه افزایش داد
 اوپک 1975در ژوئن .  متعاقب افزایش قيمت نفت بطور کل کنار گذاشته شد

صندوق بين المللي » حق برداشت هاي ویژه«سيستم قيمت گذاري بر پایه شاخص 
واقع ميانگين موزون ارزش دالر آمریکا، مارک آلمان، فرانک  را که در 79پول

اما این سيستم نيز با .  فرانسه، ین ژاپن و پوند بریتانيا بود در دستور کار قرار داد
» حق برداشت هاي ویژه«مشکالت مشابهي روبرو گردید و متعاقبا با افت شاخص 

حل ها به ویژه سيستم قيمت همچنين، کليه این راه .  نسبت به دالر کنار گذاشته شد
موجب رها شدن مقدار زیادي » حق برداشت هاي ویژه«گذاري بر پایه شاخص 

  .         دالر در بازار و متعاقبا تضعيف بيشتر دالر و تشدید بحران ميشدند
  

                                                 
   هلند، سوئد و بریتانيا  بلژیک، سویس، فرانسه، آلمان، ایتاليا، ژاپن، 78

79  IMF’s Special Drawing Rights 
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، با تشدید مشکالت دالر، بحث قيمت گذاري و فروش نفت به سایر 2002از سال 
   اما اکنون استدالل ميشود که با توجه به موفقيت 80.ارزها مجددا مطرح شده است

یورو، براي نخستين بار اوپک از شانس واقعبينانه اي برخوردار است تا مبادالت 
یورو یک ارز نيرومند واقعي .  بين المللي نفت را از انحصار دالر خارج سازد

بعد .  که از نقدینگي قابل توجهي برخوردار ميباشد) نه یک شاخص نظري(است 
کل % 35از دالر، یورو داراي بيشترین سهم در توليد ناخالص ملي جهان است، 

تجارت جهاني توسط آن انجام ميگيرد و از  بازار مالي بزرگ و نيرومندي 
  .  برخوردار ميباشد

  
اما باید توجه داشت که قيمت گذاري نفت به دو و یا چند ارز مشکالت متعددي را 

این امر به ميزان قابل توجهي بر .    نفت بوجود ميآوردبراي بازار بين المللي
بغرنجي سيستم قيمت گذاري این کاال در بازار جهاني خواهد افزود،  شفافيت و 

سادگي سيستم کنوني را تضعيف خواهد کرد و این بازار را به ميزان بيشتري در 
ت در سيستم قيم.  معرض مخاطرات و ریسکهاي بازار ارز قرار خواهد داد

گذاري دو یا چند ارزي تشخيص و تعيين قيمت واقعي نفت در بازار جهاني 
در چنين شرایطي قيمت نفت ميبایست دائم به هنگام شود تا . دشوارتر خواهد شد

همچنين این سيستم با .  امکان سوداگري ارزي در بازار نفت را به حداقل برساند
و یا چند ارز از نقدینگي و تقسيم کردن سرمایه در گردش در بازار نفت به دو 

بعالوه سيستم پرداختها ميبایست بطور کامل تغيير داده .   سيالي بازار خواهد کاست
مهمتر از همه، قيمت گذاري نفت به چند ارز مشکل بي ثباتي بازار ارز را .  شود

به بازار نفت منتقل خواهد کرد، بدین معني که موجب پيدایش و رشد سوداگري و 
  .  در بازار نفت خواهد شد  81یا اربيتراژ» تفاوت قيمتمعامالت «
  

% 35 ارزش دالر نسبت به یورو به ميزان 2003درفاصله ژانویه تا اکتبر سال 
در چنين شرایطي و با توجه به اینکه روسيه بيشتر نفت خود را به .  تنزل کرد

رک با  در یک کنفرانس مطبوعاتي مشت2003 در اکتبر 82اتحادیه اروپا ميفروشد،

                                                 
:   تنزل کرديزان قابل توجهير ارزها مجددا به می ارزش دالر در برابر سا2002در سال    80

% 25.4ا و يتانی نسبت به پوند بر%18.6در برابر یورو، % 28.8 برابر ین، در% 19.3
  .سینسبت به فرانک سو

81  Arbitrage 
ره يذخ%  75ک به ین وصف نزدیه اروپا است، با ایه با اتحادي روسيده مبادالت تجارحجم عم  82

  .تشکيل ميشود دالر این کشور از يارز
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والدیمير پوتين اعالم کرد که روسيه مایل است بخشي از نفت  نخست وزیر آلمان،
  اما با توجه به مشکالت فوق و پس از بررسي 83.خود را به یورو بفروش برساند

تصميم در "دقيقتر، متعاقبا ميخائيل کاسيانوف نخست وزیر روسيه اعالم نمود که 
 و روسيه نميتواند این امر را به بازار این خصوص در اختيار دولت روسيه نيست

    84."جهاني نفت دیکته کند
  

مشکالت فوق غير قابل حل نميباشند، اما در مجموع هزینه قابل توجهي را بر 
لذا در شرایط عادي مکانيزم بازار سيستم قيمت گذاري .  بازار تحميل خواهند کرد

اد، مگر آنکه براي تک ارزي را به سيتم دو و یا چند ارزي ترجيح خواهد د
اکثریت بزرگ خریداران و فروشندگان فعال در بازار نفت منفعت سيستم چند 

در غير آنصورت، انتخاب بين دالر و .  نرخي به مراتب بيشتر ازهزینه آن باشد
یورو مطرح خواهد شد که در تحليل نهایي به ثبات ارزش یورو نسبت به دالر 

 .بستگي خواهد داشت
  

کليه خریداران و فروشندگان بازار جهاني نفت خواهان آن باشند که احتمال اینکه 
دست کم باید توجه داشت .  ارز مبادالت نفت را به یورو تبدیل کنند ضعيف است

که بخش قابل توجهي از این فروشندگان و خریداران در حوزه دالر قرار دارند و 
براي .  نجام ميدهندبيشتر مبادالت تجاري خود را با کشورهاي عضو این حوزه ا

این کشورها تبدیل ارز پایه بازار نفت به یورو هزینه قابل توجهي  به همراه خواهد 
همچنين، نا اطميناني نسبت به چشم انداز بلند مدت یورو و هزینه هاي .  داشت

نوسان قيمت دالر .  ناشي از تغيير سيستم کنوني نيز از احتمال این تغيير ميکاهد
ورهاي صادرکننده نفت، بسته به اینکه کشورهاي صادر کننده برروي درآمد کش

نفت واردات و صادرات خود را عمدتا با چه کشورهایي انجام ميدهند، داراي 
در صورت تنزل ارزش دالر نسبت به یورو، تمام .  تاثيرات متفاوتي ميباشد

د کشورهاي عضو اوپک از تغيير سيستم قيمت گذاري نفت به یورو منفعت نخواهن
.  زیرا کشورهایي نيز وجود دارند که عمده مبادالت آنها با آمریکا ميباشد.  برد

گرچه این کشورها در اقليت ميباشند، اما از آنجا که هر تغييري در سازمان اوپک 
مستلزم اتفاق آرا است، وجود این کشورها احتماال موجب خواهد شد که تغيير 

  .     پذیردسيستم قيمت گذاري نفت به یورو انجام ن

                                                 
83  Simon Nixon, “What is that in Euro?”, 18 October 2003, The Spectator 
84  Anna Baraulina, Russian Leaders Argue over Euro, Pravda, 20 October 

2003 
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بعالوه باید توجه داشت که بازار نفت در برابر افت ارزش دالر ساکت نمي ماند، 

بلکه غالبا بخشي از این افت ارزش به صورت افزایش قيمت دالري نفت به بازار 
به عبارت دیگر، هرگاه ارزش دالر دربرابر یورو تنزل ميکند، .  نفت منتقل ميکند

ت به دالر را باال ميبرد تا مانع از افت قدرت خرید غالبا اوپک قيمت صادرات نف
، با افزایش نرخ 2003 تا 2001براي مثال، در فاصله .  درآمد نفت خود گردد

اوپک ميانگين قيمت صادرات )  1.1321 به 0.8952از  (برابري یورو به دالر 
  85. دالر افزایش داد26.97 دالر به 21.4نفت خود را از بشکه اي 

  
ورهاي صادر کننده نفت، ارز مطلوب ارزي است که ریسک هاي ناشي از دید کش

از نوسانات بازار ارز و به عبارت دقيقتر شکاف بين درآمد نفت و هزینه واردات 
در این .  را به حداقل برساند تا مانع از افت قدرت خرید درآمد نفت گردد

ارز پایه بازار چارچوب، یورو تنها در صورتي  ميتواند جانشين دالر به عنوان 
نفت گردد که بازار اطمينان داشته باشد که در بلند مدت ارزش آن نسبت به دالر 

طي چند سال گذشته یورو از موفقيت چشمگيري برخوردار .  افزایش خواهد یافت
یورو ارز .  با اینهمه نميتوان به روند بلند مدت آن اطمينان داشت.  بوده است

اد پایه این ارز، یعني آلمان و فرانسه داراي همچنين دو اقتص.  جواني است
مشکالت ساختاري کشورهاي اروپاي .  مشکالت ساختاري قابل توجهي ميباشند

.  شرقي که به تازگي به اتحادیه اروپا پيوسته اند  نيز بسيار عميق و پردامنه است
این مشکالت، به ویژه مشکالت اقتصادي آلمان و فرانسه، چالش هاي سختي را 

همچنين، همانطور که در باال اشاره .  برابر چشم انداز یورو قرار خواهند داددر
شد، ميبایست به هزینه هایي که ایفاي نقش ارز ذخيره جهان به یورو تحميل خواهد 

  .کرد نيز توجه داشت
  

از سوي دیگر، اقتصاد ایاالت متحده آمریکا آنچنان ضعيف نيست که بتوان ادامه 
بسياري از کارشناسان اقتصاد .  یک سرنوشت محتوم دانستتنزل ارزش دالر را 

برآنند که مباني اقتصاد آمریکا، دست کم در مقایسه با سایر کشورها، از سالمت 
با توجه به مالحظات باال، در شرایط کنوني احتمال .  قابل توجهي برخوردار است

يير ارز این اینکه اکثریت بزرگ خریداران و فروشندگان بازار نفت مایل به تغ
چنانچه انگيزه هاي اقتصادي این امر به .  بازار به یورو باشند آنچنان قوي نيست

اندازه کافي نيرومند ميبود، اقتصاد جهاني طي سه دهه گذشته تحوالت بيشتري را 

                                                 
85  William Clark, June 2005, Page 140 
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فشارهاي سياسي و نظامي طبيعتا در مکانيزم بازار .  در این راستا تجربه ميکرد
 این تصور که آمریکا بتواند با دسيسه هاي سياسي مکانيزم اما.  بي ناثير نميباشند

  .    بازار جهاني را براي چند دهه کامال مختل سازد ساده اندیشانه است
  

ميپذیرند که در شرایط کنوني مشکالت » جنگ هاي پترودالر«منتقدین نظریه 
اي ساختاري اقتصاد آمریکا، مانند نرخ پایين پس انداز، کسري تراز پرداخت ه

 موقعيت دالر به عنوان ارز ذخيره جهان 86خارجي و کسري بودجه دولت آمریکا
را با چالش هاي جدي مواجه ساخته است که درصورت ادامه ميتواند سيستم مالي 

اما، این منتقدین برآنند که از .  اقتصاد جهاني را با یک بحران عميق مواجه سازد
يت دالر به عنوان ارز ذخيره جهان مشکالت کنوني نميتوان نتيجه گرفت که موقع

یک مکانيزم استثماري است که برپایه چند دسيسه سياسي استوار است و براي 
حفظ آن اکنون دولت آمریکا به سياست حمله نظامي به کشورهاي صادرکننده نفت 

  .    حوزه خليج فارس روي آورده است
  

یه نه تنها فاقد توجيه معتقدند که این نظر» جنگ هاي پترودالر«منتقدین نظریه 
اقتصادي است، بلکه به لحاظ سياسي نيز بر مشاهداتي نادرست و مبالغه آميز بنا 

براي مثال، این منقدین خاطر نشان ميشوند که تصميم عراق براي تبدیل .  شده است
درآمد نفت خود به دالر یک تصميم عمدتا سياسي بود که در انگيزه هاي اقتصادي 

 زماني که دولت صدام حسين به این امر اقدام نمود قيمت یورو در.  پایه نداشت
 ميليون دالر ضرر 270نسبت به دالر پایين بود و در نتيجه این کار دولت عراق 

گرچه متعاقبا، به دليل افزایش قيمت یورو دولت عراق ضرر اوليه خود را .  کرد
ه صدام اقدام به  جبران نمود و سود قابل توجهي نيز کسب کرد، اما در زماني ک

تبدیل درآمد نفت عراق به دالر نمود دورنماي افزایش قيمت یورو بسيار ضعيف 
از دید برخي از این .  بود و صدام حسين تنها به دالیل سياسي اقدام به این کار نمود

در یک تفسير وارونه اقداماتي را که » جنگ هاي پترودالر«منتقدین، نظریه 
کنترل و تخفيف بحران ناشي از افزایش قيمت نفت اتخاذ  براي 70آمریکا در دهه 

نمود به دسيسه سياسي تنزل ميدهد و تا آنجا پيش ميرود که چهار برابر شدن قيمت 
  .  نفت را اساسا به یک توطئه سياسي توسط آمریکا نسبت ميدهد

  

                                                 
طبق برآوردهاي .   بيليون دالر بود413 بالغ بر 2004کسري بودجه دولت آمریکا براي سال   86

  . تریليون دالر افزایش یابد5.9 سال آینده به 10موجود پيش بيني ميشود که کسري بودجه طي 
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از مشاهده مشکالت » جنگ هاي پترودالر«در مجموع، از دید منتقدین، نظریه 
ي آمریکا نتایجي مبالغه آميز استنتاج ميکند که با واقعيت هاي اقتصادي و اقتصاد

  .  سياسي سازگار نميباشند
  
  
   بورس نفت ایران. 4
  

آاهش ریسك هاي معامالت  است که هدف آن  87بورس نفت یك بازار مالي آتي
 در بازار   افزایش انعطاف پذیري و نقدینگيتثبت قيمت خرید و فروش نفت،نفتي، 

در کل ایجاد ابعاد و ي نفت دادهار ثانویه براي معامالت قراهايبازارایجاد ، تنف
    88.ميباشدتجاري براي صنایع نفت وسيع تر 

                                                 
87  Future market 

با توافق دو طرف گردد و وشنده و طرف ناظر منعقد مي بين خریدار و فرقراردادهاي آتي 
خریدار و فروشنده متعهد در این قراردادها .  گرددخریدار و فروشنده اعمال یا منقضي مي 

و در تاریخ کمي و کيفي تعيين شده، خصوصيات قيمت و با مشخصي را آاالي تا ند ومي ش
عقاد قرارداد طرفين با بورس طرف پس از ان.  دهندمورد معامله قراري معينمکان تحویل 

 .هستند، مي توانند در موقعيت خود بمانند یا به دیگري واگذار آنند
  :رد که عبارتند ازی پذيانجام مسه نوع معامله عمدتا ر بورسهاي نفتي   د88

 Hedging)(نگ يا هجیسک یمعامالت پوشش ر •
  (Arbitrage) تراژيا آربیمت يمعامالت تفاوت ق •
  (Speculation)  گرانهمعامالت سودا •

خطرات آاهش یا افزایش از داران یمحافظت فروشندگان وخرعامالت پوشش ریسك هدف م     
آه نگران  ينفتا فرآورده یتوليد آنندگان نفت خام  مثال، يبرا . قيمت نفت درآینده مي باشد

ر مقابل آاهش قيمت ها هستند، با پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه یا حق شرط خود را د
تا ید و فروش نفت و نهایمت خريقتثبيت سک به ی معامالت پوشش ر.  قيمتها بيمه مي آنندآاهش

 معامالت.  کننديکمک مزینه خرید مصرف آنندگان ت هيد کنندگان و تثبيت درآمد توليتثب
 در تفاوت قيمت بين دو بازار براي محصوالت مشابه یا متفاوت به منظور آسب سود ژآربيترا
 مثال زماني آه قيمت نقدي یك يبرا . گيرددر یك لحظة زماني صورت مين ریسك بدو

محصول آمتر از قيمت آتي آن باشد، آربيتراژگرها در بازار نقد خرید مي آنند و در بازار آتي 
عمليات آربيتراژ داراي ریسك آمي مي باشد ولي نياز به . قرارمي گيرندفروش در موقعيت 

ت دقيق در مدت زمان بسيار آوتاه و خرید و فروش در یك لحظه مي آسب اطالعات و محاسبا
مالك نفت خام به غالبا سوداگران .  سوداگرانه ضد عمليات پوشش ریسك استمعامالت . باشد

 و خود را در معرض ریسك قرار مي دهندکسب سود باال به منظور و صورت فيزیكي نيستند 
ات سوداگرانه يدر بازار بورس عمل.  پردازنديمقراردادها د و فروش یدر بورس نفت به خر

  .باعث افزایش حجم مبادالت و نقدینگي در بازار بورس مي شودرا یست، زي نيالزاما منف
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 2005-2000ن بار در برنامه توسعه پنج ساله ي اوليران برایطرح بورس نفت ا

ن يوم بيسرسنک کی با مشارکت 1383مطالعات بورس نفت از سال .  دیمطرح گرد
.   امضا شد1383بهشت ین بورس در اردی اي شروع و تفاهم نامه راه اندازيالملل

 يران برای طرح بورس نفت اي پور مجري،  محمد عاصم2004در ژوئن سال 
 از معامله يگلستان سفر کرد و با برخندن به ان نفت لين الملليد از بورس بیبازد

راه اندازي  جيهي طرحگزارش تومتعاقبا، .  گران بورس لندن به مذاکره پرداخت
 بورس ي راه اندازيبرا صفحه تقدیم وزیر اقتصاد شد تا 500بورس نفت ایران در 

  .دی نمامجوز قانونياقدام به کسب بورس  از طریق شورايران ینفت ا
  

 ي توسط شورا1384رماه ي ت20ران در ی ايميطرح بورس نفت، گاز و پتروش
امه سوم به ن بر95رم توسعه و ماده  قانون برنامه چها95بورس، بر اساس ماده 

 را يمي بورس نفت، گاز و پتروشي بورس مجوز قانونيشورا.  ديب رسیتصو
ن ی اي و اجراي راه اندازيصادر و مقرر کرد وزارت نفت اقدامات الزم را برا

ش بورس نفت پروژه ی بورس با گشايبا موافقت شورا. بورس به انجام برساند
بورس  .  شده استياتيعمل ران وارد مرحلهی ايميپتروشس بورس نفت، گاز و يتاس

 و بورس فلزات ي کشاورزيران پس ازدو بورس کاالهای ايمينفت، گاز و پتروش
  .   کشور استیين بورس کااليسوم

  
 1385ن یران در فروردی ايميشود که بورس نفت، گاز و پتروشي مينيش بيپ

 يش خواهد بود و برايره کیجز بورس نفت در يتاالر اصل.  دیشروع به کار نما
ران ی بورس نفت ايل بازار اطالع رساني تاالر بورس در تهران و تشکيراه انداز
نترنت یق این بورس از طریاکثر مبادالت ا.   استي در دست بررسیيبرنامه ها

 و يميانجام خواهد گرفت و در آن عالوه بر نفت خام، محصوالت پتروش
ن بورس ی از معامالت ايبخش. ته خواهند شدز فروخيمحصوالت نفت و گاز ن

ن مرحله، يشود که در نخستي مينيش بيپ.   خواهد بوديکیزيگر فی دي و بخشيکاغذ
اما انتظار . ن بورس معامله شوندی در اي نفتي و فرآورده هايميمحصوالت پتروش

ه معامالت بخش نفت ي سه ساله کليران ظرف دوره زمانیرود که بورس نفت ايم
 مواضع ربنا ب. ردي خزر را در برگيایانه در دري مياي آسيه سواپ کشورهاازجمل

ران را به مرکز عمده یران آن است که ایاعالم شده دولت، هدف بورس نفت ا
  . ل سازدیانه تبدي منطقه خاورميمبادالت نفت

  
ورو انجام ی و فروش نفت به يمت گذاريران قی ايميدر بورس نفت، گاز و پتروش

 نفت را از يران بازار جهانیت بورس نفت ايلذا، در صورت موفق.  تخواهد گرف
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ون دالر نفت در بازار يلي م5.5اکنون روزانه .  انحصار دالر خارج خواهد ساخت
ن یا.  رنديگي دالر انجام ميشود که تمام آنها توسط واحد پولي ميداری خريجهان

عمدتا در است الر رد دايلي م110ک به یماهانه نزدکه ارزش آنها مبادالت 
با یرد دالر تقرايلي م110ن ی   از ا89.دنری پذيورک انجام میوي لندن و نيبورسها

 ي همانطور که در بخش ها.گرددي عضو اوپک بازميک سوم آن به کشورهای
ه ی اوپک با اتحادي کشورهايش گفته شد، از آنجا که حجم عمده مبادالت تجاريپ

 يمت گذاريستم قيورو تنزل کند، سی در برابر اروپا است، هرآنگاه که ارزش دالر
را موجب ی اوپک عمل خواهد کرد زيکشورهااکثر ان یو فروش نفت به دالر به ز

ز يه ني مانند روسیيکشورها.   آنها خواهد شديد درآمد صادرات نفتیافت قدرت خر
ورو ی، باتوجه به قدرت گرفتن يطین شرايدر چن.   قرار دارنديت مشابهيدر موقع

ي صادر ران مورد توجه کشورهایرود که بورس نفت ايانتظار م، در برابر دالر
  .ردي قرار گکننده نفت به ویژه کشورهاي عضو اوپک 

  
تواند مورد توجه ي مياپایران با انجام مبادالت پایگر، بورس نفت ای دياز سو

ن کشورها ی از اياريبس. دشوز واقع يافته ني درحال رشد و توسعه نيکشورها
ران به آنها اجازه خواهد داد یانفت بورس .  ندارنديژه دالر کافی به ويره ارزيذخ

 مشابه، به ير قرادادهایو سا» swap«ر ي، نظيوتريالت کامپيتا با استفاده از تسه
 در حال رشد ين امکانات کشورهایبا استفاده از ا.   بپردازندياپایانجام مبادالت پا

ل ینه تبدیب هزين ترتیما با نفت معاوضه کنند و به ايق خود را مستيتوانند کاالهايم
 ي را به حداقل برسانند و درآمد ارزي از نوسانات ارزي ناشيسکهایارز و ر

 است که در یيونزوئال از جمله کشورها.  ندیگر نمایمحدود خود را صرف امور د
نفت با  ياپای معامله پاددار قرا13نه فعال بوده و تا کنون متجاوز از ين زمیا

  . درحال رشد مانند کوبا منعقد نموده استيکشورها
 

ا و اروپا به ي از صادرات نفت خود را در بازار آسيران بخشی ا2003از سال 
.   دالر بوده استي آن همچنان بر مبنايمت گذاريورو بفروش رسانده، اما قی

وش  که بر سر راه فري از موانعيکیش گفته شد، ي پيهمانطور که در بخش ها
ه اصالح بازار نفت با یمت  يک شاخص قینبود ، ورو قرار داردینفت به 

»marker «در حال حاضر سه  شاخص نفت در سطح جهان وجود . باشديورو می
شاخص ، برنت نروژ و يشاخص تگزاس غرب( باشنديدارد که هر سه به دالر م

                                                 
  . دالر بود35 تا 30  این ارقام مربوط به سال گذشته است که قيمت هر بشکه نفت خام بين 89
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ورو یفت به مت نين شاخص قيران اولی  با آغاز کار بورس نفت ا90.)يدبنفت خام 
 يران با بورس هایت، بورس نفت اي در صورت موفق. آغاز به کار خواهد کرد

که هر دو    به رقابت خواهد پرداخت92 و بورس لندن91ورکیويمکس نینفت نا
انجام به دالر فعاليت هاي خود را باشند و ي میيکایوم آمريک کنسرسیمتعلق به 

  93.دميدهن
  

رود يه اروپا، انتظار میبرنامه گسترش اتحادو ورو یت ين، با توجه به موفقيهمچن
در صورت را یز. ز واقع شوديه اروپا نیران مورد توجه اتحادیکه بورس نفت ا

یورو را در بازار جهاني نفت به جریان تواند ي مين بورسيچنموفقيت آميز بودن 
 دم آنيموقعيت آن را به عنوان ارز جایگزین براي خرید و فروش نفت تحك، اندازد

م يره جهان با دالر سهيخذ نقش ارز يفایدر ا قرار دهد که بتواند يطیو آنرا در شرا
  .شود

  
 و ي درشفاف سازيتواند نقش مثبتيمبورس نفت ایران عالوه بر موارد فوق، 

متعددي از بخش هاي را یز. ایفا نمایدساختار اقتصادي و تجاري ایران اصالح 
مه، گمرکي، بازرگاني، حمل و نقل، بي مالي، بانکي،اقتصاد نظير بخش هاي 

و صنعتي کشور از آن تأثير خواهند  فناوري اطالعات، اجرایي، قانونگذاري
  بورس نفت ایران ضعف این بخش ها را آشکار ساخته، پروسه اصالح .پذیرفت

  .آنها را تسریع خواهد نمود
  

 هها ددیابيمبراي انجام هرگونه معامله اي ران یدر بازار نفت ادر حال حاضر، 
و کارمند درگير این فرآیند اداري  مرحله بوروکراتيک طي شود، صدها نفر مدیر

و در محيطي غير شفاف مذاکرات در پشت درهاي بسته وکليه هستند طوالني 
 بلکه موجب  هزینه زا و وقت بر است نه تنهااین پروسه . مي گيرد صورت

 و رانت ياد اقتصادت بازار و رشد فسي، عدم شفافاطالعات انحصاري شدن
شده و برتمام فعل و نفت  مي تواند باعث شفافيت بازار بورس نفت.  شودي ميخوار

                                                 
90 West Texas Intermediate Crude (WTI),  Norway Brent Crude, UAE Dubai 
Crude 
91  New York Mercantile Exchange (NYMEX) 
92  International Petroleum Exchange  (IPE) 

 Goldman توسط یک کنسرسيوم، متشکل از سه شرکت 2001   بورس نفت لندن در سال 93
Sachs, Morgan Stanley و BPخریداري شد .  
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شرکتهاي  وقتي  .نظارت گسترده و عمومي را حاکم سازد نفت انفعاالت صنعت
عرضه  مختلف نفتي و پتروشيمي، فرآورده هاي توليدي خود را از طریق بورس

محصوالت ارائه شده ق بورس اقدام به خرید کنند و خریداران نيز تنها از طری
رسانه هاي عمومي و  ناظران بازار، در پيش چشمنفت معامالت آنگاه کليه ، نمایند

   .خواهد گرفتمردم صورت 
  

گامي بزرگ در جهت خصوصي سازي تواند يمبورس نفت س يتاس، نیاعالوه بر 
خریداران  ران، دایرهبا راه اندازي بورس نفت ای . باشدبخش مهمي از بدنه دولت 

شرکتهاي مختلف مي توانند وارد چرخه  ، محصوالت مختلف نفتي گسترده شده
 دولت برانجامانحصار تواند يب، بورس نفت مين ترتیبه ا.  تجارت نفت شوند

انحصار  و ببردتا حد زیادي از بين نفت را معامالت و خرید و فروش محصوالت  
در . خارج سازد وابسته شرکت هاي نهادها و از دسترا عرضه و تقاضا 
 نفتوارد بازار خواهند توانست براي اولين بار  رمایه گذاران ایرانياینصورت، س

     .شوند
  

رقابت ، با توجه به ا وارد شدن بورس نفت به فرآیند تجارت بين المللين، بيهمچن
، ، گاز و پتروشيمي وجود دارديعرضه فرآورده هاي نفت شدیدي که در توليد و

و ، بهبود سيستم مدیریت مجبور به اصالح فرآیندهاي توليدایراني  شرکت هاي
شد تا بتوانند در رقابت آزادانه با سایر خود خواهند هاي اضافي  کاهش هزینه

ه سایر  بتحولاین . در بازار بورس را داشته باشند شرکتها، امکان حضور فعاالنه
براي ورود به فرآیند تجارت شور کآماده سازي بخشها گسترش خواهد یافت و به 

   .توجهي خواهد کرد جهاني کمک شایان
  

بانکي، بيمه، گمرکي، مالي و اداري  نقاط ضعف سيستم هايل بورس نفت، يتشک
را وادار به اصالح  آنها، مشخص کردهآشکار و کشور را در بخش هاي گوناگون 

د تا صنعت نفت و خواهد ش موجب ، این امرني  همچن.خواهد کردسيستم هاي خود 
ونقل و ذخيره سازي و افزایش توان ملي در بخش  به سيستم هاي حملدولت  
 .بيشتر توجه نمایند نفت  تقویت بازار معامالت تجهيزات صنعت و انرژي

  
قيمت .  بورس نفت آاهش ریسك هاي معامالت نفتي استي از اهداف اصليکی

این امر، با توجه به سهم  .تعوامل بسياري داراي بي ثباتي اسنفت تحت تأثير 
. سازدمي دشوارآشور را عمده صادرات نفت در درآمد دولت، مدیریت اقتصادي 

 با استفاده از ،، بازارهاي بورس معامالت آتي نفتمقابله با این مشکلبراي 
س بورس يتاس. ، ریسك قيمت را پوشش مي دهند)derivatives (ابزارهاي مشتقه
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وریسك مت نفت ي قي هاریسك ناشي از نوسان داد تا نفت به کشور اجازه خواهد
براساس  محصوالت صنعت نفت را قيمترا به حداقل برساند، تجاري  يها

براي تجارت نفت آسياي  ت کشوري تر سازد، از ظرفي منطقسازوآار بازار
ایجاد قيمت پایه ، شكيل یك بازار منطقه اي انرژيد وبا تیاستفاده نمامرآزي وخزر

و  رقابت با قيمت هاي پایه برنت دریاي شمالبه ج فارس و حتي اوپك منطقه خلي
 . دگذاربقيمتهاي جهاني نفت تأثيربپردازد و بر غربي  تگزاس

  
از  ،به بازارهاي بين المللي کشور ورود ت،يران، در صورت موفقیبورس نفت ا

یه  جذب سرما،ل خواهد کردي را تسهيران به سازمان تجارت جهانیوستن ايجمله پ
شرفته صنعت نفت را آسانتر خواهد يپدستيابي به تكنولوژي  وگذاري خارجي

 ياز ارزش افزورده بيشتررا آشور   و گازيورده هاي نفتآدر زمينه فر ،ساخت
، کشور خواهد شدافزایش درآمدهاي نفتي وغيرنفتي  موجب ،خواهد کردبرخوردار

ت یواهد داد و در نهاش خیکشور را افزااقتصاد  صنعت نفت و کل اشتغال زایي
    . خواهد شد افزایش توليد ناخالص مليموجب

  
 و انجام يمت گذاريران با قی، بورس نفت ا» پترودالريجنگ ها«ه یبراساس نظر

 نفت را از انحصار دالر خارج ساخته، ين الملليورو، بازار بیمبادالت نفت به 
ن یبر اساس ا.  انداختره جهان را به خطر خواهد يت دالر به عنوان ارز ذخيموقع
 به يکا اقدام به حمله نظامیران، آمریت بورس نفت ايه، در صورت موفقینظر
 بازار نفت يت دالر به عنوان ارز انحصاري موقعيران خواهد نمود تا از فروپاشیا

 يت انحصاريرا در صورت افول موقعیز.  دی نمايريره جهان جلوگيو ارز ذخ
سر نخواهد بود ين کشور می ايکا برای آمرينظام و ي اقتصاديدالر، حفظ هژمون

اما همانطور که ).  دي اول و دوم مراجعه نمائيشتر به بخش هايحات بي توضيبرا(
ت ي از واقعيرخبه در ین آنکه پايه در عین نظریدر بخش سوم نشان داده شد، ا

ست که ي نين معنین بدیا.  ز استي دارد، در مجموع مبالغه آمي اقتصاديها
اما همانطور .  کا استی آمريک برایت استراتژي دالر فاقد اهميت انحصاريعموق

ه ینظرآن است که از ار بغرنجتر ين معادله بسیش نشان داده شد، ايکه در بخش پ
  .  ميباشدمتصور »  پترودالريجنگ ها«
  

 ين معنی بدين ارزها و مناطق اقتصاديد توجه داشت که وجود رقابت بین بايهمچن
 تفاوت يگر بیکدیتوانند نسبت به سرنوشت ي مربوطه مياردوگاه هاست که ين

کا، از جمله ین با آمري رغم رقابت سنگيه اروپا، علی مثال، اتحاديبرا.  باشند
ف دالر کامال واقف و ي تضعي منفيآمدهايورو، نسبت به پین دالر و يرقابت ب

 ي سرنوشت دالر بتوانند نسبت بهيز نمي صادرکننده نفت نيکشورها.  ار استيهش
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ت ی سراي به اقتصاد جهانيرا بحران دالر در فرصت کوتاهیز.  تفاوت باشند
  .ز در کام خود فروخواهد بردي صادرکننده نفت را نيکرده، اقتصاد کشورها

  
کا یه اروپا با آمری اتحاديشود، همکاريران مربوط میتا آنجا که به بورس نفت ا
 آز يکا حاکیکپارچه شدن  مواضع آن با آمریران و ی ايبرسرمسئله بحران هسته ا

 به مراتب مهمتر از يران مالحظاتیه اروپا دربرخورد با اید اتحادیآن است که از د
امکان دستيابي ایران ت عرضه نفت و يورو و دالر مطرح است، مانند امنیرقابت 

     94.يهسته ابه سالح 
  

 کشور يت ملي و امنرانی سرنوشت بورس نفت ايط کنونیدر مجموع،  در شرا
 ساختار يورو باشد، توسط ناهنجاری دالر و یيارویش از آنکه درخطر رويب

 ياست خارجي و سيت داخلیرینه مديده در زمي نسنجياست هاي کشور و سياقتصاد
  . شوديد میکشور تهد

  
 ایران با چالش ها و مشكالتبراي گاز و پتروشيمي  ورود به بورس آاالي نفت،

رهاي اشي از آماده نبودن ساختايشتر آنها نببود که خواهد راه هم يابل توجهق
   95.ميباشندآشور براي ورود به عرصه تجارت جهاني ، حقوقي و اداري اقتصادي
و  ساختارهاي مالي، بانكي، بيمه، گمرآي يط حاضر، فقدان و ناهنجاریدر شرا

مالياتي  ينبود قوانناز جمله مناسب، مقررات    فقدان قوانين و،تجاري آشور
، يت اقتصادیریمددولتي بودن و   بر اقتصاد کشوريسلطه بخش دولت ، مناسب

 در زمينه توليد نفت، گاز و ازجمله ،اقتصاد کشورفقدان فضاي رقابتي در 
جذب ، بخصوص يت بخش خصوصي فعالينبود جو مناسب برا، پتروشيمي

 به يابي متخصص،  عدم دستي انسانيروي، کمبود نسرمایه گذاري خارجي
 عدم وجود زیرساختهاي، الکترونيک ضعف ساختار تجارتشرفته، يپتكنولوژي 

مشکالت مربوط به ،  پوشش هاي بيمه اي، نبود الزمحقوقياقتصادي، فني و 
وش ر، رونق کشور استفاده از کارتهاي اعتباري جهاني در سيستم تجاري و بانکي

تحریم هاي ، يرت جهانران در سازمان تجایت ایعدم عضو، هاي سنتي تجارت

                                                 
گزینه ها، : بحران هسته اي ایران«  نویسنده با عناوین    براي بررسي این موارد به مقاله هاي94

    .مراجعه فرمائيد »  com.hadizamani.www«در سایت »  فرصت ها وهزینه ها
از این نویسنده، چاپ » دموکراسي و توسعه اقتصادي پایدار«  براي بررسي این موارد به کتاب 95

یسنده در سایت . و همچنين مقاالت مربوطه نو2004ات ارزان، سوئد، انتشار
»com.hadizamani.www «مراجعه فرمائيد .  
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ت يموقع و در کل ين المللي بي هايهمکارگسترش موانع  ،اقتصادي آمریكا
 از جمله مواردي هستند که موفقيت بورس نفت يران در اقتصاد جهانینامناسب ا

براي موفقيت بورس نفت ایران، این تنها وزارت نفت نيست . ایران را تهدید ميکنند
 دستگاهنهادها و سایر ن المللي را داشته باشد، بلکه که ميبایست آمادگي تجارت بي

  هماهنگبا تجارت جهانينيز مي باید اقتصادي، حقوقي و اداري کشور هاي 
 .  دیران با شکست مواجه خواهد گردیبورس نفت اصورت طرح  درغير این. باشند

  
ه تشکيل بورس نفت ایران با چالش هاي فني دیگري نيز مواجه است که ميبایست ب

بدون محدودیت مقصد ميبایست خام  بورس نفت انواع نفتدر .  آنها توجه نمود
، عرضه صرف نفت ایران در این بورس با مشكالتي همراه است. عرضه شود

همچنين توليد نفت .  ازجمله اینكه نفت خام ایران با محدودیت مقصد مواجه است
فت ایران تابع تصميمات  درحاليكه توليد ن،نباید تحت آنترل باشدنفت در بورس 

هاي نفتي دنيا مثل بورس نفت  تمام بورسبعالوه،  .اوپك و نظام آنترلي آن است
.  اند آننده نفت واقع شده سنگاپور و توآيو درآشورهاي مصرف لندن،  نيویورك، 

به ویژه دشوار خواهد بود زیرا مصرف کنندگان در ایران تاسيس بورس نفت 
، به آننده نفت مالت نفتي را در منطقه آشورهاي توليدپذیرند آه معاممکن است ن
به این موارد ميبایست مشکالت ناشي از قيمت گذاري .  نجام دهندا ویژه در ایران

. و فروش نفت به یورو را نيز اضافه نمود که در بخش سوم به آنها اشاره شد
تضعيف  ، عده اي از کارشناسان نگرانند که تشکيل بورس نفت ایران بابعالوه

موجب تضعيف موقعيت اوپک بازارهاي فيزیکي نفت و تقویت بازارهاي کاغذي 
خام به بازار واگذار شده و آشورهاي  گذاري نفت قيمت در بورس نفت.  گردد
در  این کارشناسان نگرانند  .ها نخواهند داشت آنترلي بر قيمتآننده نفت  توليد

 بازار را در اختيار دارد شاید شرایط فعلي آه اوپك قدرت تعيين قيمت و آنترل
زیرا معلوم نيست ، آنندگان نفت نباشد به نفع توليدتشکيل بورس نفت ایران طرح 

  .چگونه باشدهاي آینده  آه شرایط بازار در سال
  

نيز مواجه محدودیت هاي شرعي باالخره، تاسيس بورس نفت در ایران با موانع و 
  نفت در حقيقت یك بازار مالي آتيبورسهمانطور که در باال گفته شد، . است
  . بورس نفت آاهش ریسك هاي معامالت نفتي استي از اهداف اصليکی.  است

  با استفاده از ابزارهاي مشتقه،ازارهاي بورس معامالت آتي نفتب
)derivatives(اما بر اساس مطالعات انجام .  ، ریسك قيمت را پوشش مي دهند

با موازین اساسا نيسم بورس معامالت آتي نفت مكاشده توسط کارشناسان ایران، 
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نفت ایران اساسا بورس   به عبارت دقيقتر، 96.مغایر است اسالميفقهي جمهوري 
و  شبيه بورسهاي انگليس باشد و بر پایه متداول معامالت آتي نميتواند یک بورس 

ي لذا، تاسيس بورس نفت در ایران در چارچوب کنون.  آمریكا طراحي و ایجاد شود
مستلزم تغيير ساختار و کارکرد متداول این بورس خواهد بود تا آنرا با موازین 

اما انجام این تغييرات و پيدایش .  فقهي جمهوري اسالمي ایران سازگار سازد
تفاوت هاي پایه اي بين بورس نفت ایران و بورس هاي بين المللي نفت نظير 

وفقيت بورس نفت ایران را بورس هاي نفت نيویورک و لندن ممکن است شانس م
  .تضعيف نماید

  
موفقيت آن مستلزم دسترسي به ده است و يچيپایران ل بورس نفت يتشكدر مجموع، 

. فنآوري و سرمایه خارجي وبيش از هر چيز وجود جو بين المللي مناسب است
 يبورس ها تاکيد ميکند، ، کارشناس بانک هلند در لندنيمنسکيآدام سهمانطور که 

 در آن فعال يداران و فروشندگان متعددیرا خریکس موفق هستند زمینالندن و 
 يداران متعددیفروشندگان و خردر صورتيکه نتواند ران ی  بورس نفت ا97.ميباشند
  .  د احتماال شکست خواهد خوردیجذب نما

  
 آسياي مرکزي و خزر از جایگاه ،ایران در منطقه نفت خيز خليج فارس

که ميتواند پروژه ملي است  بورس نفت یک.  دار استباالیي برخور استراتژیک
اما .  را تحکيم و تقویت نمایدجهان منطقه و ایران در  موقعيت ژئواستراتژیک

 .انجام این امر بر پایه یک سياست خارجي بحران زا تقریبا غير ممکن خواهد بود
ار موفقيت بورس نفت ایران بيش از هر چيز مستلزم اصالح و شفاف سازي ساخت

  .اقتصادي و حکومتي کشور و عقالئي کردن سياست خارجي آن است

                                                 
امکان سنجي فقهي تاسيس بورس نفت در جمهوري اسالمي «  براي بررسي این مطلب به مقاله 96

 محمد آرام بنيار، در سایت دانشگاه امام صادق مراجعه نوشته حجت اهللا غنيمي فرد و» ایران
  . فرمائيد

97  Terry Macalister, Iran Takes on West’s Control of Oil Trading, The 
Guardian 16 June 2004  
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   مچهارفصل 
  رانی، اهانيخاورم، نفتباطل دور تسلسل 

 

  
  درآمد

  
 يضعف ساختارانه و يدر خاورمک ي ژئوپلتيسک های از رياکنون مجموعه ا

ن رشد ي تامي که برايمي عظيه گذاری سرمايدرجذب واجرا منطقهن یا يکشورها
 را يچشم انداز اقتصاد جهانثبات بازار نفت و  ،باشديالزم منفت  ينده تقاضایفزا
 يدور تسلسل باطلش یدايتواند موجب پيها مسک ین ریمجموعه ا.  ندنکيد میتهد

 کل اقتصاد جهان يد برایارشدي بسي و رکودي تورميآمدهاي پيشود که دارا
 از اقدامات ين چرخه باطل توسط مجموعه ای اي سازيکنترل و خنث. باشديم
 غرب ياست خارجي محورسي به احتمال قوياسي و سي و اصالحات اقتصاديتيامن
 غرب ي محاسبه از سوي در صورت خطاين استراتژیا.  بودنده خواهدی دهه آيط

در انجام به موقع ن منطقه ی اي کشورهايانه و ناتواني خاورميو کشورها
 انهيخاورم گسترده در يک مقابله نظامیتواند به ي مي و اقتصادياسياصالحات س

ظ و حفبر پایه الگوي هلسينکي، براي  ي،جاد سازمانی ايطین شرايدر چن. دیفرا رو
 کردن يخنث يبرارا  يچارچوب مناسبتواند يانه ميت خاور ميامنثبات و ارتقا 

انه، مبارزه با يات خاورمشبرد برنامه اصالحيپمنطقه، ریسک هاي ژئوپلتيک در 
ران از معدود یا. فراهم آورد ي کشتارجمعيمنع گسترش سالح هاسم ویترور

ن یتواند دراي ميقتصاد و ايتيل مختصات جمعي منطقه است که به دليکشورها
 ياسي و سي توسعه اقتصاديبرا يد و آنرا به فرصتینمافا ی ايند نقش مثبتیفرا

 ژه یبه و ياسي و سي اقتصاد ساختارن امر مستلزم اصالحیااما . کندل مبدکشور 
 .  با غرب خارج سازدیيارویران را از روی است تا ا کشورياست خارجياصالح س

تواند ي که مدري قرار گيران درکانون تند بادیا ممکن استصورت نیار يدرغ
 کشور به همراه داشته يت ملي اقتصاد و امني براير و ناشناخته اي خطيآمدهايپ

  .باشد
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  متيش قیافزا
   
 70 يبشکه اک به دو برابر شده و به مرز ینزدخام مت نفت ي قيجار سال يط

کارشناسان نفت  از يبرخ. )دي الف را مالحظه کن-1نمودار  (ده استيدالر رس
 عرضه و تقاضا يل عوامل ساختاريمت نفت به دلي قيش کنونیمعتقدند که افزا

باشد و ي مياسي نسبت به عوامل سي بازار و نگرانيط ذهنی ازشراي بلکه ناشبوده،ن
.   و بلند مدت خود باز خواهد گشتيعي ها به روند طبين نگرانیبه محض رفع ا

ک به ینزد) 2004-1869(ار بلند مدت يک افق بسیمت نفت جهان در ين قيانگيم
ک مقطع کوتاهتر و معاصر یدر و ) 2004مت ثابت سال يبه ق ( دالر20 يبشکه ا
ن عده از یا.  )دي ب را مالحظه کن-1نمودار  ( دالر است30 يبشکه اک به ینزد

مت نفت احتماال ي قي کنوني هايکارشناسان برآنند که پس از رفع مشکالت و نگران
  . )دي ج را مالحظه کن– 1نمودار  (واهد گشتازخدالر ب 35 يبه سطح بشکه ا

  
 معتقدند که بازارنفت اکنون وارد کارشناسان نفتاز گر ی ديبرخگر، ی دياز سو

نده یرشد فزانفت مت يش قی افزايه ای شده است که در آن علت پايدیمرحله جد
برخالف دوره . باشدي م نفتيدان هايش میل و فرساي تحليتقاضا و سرعت باال

.   د بوديل کنترل و کاهش عامدانه سطح توليمت نفت به دليش قی که افزا1970
نفت خواهد مت ينده قینده جهان شاهد رشد فزای چند دهه آيه طین نظریبراساس ا

  .بود
  
  

  رشد تقاضا
  

 يسطح تقاضانده ی سال آ20 يط، يانرژاطالعات ژانس  آينيش بيبر اساس پ
ون يلي م120  به2004ون بشکه در روز در سال يليم 86 ازفت خام نين براجها

.  )دي را مالحظه کن2نمودار  (افتیش خواهد یافزا 2025در سال بشکه در روز 
 ي آژانس اطالعات انرژينيش بي محافظه کارانه تر از پي اوپک کمينيش بيپ

 114  برابر2025 سطح تقاضا در سال ي اوپک براينيش بي مثال پيبرا.  است
 5 ي آژانس اطالعات انرژينيش بيسه با پیباشد که در مقايون بشکه در روز ميليم

اما به لحاظ مالحظات استراتژیک هر دو پيش بيني .  98ن تر استیيدر صد پا
  .  داراي چشم انداز مشابهي ميباشند

                                                 
98   Oil Outlook to 2025, OPEC 2004: 



 توسعه اقتصادی و امنيت ملی هادی زمانی
 
 

 105

افزایش تقاضاي نفت %  38طبق پيش بيني آژانس اطالعات انرژي متجاوز از 
ه  زماني مورد مطالعه مربوط به افزایش تقاضا درکشورهاي آمریکا جهان در دور
اماعلي رغم سهم باالي آمریکا، %).  18و % 20به ترتيب (وچين ميباشد 

درمجموع، سهم عمده این افزایش به دليل رشد سریع تقاضا درکشورهاي درحال 
اي کل افزایش تقاضاي جهان بر% 65به عبارت دقيقتر، نزدیک به .  رشد است

در این ميان چين .  نفت مربوط به افزایش تقاضا در کشورهاي در حال رشد ميباشد
در سال داراي سریعترین نرخ رشد % 4.1و % 4.2و هندوستان با نرخ هاي رشد 
 سال آینده، تفاضاي جهان براي نفت 20در کل، طي .  تقاضا براي نفت خواهند بود
  .  ش خواهد یافتدر سال افزای% 2خام بطور متوسط به ميزان 

  
اما سهم .   آمریکا همچنان بزرگترین مصرف کننده نفت خواهد بود2025در سال 

از سوي .   کاهش خواهد یافت2025در سال % 23 به 2001در سال % 25آن از 
 افزایش خواهد 2025در سال % 11 به 2001در سال % 6دیگر، سهم چين از 

توجه است که سهم اروپاي غربي و ژاپن شایان ).   را مالحظه کنيد2نمودار (یافت 
.   تنزل خواهد کرد2025در سال % 18 به 2001در سال % 25در کل تقاضا از 

 به حدود 2001در سال % 32در حاليکه سهم کل کشورهاي در حال رشد از 
  . افزایش خواهد یافت2025در سال % 50

  
  

  افزایش وابستگي به خاورميانه   
  

ل ذخائر اثبات شده نفت جهان در خاورميانه قرار  در صد ک61در حال حاضر 
 در صد کل واردات نفت جهان توسط منطقه خاورميانه 42دارد و متجاوز از 

  ).   را مالحظه کنيد3نمودار (تامين ميشود 
  

غالب برآوردها حاکي از آن است که با فرسوده شدن ميدان هاي نفت در اروپا و 
يانه در تامين تقاضاي جهان به سرعت رو به پاره اي دیگر از مناطق، سهم خاورم

طبق برآوردهاي آژانس اطالعات انرژي، سهم خاورميانه در کل .  افزایش است
                                                                                                         

  ميليون بشکه در روز
  2010  2015  2020  2025  

  120.9  110.3  100.5  91.4  آژانس اطالعات انرژي
  114.6  105.8  97.1  88.7  اوپک
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 افزایش 2025در سال % 32 به 2001در سال % 26ظرفيت توليد جهان از 
% 41 متجاوز از 2025براساس این برآوردها تا سال ).  3نمودار (خواهد یافت 

  .  ضاي جهان براي نفت توسط خاورميانه تامين خواهد شداز کل افزایش تقا
  

طي دو دهه .  کشف ذخائر جدید درمنطقه خاورميانه با سرعت رو به افزایش است
 397 برابر شد، یعني از 1.8 ذخائر اثبات شده نفت در خاورميانه 2003 - 1983

.  افت افزایش ی2003 بيليون بشکه در سال 727 به 1983بيليون بشکه در سال 
این امر، همراه با هزینه توليد بسيار پایين ميدانهاي نفت خاورميانه و متقابال هزینه 
توليد باالي سایر ميدانها و همچنين رشد سریع تقاضا براي نفت، موجب خواهد شد 

  .  تا وابستگي جهان به نفت خاورميانه به نحو بيسابقه اي افزایش یابد
  
  

  ریسک هاي استراتژیک
  

 که ازآن ميان پنج  ز بازار جهاني نفت متاثر از ریسک هاي متعددي استچشم اندا
  :ریسک زیر داراي اهميت استراتژیک ميباشند

 
 نا اطميناني پيرامون سطح واقعي منابع موجود نفت  •
 نا اطميناني ناشي از سير تحوالت تکنولوژي •
 نوسانات اقتصادي و نا اطميناني نسبت به چشم انداز اقتصاد جهاني •
سک هاي ژئوپلتيک ونا اطميناني نسبت به امنيت و ثبات کشورهاي ری •

 صادرکننده نفت    
نا اطميناني نسبت به سطح ظرفيت توليد نفت و تحقق سرمایه گذاري الزم  •

 دراین بخش
  

ریسک هاي فوق، از طریق تاثيرگذاري برعوامل تعيين کننده عرضه و تقاضا، 
  .  الت بازار نفت ميباشندداراي تاثير تعيين کننده اي بر سير تحو
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  نا اطميناني نسبت به سطح منابع  
  

 بيليون 1200آوردهاي موجود، ذخائر اثبات شده نفت جهان نزدیک به طبق بر
 را نيز 99 بيليون بشکه ذخائر اکتشاف نشده620بشکه است که به آن ميبایست 

شناسي ایاالت بر اساس ارزیابي زمين ).   را مالحظه کنيد3نمودار (اضافه نمود 
و نرخ رشد %  40، به فرض آنکه ضریب بازیابي )USGS100(متحده آمریکا 

 بيليون بشکه 6000 باشند، ميزان فرضي کل منابع نفت جهان بالغ بر 50%ذخائر 
  .  101 بيليون بشکه آن غيرقابل بازیابي است3000ميباشد که 

  
وامل و مفروضات این تخمين ها داراي حاشيه خطاي قابل توجهي ميباشند و به ع

متعددي بستگي دارند، مانند ضریب بازیابي، نرخ رشد ذخائر، سرعت تکامل و 
، هزینه اکتشاف و توليد و باالخره  سرعت و چگونگي 102افت ميدان هاي نفت

                                                 
99   Undiscovered 
100   US Geological Survey 
101   Sُource: UُS Energy Administration.  Also:  John Wood, Gary Long and 

David Morehouse,  Long Term World Oil Supply Scenarios (see Figure 
1below) 

 
 
102    Rate of maturity and decline of oil fields 
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 شرایط موجود اعالم کشف ذخائر جدید نفت درافزون بر این، . تحوالت تکنولوژي
شف شده به یک بازي و ابزار سياسي و مبالغه درتخمين سطح ذخائر موجود و ک

جهت کسب اهميت استراتژیک تبدیل شده است که نااطميناني در مورد سطح 
بعد از سقوط حکومت پهلوي وجنگ ایران وعراق، . ذخایرنفت را تشدید ميکند

رقابت جدیدي براي کسب اهميت استراتژیک در بازار نفت بين کشورهاي منطقه 
شورهاي ایران، عراق، عربستان سعودي، کویت و طي این مدت ک.  آغاز گردید

سایر کشورهاي منطقه کشف ذخایر بسيار بزرگي را اعالم کرده اند که سطح 
براي مثال، ظرف دو .  ذخائر موجود آنها را به ميزان قابل توجهي افزایش ميدهد

ذخائر اثبات شده خاورميانه نزدیک به دو برابر شده است ) 2003-1983(دهه 
اما در مورد ذخایر جدید این کشورها اطالعات ).   را مالحظه کنيد3 نمودار(

آژانس .  موثقي در دست نيست تا بتوان صحت این ادعاها را به دقت ارزیابي نمود
، اوپک و سازمان )EIA(، آژانس اطالعات انرژي )IEA(بين المللي انرژي 

 اثبات شده در نيزتا به حال سطح ذخائر موجود و (USGS) زمين شناسي آمریکا
در مجموع، .  تک تک این کشورها را مورد ارزیابي مجدد و دقيق قرار نداده اند

  . نا اطميناني قابل توجهي پيرامون سطح واقعي منابع نفتي جهان وجود دارد
  
  

  نا اطميناني ناشي از سير تحوالت تکنولوژي   
  

انالهاي متعددي تحوالت تکنولوژي، با دگرگون کردن عرضه و تقاضاي نفت، از ک
براي مثال، طي دو دهه اخير پيشرفت .  بر سير تحوالت بازار نفت تاثير ميگذارند

 و توليد 103هاي تکنولوژیک در زمينه هاي حفاري، تصویر نگاري زیر زميني
در اثر این .  فراساحلي موجب تحوالت گسترده اي در صنعت نفت گردیده است

اکتشافي افزایش یافته، هزینه اکتشاف پيشرفت ها ضریب موفقيت درفعاليت هاي 
.  وتوليد کاهش یافته و ذخائر جدید بزرگي به ویژه در آبهاي عميق کشف شده اند
در زمينه عرضه، پيشرفت در فنآوري تبدیل گاز به مایع، کشف جانشين هاي 

مناسب براي نفت و سوخت هاي کربني وتکامل و توسعه منابع انرژي غيرنفتي 
  .  نيادین و بلند مدت بر بازار نفت خواهند بودداراي تاثيرات ب

  
از سوي دیگر، تحوالت تکنولوژیک در ذخيره سازي انرژي، حفظ انرژي، صرفه 

جویي درمصرف انرژي و پيدایش و تکامل تکنولوژي هاي متکي بر سوخت 
                                                 
103    Sub-surface imaging (3D and 4D). 
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غيرهيدروکربن، با متحول کردن تقاضا براي نفت، بطور بنيادین بازارنفت را 
 2001طبق برآوردهاي سازمان اوپک، در سال .  104 ساختدگرگون خواهند

.  105کل تقاضاي نفت جهان متعلق به بخش حمل و نقل بود% 47نزدیک به 
تحوالت تکنولوژیک در این بخش، به ویژه پيدایش و تکامل موتورهاي متکي به 

بر اساس .  سوخت غير نفتي تقاضا براي نفت را دگرگون خواهد ساخت
گر در کشورهاي عضو سازمان همياري و توسعه اقتصادي برآوردهاي اوپک، ا

)OECD ( نرخ رشد کارایي  سوخت اتومبيل ها به ميزان نيم درصد در سال
 در صد کاهش 40 مصرف نفت این کشورها به ميزان 2020افزایش یابد، تا سال 

 در صد کل توليد نفت جهان توسط بخش صنایع و 21نزدیک به .  106خواهد یافت
 در صد آن توسط خانوارها و بخش هاي تجاري و کشاورزي 14نزدیک به 

مجددا، تحوالت فنآوري در الگو و راندمان مصرف و توليد این . مصرف ميشود
تحوالت .  بخش ها، روند بلند مدت تقاضا براي نفت را دگرگون خواهد ساخت

 تکنولوژیک در صنعت توليد و انتقال برق، براي مثال افزایش راندمان توربين
هاي گازي، گسترش توليد انرژي خورشيدي، هيدروليک، بادي وهسته اي 

وهمچنين افزایش کارآیي شيوه هاي انتقال و توزیع برق نيز داراي اهميت پایه اي 
  .      است

  
.  تحوالت تکنولوژِِي در هر دوعرصه  تقاضا و عرضه با سرعت به پيش ميرود

  . ت به دقت قابل پيش بيني نيستاما در شرایط حاضر، مسير و سرعت این تحوال
  
   

  نا اطميناني نسبت به چشم انداز اقتصاد جهاني
  

تقاضا براي نفت به سطح مصرف سوخت و انرژي خانوارها، سطح مصرف 
سوخت و انرژي فعاليت هاي توليدي و اقتصادي وسطح تقاضا براي سایرتوليدات 

 انرژي ميباشند بستگي اقتصادي که بطور مستقيم یا غير مستقيم نيازمند سوخت و

                                                 
 long term elasticity(ضه و تقاضا     در واقع این عوامل تعيين کننده کشش بلند مدت عر 104

of supply and demand (ميباشند .  
105    For a sectoral analysis of world oil demand see: “Oil Outlook to 2025”, 
OPEC Review Paper, 2004 
106    OPEC Review Paper, 2004, Oil Outlook to 2025 
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رونق اقتصادي با افزایش درآمد وافزایش فعاليت و توليدات اقتصادي .  دارد
ازسوي دیگر، رکود اقتصادي موجب .  موجب افزایش تقاضا براي نفت ميگردد

به این ترتيب چشم انداز بازار نفت تابع چشم انداز .  کاهش تقاضا براي نفت ميشود
 .  تاثر از ریسک هاي بسياري استاقتصاد کالن است که خود م

 
بر اساس محاسبات آژانس اطالعات انرژي، یک در صد تنزل در نرخ رشد توليد 
ناخالص جهان موجب خواهد شد تا نرخ رشد تقاضاي جهان براي نفت هفت دهم 

در پيش بيني هاي آژانس، این امر سبب خواهد شد تا .  در صد آهسته گردد
کمتر از سناریوي % 15 نزدیک به 2025 در سال تقاضاي جهان براي نفت خام

بحران ها ي اقتصادي ادواري غالبا موجب ).   را مالحظه کنيد2نمودار (پایه باشد 
نوسانات شدیدتري در نرخ رشد اقتصادي ميشوند و در صورت وقوع، تاثير 

از سوي دیگر، .  باشد% 15رکودي آنها بر بازار نفت ميتواند به مراتب بيشتر از 
نانچه اقتصاد جهاني یک در صد سریعتر از آنچه در سناریوي پایه پيش بيني شده چ

 نزدیک 2025است رشد کند، در آنصورت تقاضاي جهان براي نفت خام در سال 
گرچه احتمال .  بيشتر از رقم پيش بيني شده در سناریوي پایه خواهد بود% 15به 

  . توان آنرا نادیده گرفترشد سریع تر اقتصاد جهاني قوي نميباشد، اما نمي
  
 

  ریسک هاي ژئوپلتيک
  

ثبات سياسي ازعوامل پایه اي است که داراي تاثيرات مستقيم و غير مستقيم 
بي ثباتي سياسي موجب رکود کل اقتصاد و در .  گسترده اي بر بازار نفت ميباشد

از سوي دیگر، بي ثباتي سياسي در مناطق .  نتيجه کاهش تقاضا براي نفت ميشود
نفت خيز ميتواند با قطع جریان توليد و توزیع نفت موجب اختالل گسترده در بازار 

 . نفت و بروز بحران هاي اقتصادي گردد
 

ثبات سياسي در بسياري از کشورهاي توليد کننده نفت بسيار شکننده و نا مطمئن 
جه با تو.  این امر در مورد کشورهاي خاورميانه بسيار نگران کننده ميباشد.  است

.   در صد ذخائر نفت جهان در منطقه خليج فارس قرار دارد60به اینکه متجاوز از 
ثبات سياسي این منطقه، به ویژه امنيت چاه ها و مسيرهاي حمل و نقل نفت آن 

کشورهاي حوزه دریاي خزر، آفریقا و آمریکاي .  داراي اهميت حياتي است
بسياري از کارشناسان معتقدند . جنوبي نيز از وضعيت بهتري برخوردار نميباشند

که با توجه به این شرایط، در آینده رشد تروریسم  بين  المللي امنيت توليد وحمل 
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ي نفت ها لولهخرابکاري .  ونقل انرژي را به نحوي جدي به خطر خواهد انداخت
در نيجریه، اعتصابات کارگري در ونزوئال، گسترش فساد در روسيه و ناآرامي 

ر ازبکستان و سایر کشورهاي اتحاد جماهيرشوروي سابق، بحران هاي اجتماعي د
هاي سياسي و امنيتي در عراق، ایران و عربستان سعودي تنها چند نمونه از 

  .  ژئوپلتيکي هستند که ثبات بازار نفت را تهدید ميکنند ریسک هاي
  
  

  نا اطميناني نسبت به ظرفيت توليد
  

م سرمایه گذاري گسترده درتاسيسات و تامين تقاضاي فزاینده براي نفت مستلز
فعاليت هاي اکتشاف، استخراج، توليد، پاالیش و توزیع نفت و بطورکلي سرمایه 

اما ميزان سرمایه گذاري در صنعت .  گذاري در ظرفيت توليد این صنعت است
نفت، مانند هر صنعت دیگري، به سطح کنوني و چشم انداز نرخ سود سرمایه 

کاهش نرخ سود مورد انتظار موجب کاهش .  ستگي داردگذاري در آن صنعت ب
نرخ .  سرمایه گذاري و افزایش آن موجب افزایش سطح سرمایه گذاري خواهد شد

سود سرمایه گذاري نيز به نوبه خود به هزینه توليد، سطح قيمت وسطح تقاضا 
  .  براي نفت بستگي دارد

  
اما .  سرمایه ميگرددافزایش تقاضا موجب افزایش قيمت و افزایش سودآوري 

افزایش نرخ سود سرمایه هنگامي موجب افزایش سرمایه گذاري ميشود که افزایش 
نا اطميناني نسبت به چشم انداز آتي اقتصاد .  تقاضا و قيمت نوساني گذرا نباشد

جهاني یکي ازعوامل مهمي است که برسطح سرمایه گذاري بطور مستقيم  و غير 
ي ثباتي قيمت امر سرمایه گذاري را دشوار ساخته، ميتواند ب.  مستقيم تاثير ميگذارد

موجب سرمایه گذاري بيش از حد و یا کمبود سرمایه گذاري درظرفيت توليدي 
این امر در دور بعد موجب پيدایش و گسترش عدم تعادل در .  صنعت نفت گردد

  . بازار و در نتيجه تشدید بحران ميشود
  

اما صنعت نفت از یکسو بسيار .  دق ميکندمنطق فوق در مورد کليه صنایع ص
لذا .  سرمایه بر است  و از سوي دیگر سرمایه گذاري در آن بسيار زمانبر ميباشد

درمورد صنعت نفت تاثير سوء نوسانات اقتصادي و نا اطميناني چشم اندازاقتصاد 
   .         بر روي فعاليت سرمایه گذاري و کارکرد بهينه بازار بسيار شدید است
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  سرمایه گذاري الزم
  

 50 تا 40چنانچه قيمت نفت در سطح ) آبا(طبق محاسبات آژانس بين المللي انرِژي 
 در صد افزایش 60 تقاضا براي نفت به ميزان 2030دالر باقي بماند، تا سال 

 تریليون 15طبق برآوردهاي آبا، تامين این افزایش تقاضا مستلزم  .  خواهد یافت
سرمایه گذاري در تاسيسات و زیرساختهاي )  بيليون دالر568ساالنه (دالر 

طبق برآوردهاي موجود، بازار جهاني سرمایه توانایي .  107صنعت نفت است
تامين این حجم از سرمایه گذاري را دارد، اما تنها در صورتي به این امر اقدام 
 خواهد کرد که بازار نفت با ریسک هاي ژئوپلتيک هنگفت و سيستماتيک مواجه

از سوي دیگر، تامين، جذب و انجام این حجم عظيم از سرمایه گذاري .  نباشد
  .    براي اغلب کشورها، به ویژه کشورهاي درحال رشد، بسيار دشوار خواهد بود

  
  

  شرایط جدید
  

اما طي .  ریسک هاي استراتژیک ذکر شده همواره در بازار نفت مطرح بوده اند
.   و سرمایه گذاري اهميت ویژه اي یافته انددو دهه گذشته ریسک هاي ژئوپلتيک
 بوجود آورده اند که احتماال داراي تاثير 108اکنون این دو ریسک چرخه باطلي

  .تعيين کننده اي بر سير تحوالت سياسي منطقه خاورميانه خواهد بود
  

ذخائر اثبات شده نفت جهان در مناطقي قرار دارد که در % 80اکنون متجاوز از 
با توجه به نا ).  را مالحظه کنيد3نمودار(اي ژئوپلتيک ميباشند معرض ریسک ه

آرامي هاي بالفعل و بالقوه در منطقه خاورميانه، حوزه دریاي خزر، آفریقا، 
آمریکاي جنوبي، آمریکاي مرکزي و حتي روسيه، این نگراني وجود دارد که 

ي جدي در بروز نا آرامي هاي سياسي و تنش هاي منطقه اي منجر به اختالل ها
عالوه بر احتمال توقف چرخه توليد، این نگراني .  چرخه توليد و توزیع نفت گردد

نيز مطرح است که ریسک هاي ژئوپلتيک موجب شوند سرمایه گذاري در ظرفيت 
توليد صنعت نفت به ميزاني که براي تامين رشد فزاینده تقاضا الزم ميباشد انجام 

  .  نپذیرد

                                                 
107   IEA, World Energy Outlook 2004 
108  Vicious circle 



 توسعه اقتصادی و امنيت ملی هادی زمانی
 
 

 113

  
 در ابعاد کالن عالوه بر امنيت و ثبات سياسي، مستلزم رشد سریع سرمایه گذاري

وجود زیر ساختهاي اقتصادي قوي، ساختار اقتصادي کارآمد، دستگاه حقوقي و 
نا هنجاري گسترده در .  اداري موثر و ساختار سياسي شفاف و کارآمد است

ساختارهاي اقتصادي و سياسي کشورهاي نفت خيز به و یژه کشورهاي منطقه 
انه موجب خواهد شد تا این کشورها درجذب و اجراي سرمایه گذاري خاورمي

عظيمي که براي تامين رشد فزاینده تقاضاي نفت الزم ميباشند دچار اشکال هاي 
این امر بر نگراني هاي ناشي از ریسک هاي ژئوپلتيک  افزوده .  109جدي شوند

ي قطب موجب پيدایش یک بحران دو قطبي ميشود که هر قطب آن کارکرد منف
چنين مکانيزمي به خودي خود به نقطه تعادل باز نميگردد .  دیگر را تشدید ميکند

زیرا شتاب بحران به جاي آنکه با گذشت زمان آهسته شود، مدام تشدید ميشود و در 
  .نتيجه بدون یک مداخله برنامه مند به انفجار فرا مي روید

  
  

  دور تسلسل باطل
  

ي هاي ناشي از نوسانات اقتصادي را تشدید ژئوپلتيک، نا اطمينان ریسک هاي
در شرایط عادي، افزایش قيمت .  ميکنند و موجب افزایش بيشتر قيمت نفت ميشوند

انگيزه سرمایه گذاري در صنعت نفت را تقویت ميکند، اما بي ثباتي و نا اطميناني 
سياسي و ناتواني کشورهاي نفت خيز درجلب سرمایه گذاري خارجي، مانع از آن 

فقدان .  واهد شد تا سرمایه گذاري در این صنعت به ميزان کافي انجام پذیردخ
سرمایه گذاري در دور بعد موجب ميشود تا سطح توليد نتواند پاسخگوي سطح 

.  این امر مجددا موجب افزایش بيشتر قيمت نفت خواهد شد.  تقاضاي بازار باشد
ميباشد، بدین معنا که ) یککمتر از ( پایين 110تقاضا براي نفت داراي کشش قيمتي

 در صد افزایش قيمت موجب کاهش تقاضا به ميزاني بسيار کمتر از 10براي مثال 
لذا، رشد فزاینده قيمت نفت داراي تاثير نسبتا کمي بر روي .   در صد ميشود10

سطح تقاضا ميباشد و بخش بزرگي از آن به صورت تورم به سایربخش هاي 
    .اقتصاد منتقل خواهد گردید

                                                 
   براي  مطالعه تاثير ساختارهاي اقتصادي و سياسي برکارکرد سرمایه گذاري به کتاب  109

انتشارات ارزان، (از این نویسنده، » دموکراسي و توسعه اقتصادي پایدار، تجربه ایران«
  .مراجعه کنيد) 2004سوئد 

110   Price elasticity 
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ونا هنجاري ساختارهاي اقتصادي و  ژئوپلتيک به این ترتيب مجموعه ریسک هاي

 افزایش 111سياسي کشورهاي نفت خيز، بازار نفت را دچار یک دور تسلسل باطل
قيمت خواهد کرد که داراي پيآمدهاي تورمي و رکودي بسيارشدید براي کل اقتصاد 

اینده قيمت ميتواند موجب تحوالت البته در افق  بلند مدت، رشد فز.  جهان ميباشد
اما به احتمال قوي .  تکنولوژیکي و پيدایش جانشين هاي مناسب براي نفت گردد
طي این مدت .  این روند مستلزم مدت زماني بيشتر از چند دهه خواهد بود

  . کشورهاي صنعتي پيشرفته در برابرچرخه باطل فوق بي تفاوت نخواهند ماند
  
  

  استراتژي غرب  
  
ترل و خنثي سازي چرخه باطل فوق به احتمال قوي یکي از محورهاي اصلي کن

در این راستا غرب خواهد کوشيد . سياست خارجي غرب طي دهه آینده خواهد بود
تا با مجموعه اي از اقدامات امنيتي و اصالحات اقتصادي و سياسي ریسک هاي 

 کشورهاي نفت ژئوپلتيک را در مناطق نفت خيز کنترل و حذف نماید و ظرفيت
.  خيز را براي انجام سرمایه گذاري هاي  کالن در صنعت نفت افزایش دهد

اصالحات اقتصادي و سياسي با رفع نا هنجاري هاي ساختاري نه تنها برظرفيت و 
کارآیي سرمایه گذاري در کشورهاي نفت خيز خواهند افزود، بلکه با خشکاندن 

وفق خواهند شد تا ریسک هاي بستر رشد تنش هاي سياسي، در بلند مدت م
  .  ژئوپلتيک را نيز حذف نمایند

  
به لحاظ عقالیي، در پيشبرد استراتژي فوق بين منافع غرب و کشورهاي 

برعکس، غرب و کشورهاي .  خاورميانه الزاما تضاد آشتي ناپذیري وجود ندارد
.  شندخاورميانه در اجراي برنامه هاي فوق داراي منافع مشترک قابل توجهي ميبا

توسعه اقتصادي و سياسي کشورهاي خاورميانه موجب افزایش درآمد این کشورها 
درعصر جهاني شدن،  . و در نتيجه افزایش مبادالت تجاري آنها با غرب خواهد شد

سودي که از این طریق ميتواند نصيب کشورهاي غرب شود دربلند مدت به مراتب 
ا استفاده از راه کارهاي نظامي بيشتر از سودي خواهد بود که غرب ميتواند ب

                                                 
111   Vicious circle 
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رویکرد نظامي ممکن است به غرب اجازه دهد تا ریسک هاي .  112بدست آورد
ژئوپلتيک را کنترل نموده، امنيت عرضه نفت را تامين کرده  و قيمت آنرا در 

اما این رویکرد اوال هزینه سنگيني را بر غرب تحميل . نگاه دارد" معقولي"سطح 
سوما، .  ادل و آرامش حاصل از آن غالبا پایدار نخواهد بوددوما تع.  خواهد کرد

رویکرد نظامي غالبا مانع توسعه اقتصادي و سياسي کشورهاي مورد هجوم ميشود 
و به این ترتيب غرب را از سودي که ميتواند از توسعه اقتصادي و سياسي این 

 ریسک بعالوه، رویکرد نظامي حامل.  کشورها بدست آورد محروم خواهد ساخت
در بسياري ازموارد این امر سبب ميشود تا .  هاي متعدد و گاه نا شناخته است

ارزش محتمل منافع رویکرد نظامي که محک تصميم گيري و گزینش راه است کم 
  .       و گاه حتي منفي باشد

  
           

  سازمان امنيت و همکاري خاورميانه
   

الیي بين منافع غرب و کشورهاي اینکه در پيشبرد استراتژي فوق به لحاظ عق
خاورميانه تضاد آشتي ناپذیري وجود ندارد بدین معني نيست که گزینش غرب 

اشتباه محاسبه، .  همواره بهينه و با منافع کشورهاي خاورميانه سازگار خواهد بود
وجود رقابت بين کشورهاي اردوگاه غرب  و رقابت بين جناح هاي سياسي در 

واره ميتواند به گزینش رویکرد نظامي از طرف غرب درون این کشورها هم
از .  بيانجامد که در شرایط عادي با منافع کشورهاي خاورميانه در تضاد ميباشد

سوي دیگر، خطاي محاسبه توسط کشورهاي خاورميانه، ناتواني در انجام به موقع 
 و اصالحات سياسي و اقتصادي وناتواني درحفظ امنيت چرخه توليد و گردش نفت

کنترل ریسک هاي ژئوپلتيک نيز ميتواند راه کار نظامي را به گزینش برترغرب 
  .  تبدیل سازد

  
در چنين شرایطي وجود مکانيزمي که درچارچوب آن بتوان استراتژي فوق را به 

پيش برد و همزمان احتمال رویکرد نظامي را به حداقل رساند ميتواند بسيار مفيد و 
ان امنيت وهمکاري خاور ميانه بر پایه الگوي هلسينکي ایجاد سازم.  کارسازباشد

  .     ميتواند محور چنين مکانيزمي باشد
  

                                                 
فرصت ها و چالش هاي : ایران"صات و پيآمدهاي جهاني شدن به کتاب    براي بررسي مخت 112

  .مراجعه فرمائيد) 1384انتشارات بال، تهران (از این نویسنده، " جهاني شدن
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آمریکا، شوري سابق و اکثر ( کشور 35 توسط 1975اعالميه هلسينکي در 
 ميان 1970گفتگوهاي هلسينكي در دهه .  به امضا رسيد) دولتهاي اروپایي

منيت و وي به تأسيس آنفرانس اآشورهاي اروپاي غربي و آشورهاي بلوك شور
هدف معاهده  هلسينکي در درجه اول عبارت بود از .  همكاري در اروپا انجاميد

توافق بر سر مرزهایي که پس از جنگ جهاني دوم بر سر آنها هنوز اختالف 
وجود داشت، به رسميت شناختن مرزهاي جدید و ایجاد مکانيزمي براي بررسي و 

بقه تسليحاتي و پيشبرد برنامه اصالحات ساختاري در حل اختالفات، کنترل مسا
این معاهده شامل مفادي ميشد مبني بر ضرورت .  شوروي و اروپاي شرقي

رعایت حقوق بشر و احترام به آزادي هاي بنيادین که در چارچوب آن کشورهاي 
غربي از فعاليت هاي سياسي در شوروي و کشورهاي اروپاي شرقي براي ارتقاء 

عمال منيت و همكاري اروپا اسازمان .   و دموکراسي حمایت مي نمودندحقوق بشر
و اروپاي شرقي ازطریق روش هاي شوروي ایجاد تحول دربه ابزاري براي 

  .مسالمت آميزتبدیل گردید
  

منيت و اسازمان سازمان امنيت وهمکاري خاور ميانه ميتواند نقشي مشابه 
منيت وهمکاري خاور ميانه عالوه برحل سازمان اتاسيس . ایفا نمایدهمكاري اروپا 

مشکالت پيش گفته بازار نفت، ميتواند چارچوب مناسبي براي پيشبرد برنامه 
اصالحات خاورميانه، مبارزه با تروریسم، منع گسترش سالح هاي کشتارجمعي 

ن یعتا، در اي طب.113وحل مسئله بحران هسته اي جمهوري اسالمي ایران نيز باشد
 منطقه ي هايژگی اصول کار بوده و توجه به وي تنها راهنماينکي هلسيالگوراستا 
     .  بودخواهد  برخوردار يديت کليانه از اهميخاورم

   
  

  رانیت ايموقع
  
 منطقه ياکثر کشورهاک بازار نفت مرتفع شوند، ي ژئوپلتيسک های اگر ريحت

کمبود ، ياقتصادبافت دم تنوع بازار، ع يت کم، کوچکيل جمعيبه دلانه، يخاورم

                                                 
  :   براي بررسي بيشتر این مطلب به نوشته زیر مراجعه کنيد 113

Steven Everts, Europe and Iran:  How to Make a Reciprocal Engagement 
Work, Centre for European Reform, working paper 2004. 
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 ي درجذب و اجرا،ي اقتصادير ساختهای و ضعف زي متخصص بوميروين
باشد ي نفت الزم مينده تقاضاین رشد فزاي تامي که برايمي عظيه گذاریسرما
     . خواهند شدي گسترده اياسي و سي، اجتماعياقتصاد مشکالتدچار

  
 بازار، ياد، گستردگیت زيل جمعي منطقه است که به دليران از معدود کشورهایا

  جذب و انجامیي از تواناي متخصص بوميروي و وجود نيتنوع بافت اقتصاد
 از ين امر مستلزم مجموعه ایاما ا.  باشدي الزم برخوردار ميه گذاریسرما

باشد يمکشور  ياست خارجي و مهمتر ازآن اصالح سياسي و سياصالحات اقتصاد
ران نه تنها یر آنصورت ايدر غ.   با غرب خارج سازدیيارویرا از روران یاتا 

 را که در برابر آن قرار دارد از دست خواهد داد، بلکه به عنوان يفرصت مطلوب
 قرارخواهد گرفت که يک درکانون تند بادي ژئوپلتيسک هایمرکزوعامل ر

 کشور به همراه يت ملي اقتصاد و امني براير و ناشناخته اي خطيآمدهايتواند پيم
        .     داشته باشد
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  1نمودار 
2005 تا مه 2001ه ین ژانويک بشکه نفت خام بی يمت اسميرات قييتغ:  الف  
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 )2004مت ثابت سال يه ق ب2004-1869( نفت جهان تمين قيانگيم:  ب -1نمودار   مت نفتي قينيش بيپ: ج -1نمودار 
  )2003مت ثابت سال يبه ق(

  

  
  مت بااليق
  هیمت پايق
  نیيمت پايق

EIA, International Energy Outlook 2005  
Source: www.trg.com  
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  )ون بشکه در روزيليم ( نفت خاميهان براج يروند رشد تقاضا:  2نمودار 

 2001 2010 2015 2020 2025 2001سهم در نرخ رشد 2025سهم در 
  ش تقاضایسهم در افزا
2001-2025 

2.1 يکره جنوب  2.5 2.6 2.7 2.9 1.4% 3% 2% 2% 
2.1 تانهندوس 2.8 3.5 4.4 5.3 4.1% 3% 4% 7% 
2.6 هيروس 2.9 3.3 3.8 4.3 2.2% 3% 4% 4% 
2.6 قایآفر 3.1 3.6 4.1 4.7 2.6% 3% 4% 5% 

4.7 انهيخاورم 6.0 6.6 7.3 8.0 2.3% 6% 7% 8% 
5.4 ژاپن 5.7 5.7 5.7 5.8 0.3% 7% 5% 1% 
5.5 یياي آسير کشورهایسا 7.3 8.4 9.5 10.7 2.9% 7% 9% 12% 
5.0 نيچ 7.6 9.2 11.0 12.8 4.2% 6% 11% 18% 

14.0 ي غربياروپا 14.7 15.1 15.4 15.7 0.5% 18% 13% 4% 
19.6 کایآمر 22.7 24.8 26.4 28.3 1.6% 25% 23% 20% 
13.5 *ریسا 16.1 17.7 20.0 22.4 2.2% 18% 19% 20% 
   
77.1 هیو پای جهان، سنارکل 91.4 100.5 110.3 120.9 1.9% :هیو پایسنار يتصادقنرخ رشد ا  
77.1  )2و یسنار(کل  95.4 109.0 124.7 141.7 %2.6 %):1(+تر عی سريتصادقنرخ رشد ا  
77.1  )3و یسنار(کل  86.1 91.7 97.4 103.2 %1.2 :%)1 -( آهسته تريتصادقنرخ رشد ا    

  اطق برشمرده منهي کلياضاقجمع تو  جهان ياضان تقيمابه تفاوت ب *      
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  :2نمودار 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2001 2010 2015 2020 2025

الف : سطح تقاضای جهان برای نفت خام (ميليون بشکه در روز )

سایر
آمریکا
اروپای غربی
چين
سایر کشورهای آسيایی
ژاپن
خاورميانه
آفریقا
روسيه
هندوستان
کره جنوبی
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  :2نمودار 

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

کره جنوبی  
هندوستان

يه  روس
ا  آفریق

ه  خاورميان
ژاپن 

يایی    سایر کشورهای آس
چين

اروپای غربی  
ا  آمریک

سایر 

ه  ج :  نرخ رشد تقاضا بر اساس منطق

  :2نمودار 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2001 2025 سهم در افزایش تقاضا

ا     ه در کل و افزایش تقاض ب  : سهم هر منطق

 
 International Energy Outlook 2004،ي انرژين المللي آژانس بيبر اساس آمارها:  ُمنبع
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  :  3نمودار 

   نفت جهان ياضاقن تي و تامسهم هر منطقه در ذخائر:  الف
)ون بشکهيليب(ر نفت جهان ئذخا  

  2003 2003 2003 2003 
 اکتشاف نشده اثبات شده اکتشاف نشده اثبات شده 

 %32 %61 200.5 726.6 انهيخاورم
 %14 %9 89.7 101.8 قایآفر
 %6 %1 34.6 17.1 )رانیبه جز ا (خزر يایدر

 %12 %6 77.4 69.1 هيروس
 %3 %2 20.7 18.1 )ي شرقيشامل اروپا(اروپا 
 %5 %4 32.1 47.0 کي پاسفيايآس
 %10 %9 61.3 102.2 ينوب و جي مرکزيکایآمر
 %17 %9 106.3 110.3 ي شماليکایآمر
   %100 %100 622.6 1192.2 کل

 )ون بشکهيليب(ر اثبات شده جهان ئذخا
    1983 1993 2003 

 726.6 660.1 396.9 انهيخاورم
 104.3 80.4 100.1 *یي اروپاياياروپا و آس

 102.2 79.1 33.7 ي و جنوبيکا مرکزیآمر
 101.8 60.9 58.2 قایآفر
 110.3 91.0 95.0 ي شماليکایآمر
 47.0 52.0 39.0 کيفي پاسيايآس

    
 1192.2 1023.5 722.9 کل

 خزر يایه و حوزه دري، روسي شرقي، اروپاي غربياروپا  شامل *
  )رانیبه جز ا(
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   ج- 3نمودار 

توزیع ذخائر نفت جهان بر اساس منطقه 
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   ب- 3نمودار 

ذخائر اثبات شده و اکتشاف نشده جهان بر اساس منطقه  (بيليون بشکه )
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آمریکای مرکزی و جنوبی
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  )ون بشکه در روزيليب(د نفت يت توليظرف):  ادامه( ج – 3نمودار 

 ش یافزا 2025 2001 شیافزا 2025 2001  
 %41.2 %32 %26 22.6 45.0 22.4 انهيخاورم

 %16.0 %13 %11 8.8 17.8 9.0 )رانیبه جز ا (خزر يایرد
 %14.2 %12 %10 7.8 16.3 8.5 قایآفر
 %9.8 %9 %8 5.4 12.4 7.0 ي و جنوبيکا مرکزیمرآ

 %15.5 %12 %10 8.5 17.3 8.8 هيروس
 %0.5 %6 %9 0.3 8.3 8.0 کي پاسفيايآس

 %2.6- %4 %8 1.4- 5.1 6.5 )ي شرقيشامل اروپا(اروپا 
 %5.3 %13 %18 2.9 18.3 15.4 ي شماليکایآمر
   %100 %100  54.9 140.5 85.6 کل

  )ادامه( ب – 3نمودار 
  

 )ه در روزکون بشيليم(ت عرضه نفت جهان يظرف 
World Supply Production Capacity 

2001 79.3 
2010 95.1 
2015 104.7 
2020 114.9 
2025 126.1   
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  )ادامه( 3نمودار 

ان  سهم هر منطقه در تامين تقاضای جه
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  )ادامه( 3نمودار 

منابع تامين تقاضای جهان بر اساس منطقه   (ميليون بشکه در روز )
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آمریکای شمالی
اروپا (شامل اروپای شرقی)
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روسيه
آمریکا مرکزی و جنوبی
آفریقا
دریای خزر (به جز ایران)
خاورميانه

 
 EIA, International Energy Outlook 2004 and BP Statistical Review 2004   : يسنده بر اساس آمارهایمحاسبات نو: منبع
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  4نمودار 

 )2003( واردات و صادرات نفت جهان، هزار بشکه در روز ياع منطقه یتوز: الف

مر 
آ

ی
  کا

ادا
کان

  

کز
م

ی
  ک

مر
آ

ی
يکا

کز
مر

 
ي

و 
 

مال
ش

  ي

وپا
ار

  

رو
شو

ي
بق
سا

 
  

رم
او
خ

ي
  انه

فر
آ

يقای
مال
 ش

  ي

فر
آ

يقای
رب
 غ

  ي

فر
آ

يقای
رق
 ش

ي
و 

 
وب
جن

  ي

رال
ست
ا

  اي

پن  نيچ
ژا

  

يبق
آس

ه 
ياي

سف
 پا

ي
  ک

ت
ردا
 وا
کل

  

ر 
ه د
طق
 من
هر

هم 
س

ان
جه

ت 
ردا
وا

  

 %1 452 19 0 8 0 0 0 12 42 216 130 0 10 0 15 ه جهانيبق
 %20 8923 242 29 269 194 18 723 134 6749 231 69 127 54 2 82 اي آسير کشورهایسا

 %12 5265 592 0 87 76 46 96 4 4204 45 23 2 6 13 71 ژاپن
 %6 2600 701 33 0 45 129 315 8 1045 243 26 47 0 0 8 نيچ

 %1 623 433 6 14 0 0 2 0 143 0 8 0 0 0 17 اياسترال
 %3 1151 6 0 2 0 0 92 77 715 20 217 12 4 0 6 قایآفر

 %25 11323 83 2 2 6 26 732 1832 3105 4941 0 206 177 8 203 اروپا
 %2 1118 2 0 15 2 0 191 76 267 52 55 0 201 4 253 ي و جنوبي مرکزيکایآمر
 %0 199 0 0 0 0 0 0 21 13 0 6 19 0 0 140 کیمکز
 %2 1037 4 0 0 0 0 36 143 127 0 506 70 24 0 127 کانادا

 %27 12041 160 8 27 34 0 1424 407 2536 253 1026 2458 1639 2069 0 کایآمر

 %100 44732 2242 78 424 357 219 3611 2714 18946 6001 2066 2941 2115 2096 922 کل صادرات

سهم هر منطقه 
    %100 %5 %0 %1 %1 %0 %8 %6 %42 %13 %5 %7 %5 %5 %2 درصادرات نفت جهان
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4 نمودار  
  )2003(جهان ا منطقه یهر کشور نفت  واردات یيايب جغرافيترک: ب
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ا

  اي

پن  نيچ
ژا

  

يبق
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سف
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 وا
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 %100 %4 %0 %2 %0 %0 %0 %3 %9 %48 %29 %0 %2 %0 %3 ه جهانيبق
 %100 %3 %0 %3 %2 %0 %8 %2 %76 %3 %1 %1 %1 %0 %1 اي آسير کشورهایسا

 %100 %11 %0 %2 %1 %1 %2 %0 %80 %1 %0 %0 %0 %0 %1 ژاپن
 %100 %27 %1 %0 %2 %5 %12 %0 %40 %9 %1 %2 %0 %0 %0 نيچ

 %100 %70 %1 %2 %0 %0 %0 %0 %23 %0 %1 %0 %0 %0 %3 اياسترال
 %100 %1 %0 %0 %0 %0 %8 %7 %62 %2 %19 %1 %0 %0 %1 قایآفر

 %100 %1 %0 %0 %0 %0 %6 %16 %27 %44 %0 %2 %2 %0 %2 اروپا
 %100 %0 %0 %1 %0 %0 %17 %7 %24 %5 %5 %0 %18 %0 %23 ي و جنوبي مرکزيکایآمر
 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %11 %7 %0 %3 %10 %0 %0 %70 کیمکز
 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %3 %14 %12 %0 %49 %7 %2 %0 %12 کانادا

   %100 %1 %0 %0 %0 %0 %12 %3 %21 %2 %9 %20 %14 %17 %0 کایآمر
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  م پنجفصل 

  آمریکام اقتصادی یتحر
 
 

 درآمد
 

 سال،  تحریم اقتصادی وجه غالب سياست آمریکا در برابر جمهوری 26برای 
اهداف این سياست دقيقا چه بوده اند؟  آیا این .  بوده است.)  ا.ج(اسالمی ایران 

است در دستيابی به اهداف خود موثر و موفق بوده است؟   تاثير این سياست سي
این سياست تا چه حد موجبات .  چه بوده است. ا.برعملکرد اقتصادی و سياسی ج

تغيير رژیم را فراهم آورده است؟  تاثير آن بر رفتار رژیم در عرصه های سياست 
موفق بوده است؟  عوامل . ا.جخارجی و داخلی چه بوده اند؟  آیا در مهار رژیم 

تاثير گذار بر عملکرد و کارآمدی این سياست کدامند؟  اگر این سياست از موفقيت 
الزم برخوردار نبوده، دالیل آن چيست؟  برجسته ترین ضعف ها و کاستی های آن 

کدامند؟   اساسا، معيارهای سنجش چيست؟  باالخره، چشم انداز تحریم اقتصادی 
چگونه است؟  آیا به تحریم همه جانبه خواهد انجاميد،  یا اینکه . ا.آمریکا عليه ج

با سرعت یا آهسته برچيده . ا.بسته به موفقيت مذاکرات هسته ای اتحادیه اروپا با ج
  خواهد شد؟  

  
. ا.ارزیابی حاضر حاکی از آن است که سياست تحریم اقتصادی آمریکا عليه ج

اما عليرغم این هزینه سنگين،  .  ه استهزینه هنگفتی را بر ایران تحميل کرد
در نيل به اهداف خود، یعنی تغيير رژیم، مهار . ا.تحریم اقتصادی آمریکا عليه ج

این امر دارای .  رژیم و تغيير رفتار رژیم از موفقيت کمی برخوردار بوده است
دالیل متعددی است که مهمترین آنها عبارتند ازچندگانه و ناهمساز بودن اهداف 

ياست تحریم اقتصادی آمریکا، عدم تناسب بين اهداف و ساختار تحریم های س
و مهمتر از همه، عدم .  ا.مزبور، بی توجهی  به ویژگی ها و ساختار سياسی ج

موفقيت آمریکا در جلب حمایت جامعه جهانی، به ویژه اتحادیه اروپا برای تحریم 
  .   همه جانبه ایران
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مذاکرات هسته ای اتحادیه بسته به نتيجه . ا.عليه جبرای تحریم اقتصادی آمریکا 
از یکسو، تشدید .  چشم اندازهای متفاوتی را متصور شدميتوان . ا.اروپا با ج

بحران هسته ای ایران با باال بردن هزینه تداوم بحران و افزایش منافع حل آن 
 بين در چارچوب یک معامله بزرگ. ا.ميتواند به الغای کليه تحریم ها عليه ج

در شرایط حاضر پيشبرد این سياست با موانع متعدد و .  بيانجامد. ا.آمریکا و ج
  .  با اینهمه نميتوان احتمال پيشرفت آنرا نادیده گرفت.  بسيار سختی روبرو است

  
به . ا.چنانچه مذاکرات هسته ای اتحادیه اروپا با جدر یک سناریوی محتمل تر، 

با آمریکا ادامه یابد، آمریکا . ا.ا سایر مشکالت جنتایج موفقيت آميزی بيانجامد ام
در چارچوب موافقت . ا.فرصتی بدست خواهد آورد تا در عين دادن امتيازاتی به ج

نامه نهایی اتحادیه اروپا، سياست تحریم اقتصادی خود عليه ایران را تعدیل کند، 
ی آمریکا به ساختار آنرا بهينه سازد و هزینه اقتصادی و سياسی ادامه آنرا برا

   . حداقل برساند
  

در صورت شکست مذاکرات اتحادیه اروپا و . ا.از سوی دیگر، بحران هسته ای ج
برای اولين بار تحریم . ا.همسو شدن سياست اتحادیه اروپا و آمریکا در برابر ج

.   اقتصادی همه جانبه ایران را به یک سناریوی  مطرح و جدی تبدیل خواهد کرد
در صورت شکست ليرغم کليه دشواری های آن، به ایران، عتحریم همه جان

صدمات هزینه مذاکرات هسته ای، راه کاری شدنی و محتمل است که ميتواند 
تجربه عراق حاکی از آن است که تحریم همه اما .  سنگينی بر کشور تحنيل کند

و یا جانبه ایران، حتی اگر با موفقيت انجام پذیرد، ممکن است موجب تغيير رفتار 
  . نگردد و نهایتا به حمله نظامی به ایران منجر گردد. ا.تغيير رژیم ج

  
بررسی مختصری است از شرایط بين المللی سياست تحریم فصل بخش نخست این 

، عوامل تاثير گذار بر آن و معيارهای سنجش عملکرد .ا.اقتصادی آمریکا عليه ج
. ا.اقتصادی آمریکا عليه جبخش دوم نگاه کوتاهی است به تاریخچه تحریم .  آن

قسمت پایانی به بررسی چشم .  همراه با ارزیابی عمکرد و ميزان موفقيت آن
و ارزیابی پيآمدها، هزینه ها و . ا.اندازهای تحریم اقتصادی آمریکا عليه ج

  .   مخاطرات احتمالی آن ميپردازد
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  الگوی نظری.    1
  

لذا، .  امل متعدد و پيچيده ای استمتاثر از عو. ا.تحریم اقتصادی آمریکا عليه ج
.  ارزیابی عملکرد و موفقيت این سياست مستلزم یک چارچوب نظری منسجم  است

این الگوی نظری ميبایست  به شرایط جهانی سياست مزبور توجه داشته باشد و 
از .  معيارهای عملی و روشنی را برای ارزیابی این سياست در اختيار بگذارد

ت رابطه و سازگاری بين اهداف و ساختار تحریم ها را نيز مد سوی دیگر ميبایس
  .  نظر داشته باشد

   

  شرایط جهانی
  

طی دو دهه اخير استفاده از تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری جهت مهار رژیم 
های سياسی  و تغيير رفتار و ماهيت آنها به سرعت گسترش یافته و کاربرد آن 

سه پدیده کالن بين المللی در ایجاد این . ستدستخوش تحوالت ژرفی گردیده ا
  :تحوالت دارای تاثيرات چشمگيری بوده اند

 جهانی شدن •
 پایان جنگ سرد  •
     سپتامبر11واقعه  •

  
ميزان و چگونگی کاربرد  دارای تاثيرات مهم و چشمگيری بر جهانی شدنروند 

دی، سياسی و روند جهانی شدن با ادغام فزاینده اقتصا.  تحریم اقتصادی بوده است
فرهنگی کشورها، مرز بين سياست داخلی و خارجی را کم رنگ کرده، سرنوشت 

برای مثال، در .  اقتصادی و سياسی کشورها را به یکدیگر وابسته کرده است
 سهم صادرات در توليد ناخالص ملی آمریکا متجاوز از دو 2000 تا 1970فاصله 

 خارجی این افزایش به مراتب شدید در زمينه سرمایه گذاری مستقيم.  114برابر شد
این امر یکی ازعلل پایه ای عالقه آمریکا به استقرار  ثبات سياسی .  تر بوده است

در اقتصاد جهانی، .  و گسترش اصالحات سياسی در کشورهای توسعه نيافته است

                                                 
فرصت ها و : ایران"برای توضيحات بيشتر به مقاله  .  افزایش یافت% 11با % 5از    114

  .  مراجعه کنيد1384انتشارات بال، تهران "  چالشهای جهانی شدن
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بروز بحران در یک نقطه ميتواند با سرعت به سایر کشورها منتقل گردد و 
کشور یا منطقه درجذب سرمایه و توسعه اقتصادی ميتواند آهنگ ناکارآمدی یک 

لذا، روند جهانی شدن با .  توسعه اقتصادی سایر کشورها و مناطق را کند سازد
افزایش چشمگيری در استفاده از تحریم اقتصادی بمنظور تغيير رفتار و ماهيت 

  . رژیم های سياسی همراه بوده است
  

فزایش رقابت بدین معنی است که هر کشور ميتواند از سوی دیگر، جهانی شدن و ا
نيازهای اقتصادی و سياسی خود را از منابع متعدد تامين کند و دیگر سرنوشت آن 

این امر موجب افت اهميت و کارآیی .  تنها به یک یا دو کشور وابسته نميباشد
یده سياست تحریم اقتصادی یک جانبه و افزایش اهميت تحریم های چند جانبه گرد

در شرایط نوین جامعه جهانی، سياست تحریم اقتصادی در غالب موارد .  است
هنگامی موفق خواهد بود که با موافقت و مشارکت کليه یا اکثر کشورها انجام 

این امر به نوبه خود .  پذیرد و به اصطالح همه جانبه یا حداقل چند جانبه باشد
قتصادی بين المللی و همه جانبه هنگامی ميسر است که انگيزه و منافع تحریم ا

البته برای اقتصاد نيرومندی مانند آمریکا اعمال تحریم های اقتصادی یک .  باشد
اما این امر بيشتر در زمينه هایی موفق است که آمریکا .  جانبه هنوز ميسر است

در آن از قدرت انحصاری قابل توجهی برخوردار است، مانند بازار سرمایه و 
به عبارت دیگر، جهانی شدن با تعميق وابستگی .  يار پيشرفتهتکنولوژی بس

کشورهای جهان به یکدیگر از یکسو موجب کاهش تاثير تحریم های یک جانبه و 
از سوی دیگر موجب افزایش ضربه پذیری کشورها در برابر تحریم های چند 

  . جانبه گردیده است
  

 و تغيير رفتار و ماهيت گسترش کاربرد تحریم اقتصادی بمنظور مهار رژیم ها 
و ایان جنگ سرد پ.  آنها به ویژه پس از پایان جنگ سرد بسيار چشمگير است

فروپاشی شوروی، با حذف محدودیت های ناشی از حضور شوروی موجب شد تا 
این .  آمریکا از آزادی عمل بيشتری در صحنه سياست جهانی برخوردار گردد

 سایر کشورها جهت رعایت موازین مورد تغيير موجب گشت تا انتظار آمریکا از
نظر آن و آمادگی آمریکا در کاربرد تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری برای اعمال 

و فروپاشی پایان جنگ سرد لذا،  .  این خواستها به ميزان قابل توجهی افزایش یابد
شوروی با افزایش چشمگيری در کاربرد تحریم اقتصادی توسط آمریکا همراه بوده 

در فاصله .   بسيار قابل توجه است90این تغيير به ویژه در نيمه اول دهه .  است
 مورد ازتحریم های اقتصادی برای پيشبرد سياست 50 آمریکا در 1996 تا 1990
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در این مسير شيوه کاربرد تحریم اقتصادی نيز .  115های خود استفاده نمود
 استفاده آمریکا از 1990تا سال .  دستخوش تغييرات قابل توجهی گردیده است

تحریم اقتصادی عمدتا بمنظور کنترل و تغيير سياست خارجی سایر کشورها، به 
اما از سال .  ویژه کنترل گسترش نفوذ شوروی و جنبش جهانی کمونيسم بود

 در صد موارد هدف اعالم شده آمریکا ازتحریم اقتصادی تغيير 60  در 1990
است داخلی، به ویژه رعایت حقوق بشر و رفتار دولتهای مربوطه در زمينه سي

  .    116دموکراسی بوده است
  

 برروی کاربرد تحریم اقتصادی بوده ینيز دارای تاثير چشمگير  سپتامبر11واقعه 
موجب پيدایش اعتماد به نفس و عزم تازه ای در افکار عمومی ،  واقعه این  . است

ی نظامی و اقتصادی نيروهای سياسی و دولت آمریکا برای استفاده از نيرو
بمنظور پيشبرد سياست خارجی آمریکا شده است و ظرفيت افکار عمومی و سيستم 

سياسی آمریکا را برای تحمل هزینه و پذیرش چالشهای بين المللی افزایش داده 
تحریم اقتصادی یکی از ابزاری است که آمریکا در این راستا به کار ميبرد، .  است

. نظامی به علت مالحظات سياسی و نظامی آنا ميسر نباشدبه ویژه هنگاميکه اقدام 
در این چارچوب تحریم اقتصادی، جانشين، مکمل و شرایط ساز اقدامات 

 سپتامبر کاربرد تحریم اقتصادی را نيز 11واقعه .  دیپلماتيک و  نظامی است
 اکنون دامنه کاربرد تحریم اقتصادی گسترده شده، به این معنی. متحول ساخته است

که دیگر محدود به دولتها نميباشد، بلکه عليه سازمانهای تروریستی، افراد حامی 
آنها و شرکتهایی که با کشورهای حامی تروریسم به مبادله تجاری اقدام ميکنند نيز 

مهمترین و متداولترین راهکار در این رابطه عبارت است از .  بکار برده ميشود
تغيير . انهای تروریستی و افراد حامی آنهاکشف و ظبط اموال و دارایی های سازم

دیگر افزایش کاربرد تحریم اقتصادی برای کنترل و جلوگيری از گسترش 
افزایش کاربرد .  سالحهای کشتار دسته جمعی، به ویژه سالحهای هسته ای است

  .   تحریم اقتصادی برای دفاع از حقوق بشر و دموکراسی نيز قابل توجه است
  

تا .  رشد چشمگير تحریم های اقتصادی همه جانبه گردیده استعوامل فوق موجب
اما .  مورد اقدام به اعمال تحریم اقتصادی نمود2 سازمان ملل تنها در 1990سال 

 تعداد تحریم هایی که توسط سازمان ملل و سازمانهای بين المللی اعمال 90در دهه 
ر این تحوالت  در سي.   کشور و چهار حرکت سياسی افزایش یافت11شد  به 

                                                 
115 M. O’Sullivan, 2003, Shrewd Sanctions, The Brookings Institute, 
Washington D.C. 
  همانجا 116
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بازیگران جدیدی  نيز وارد صحنه شده اند، مانند گروه فشار بين المللی اسرائيل که 
درپيشبرد تحریم های اقتصادی آمریکا طی دهه اخير نقش مهمی برعهده داشته 

  . است،
  

  معيارهای ارزیابی 
  

  :برای بررسی تاثير تحریم های اقتصادی ميبایست چهار عامل را در نظر گرفت

یا هزینه تحریم اقتصادی  بر روی کشوری که مورد ) impact(ثر ا .1
 تحریم قرار گرفته است  

  تاثير -تحریم در نيل به اهداف مورد نظر) effectiveness(موثر بودن .2
 تحریم بر رفتار و ماهيت رژیم تحت تحریم

 تحریم در نيل به اهداف مورد نظر، یعنی هزینه (utility)مطلوبيت .3
 هزینه اعمال تحریم برای کشور منهایشورتحت تحریم تحميل شده بر ک

 تحریم کننده

  . مطلوبيت نسبی تحریم اقتصادی در مقایسه با سایر ابزارهای موجود .4
  

تحریم اقتصادی هنگامی موفق است که اوال هزینه سنگينی بر کشور تحت تحریم 
و تغييرات دوما، فشار اقتصادی را به فشار سياسی موثر تبدیل کند .  تحميل نماید

سوما، هزینه .  مورد نظر را در رفتار و یا ماهيت رژیم تحت تحریم بوجود آورد
ای که بر اقتصاد کشور تحت تحریم  تحميل ميکند به مراتب بيشتر ازهزینه آن 

باالخره، در مقایسه با سایر ابزار و سياست . برای اقتصاد کشور تحریم کننده باشد
   .رخوردار باشدهای ممکن از مطلوبيت بيشتری ب

  
اثر تحریم اقتصادی از یک سو به ساختار و مکانيزم تحریم مورد نظر و از سوی 

دیگر به ساختار اقتصادی کشور تحت تحریم، دسترسی آن به اقتصاد جهانی و 
توانایی آن در یافتن جانشين های مناسب برای کاالها و خدمات تحریم شده بستگی 

شدن موجب کاهش اثر روند جهانی ر باال گفته شد، با توجه به مطالبی که د.  دارد
  .  تحریم های یک جانبه شده است

از سوی دیگر، موثر بودن تحریم اقتصادی در ایجاد تغييرات الزم دررفتار و 
ماهيت رژیم مورد نظر به عوامل متعددی از جمله ساختار سياسی کشور مورد 
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 اقتصادی تحریم  از مکانيزم و به عبارت دیگر، اثر و هزینه.  تحریم بستگی دارد
پروسه بغرنجی ميگذرد تا تغييرات الزم در رفتار و ماهيت رژیم مورد نظر را 

وجود دیکتاتوری به ویژه گونه های ).   را مالحظه کنيد1نمودار (بوجود آورد  
ایدئولوژیک، مذهبی و ناسيوناليستی، نبود نهادهای مدنی و نيروهای سياسی 

دیل اثر اقتصادی تحریم به تاثير سياسی و ایجاد تغييرات مورد موثرغالبا روند تب
نظر در رفتار و ماهيت رژیم را آهسته و بغرنج کرده، بسته به توانایی رژیم مورد 

از سوی دیگر، هرچه .  نظر، آنرا برای مدت قابل توجهی به تعویق مياندازد
قيت تحریم ساختار سياسی یک کشور بازتر و رقابتی تر باشد، احتمال موف

برای تدوین تحریم های موثر و موفق، درک ساختار .  اقتصادی بيشتر خواهد بود
  . سياسی و ویژگی های کشور تحت تحریم از اهميت حياتی برخوردار است

  
موفقيت تحریم اقتصادی همچنين به ظرفيت هزینه پذیری کشور تحریم کننده نيز 

ار و شرایط اقتصادی، سياسی و بستگی خواهد داشت که به نوبه خود تابع ساخت
طبيعتا در شرایط دشوار اقتصادی ظرفيت هزینه پذیری .  اجتماعی آن خواهد بود

از سوی دیگر ناهمگنی .  کشور کم و اعمال تحریم های پرهزینه دشوار خواهد بود
سياسی و وجود منافع متقابل و رقابتهای شدید نيز کار اعمال تحریم های پرهزینه 

  . ر تحریم کننده دشوار ميسازدرا برای کشو
  

سياست تحریم اقتصادی هنگامی مطلوب است که هزینه آن برای کشور تحت 
همچنين در موارد . تحریم بسيار بيشتر از هزینه آن برای کشور تحریم کننده باشد

استراتژیک موفقيت تحریم ميتواند برای کشور تحریم کننده دارای منافعی باشد که 
 منافع تحریم منظور -اب احتمال های مربوطه در محاسبه هزینه ميبایست با احتس

  .  گردد
   

باالخره، تحریم اقتصادی هنگامی یک انتخاب موجه است که نه تنها منافع آن 
بيشتر از هزینه های آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزینه های آن در مقایسه با 

 دیگر برای انجام تغييرات مورد به عبارت.  سایر ابزار و گزینه ها نيز بيشتر باشد
نظر در رفتار و ماهيت یک رژیم و یا هر هدف دیگر ميبایست ابزار و سياستی را 

  .     برگزید که دارای بيشترین نسبت منافع به هزینه باشد
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ساختار سياسی 
کشور تحت تحریم 

نقش ایدئولوژی (
)و یکدستی قدرت

تحریم 
اقتصادی

اثر تحریم  
بر اقتصاد 
تحت تحریم

تاثير تحریم 
بر رژیم 
تحت تحریم

ساختار اقتصادی 
کشور تحت تحریم 

ناسبات آن با و م
 اقتصاد جهانی

 مطلوبيت تحریم=      
هزینه تحميل شده بر 
 - کشور تحت تحریم

هزینه کشور 
 تحریم کننده

:1نمودار   

+ 
منافع استراتژیک برای
 کشور تحریم کننده
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ارزیابی ميزان موفقيت سياست تحریم اقتصادی کار دشواری است زیرا در 
موارد اهداف تحریم های اقتصادی چندگانه و بعضا ناروشن بوده و در بسياری از 

همچنين، غالبا .  پاره ای از موارد تحریم ها دارای اهداف اعالم نشده ميباشند
در (اطالعات الزم و کافی در مورد مطلوبيت نسبی سياست تحریم اقتصادی 

، تحریم اقتصادی سوما. در دسترس نميباشد) مقایسه با سایر ابزارها و سياستها
غالبا همراه با ابزارهای دیگر مانند تهدید نظامی و انزوای سياسی بکار برده 

ميشود و به راحتی نميتوان گفت که چه مقدار از پيآمد حاصله نتيجه تحریم 
افزون بر این، .  اقتصادی و چه مقدار آن نتيجه کاربرد سایر سياست ها بوده است

طی این مدت گاه .  چندین سال به طول ميانجامدتحریم اقتصادی یک کشورغالبا
تغييرات اقتصادی و سياسی مهمی، مستقل از تحریم اقتصادی نيز روی ميدهند که 

برای مثال، طی .  تاثير آنها را نميتوان به راحتی از تاثير تحریم اقتصادی جدا نمود
 کاهش مدتی که ليبی در تحریم اقتصادی بود قيمت نفت در بازار جهانی شدیدا

تعدادی از تحليلگران برآنند که تغيير رفتار ليبی بيشتر ناشی از افت درآمد .  یافت
 جو 90در مورد ایران، در نيمه دوم دهه .   آن بود تا تحریم اقتصادی آمریکا

 بود، اما این تغيير بيشتر ناشی از تحوالت داخلی 80باز تر از دهه . ا.سياسی ج
  .   تصادی آمریکاجامعه ایران بود تا تحریم اق

  
 منافع آن بستگی -در تحليل نهایی موفقيت سياست تحریم اقتصادی به معادله هزینه 

برخی از تحریم ها هزینه های بسيار هنگفتی بر مردم کشور تحت تحریم .  دارد
با این وصف، چنانچه دارای منافع استراتژیک اساسی باشند و از .  تحميل ميکنند

از .  وگيری نمایند، ميتوانند همچنان مطلوب محسوب شوندزیانهای سنگين تری جل
سوی دیگر، هزینه باالی تحریم اقتصادی گاه ميتواند ناشی از خطای محاسبه رژیم 

تحت تحریم، اتخاذ سياست های نادرست و مدیریت نسنجيده امور باشد تا نتيجه 
  .              اجتناب ناپذیر تحریم مورد نظر

  
ساختار و مکانيزم تحریم اقتصادی و اهداف آن نيز قابل توجه بررسی رابطه بين 

چنانچه اهداف یک تحریم اقتصادی غير واقع بينانه یا بيش از حد دشوار .  است
به همين دليل موفقيت تحریم هایی که .  باشند، تحریم اقتصادی موفق نخواهد شد

نچه زمان پيش همچنين، چنا.  هدف آنها سرنگونی یک رژیم است دشوارتر ميباشد
بينی شده برای اعمال تحریم اقتصادی بيش از اندازه کوتاه باشد، طبيعتا تحریم 

  .    مورد نظر موفق نخواهد شد
  

در مجموع، تجربه جهانی حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی هنگامی 
ای اما اعمال تحریم ه.  دارای بيشترین تاثير و کارآیی ميباشند که چند جانبه باشند
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چند جانبه هنگامی ميسر است که کشور تحریم کننده بتواند پشتيبانی و همکاری 
این امر در هر شرایطی امکان پذیر نبوده  و به .  موثر جامعه جهانی را جلب نماید

وضعيت اقتصادی و  عوامل متعددی بستگی دارد، مانند ماهيت رژیم تحت تحریم،
ی آن در جامعه جهانی، شرایط سياسی درونی آن، موقعيت اقتصادی و سياس

اقتصادی و سياسی جامعه جهانی و شدت و چگونگی رقابت بين بلوک های عمده 
 .   جامعه جهانی 

  

  انواع تحریم های اقتصادی
  

تحریم های اقتصادی را بر اساس اهدافی که دنبال ميکنند ميتوان به سه گروه 
  :  اصلی تقسيم بندی نمود

 مهار رِژیم •
 یمتغيير رفتار رژ •
  تغيير رژیم •

 
تحریم های فوق دارای ساختارهای متفاوتی ميباشند و ابزارهای اقتصادی را با 

هدف تحریم هایی که بمنظور مهار .  ترکيب ها و نسبتهای متفاوتی بکار ميگيرند
رژیم تدوین ميشوند عمدتا محروم ساختن رژیم مزبور از منابع اقتصادی و 

در صورتيکه .  ری و تجهيزات مورد نظر استجلوگيری از دست یافتن آن به فناو
تحریمی که برای تغيير رفتار رژیم تدوین ميشود ميبایست به مجموعه ای از 

.  سياست ها ی تشویقی برای ایجاد تغيير رفتار مورد نظر در رژیم نيز مجهز باشد
از سوی دیگر، تحریمی که هدف آن تغيير رژیم است ميبایست بيشترین خسارت 

 متوجه دستگاه و هيئت حاکمه و ماشين دولت سازد و همزمان از کانون تحریم را
در یک اقتصاد متکی به .  های سياسی مخالف رژیم در درون جامعه حمایت نماید

بخش دولتی، هدف قرار دادن دارایی ها و بخش هایی که منابع مالی هيئت حاکمه 
 موفقيت سياست تحریم در چنين اقتصاد هایی.  را تامين ميکنند دشوارتر ميباشد

  .   اقتصادی غالبا مستلزم کاربرد تحریم های فراگير و همه جانبه ميباشند
  

همچنين، ساختار سياست تحریم اقتصادی ميبایست با اهداف و وظایفی که برای آن 
در غالب موارد شکست سياست تحریم .  در نظر گرفته شده است متناسب باشد

یم مورد نظر به ساختار و ابزارهایی متکی است اقتصادی بدین دليل است که تحر
  .که با اهداف سياست گذاران متناسب نميباشند
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  تحریم افتصادی ایران.  2
  

تحت تاثير سير تحوالت ایران، منطقه، توازن . ا.تحریم اقتصادی آمریکا عليه ج
قوای جهانی و سير تحوالت جامعه آمریکا با فراز و نشيب های متعددی همراه 

بررسی کوتاه تاریخچه این تحریم نمایانگر بغرنجی  این پدیده  و .  استبوده 
ارزیابی عملکرد تحریم اقتصادی .  عوامل متعددی است که بر آن تاثير گذاشته اند

آمریکا  مستلزم بررسی تاثيرات اقتصادی و سياسی این پدیده بر جامعه ایران از 
ين، موفقيت و کارآمدی سياست همچن.  یکسو و جامعه آمریکا  از سوی دیگر است

تحریم به اهداف  تحریم، تناسب  اهداف مزبور با ساختار تحریم ها، ميزان حمایت 
تحریم .  جامعه جهانی از تحریم ها و ساختار سياسی جامعه ایران نيز بستگی دارد

اقتصادی ایران را هنگامی ميتوان برای آمریکا یک انتخاب موجه دانست که نه 
آن بيشتر از هزینه های آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزینه های آن در تنها منافع 

  .  مقایسه با سایر گزینه ها و سياست ها  نيز بيشتر باشد
  

  تاریخچه
  

 دوره اصلی تقسيم بندی نمود که هر 5را ميتوان به . ا.تحریم های آمریکا عليه ج
   :یک دارای ویژگی های خاص خود ميباشد

 1981-1979دوره گروگانگيری  .1
 )1988-1981(عراق -دوره جنگ ایران .2
 )1992 – 1989(دوره بازسازی  .3
 )2001 – 1993(دوره پرزیدنت کلينتون، مهار دوجانبه  .4
  2001 سپتامبر 11پس از واقعه  .5

  
 در واکنش به 1980ایران در سال . ا.اولين تحریم اقتصادی آمریکا عليه ج

حریم قرارداد فروش صدها ميليون این ت.  گروگانگيری سفارت آمریکا انجام گرفت
دالر تجهيزات نظامی را که در زمان محمد رضا پهلوی به امضا رسيده بود لغو و 

 بيليون دالر دارایی های 12را غير قانونی نمود، . ا.فروش تجهيزات نظامی به ج
دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کليه مبادالت تجاری بين ایران و آمریکا 

. ا.همچنين دولت ایاالت متحده کليه مناسبات دیپلماتيک خود با ج.  نوع کردرا مم
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متعاقبا چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا .  را قطع نمود
را ممنوع  کردند و خرید . ا.پيوستند و فروش تجهيزات نظامی و اعطای وام به ج

، پس از آزاد 1981 ژانویه 19ریم در این تح. نفت از ایران را متوقف ساختند
سازی گروگانهای آمریکایی لغو گردید، اما بخش قابل توجهی از دارایی های 

  .  ایران به دليل مطالبات شرکتهای آمریکایی مسترد نشد
   

عليرغم لغو تحریم و از سرگيری مناسبات تجاری بين دوکشور، روابط آمریکا با 
ل جنگ ایران با عراق دولت ریگان حرکت بين در طو.  همچنان تيره ماند. ا.ج

المللی گسترده ای را برای جلوگيری از فروش تجهيزات نظامی به ایران سازمان 
 دولت 1984در ژانویه . داد تا مانع از پيروزی ایران در جنگ عليه عراق گردد

آمریکا به دليل بمب گذاری در نيروگاه نظامی آمریکا در لبنان توسط نيروهای 
را در ليست کشورهای حامی . ا. کشته بر جای گذاشت، ج241 اهللا لبنان که حزب

این امر موجب منع صادرات و فروش کليه تجهيزات نظامی .  تروریسم قرار داد
، کنترل صادرات کاالهایی که دارای مصارف دوگانه )1986از سال . (ا.به ج

از جمله مخالفت با . ا.نظامی وغير نظامی ميباشند و قطع کليه کمکهای مالی به ج
دولت آمریکا به نماینده خود در سازمانهای .  اعطای وام توسط بانک جهانی گردید

مالی بين المللی مانند بانک جهانی ابالغ کرد که با هرگونه وام و کمک مالی این 
مخالفت نمایند و به تبع آن کمکهای مالی آمریکا به این سازمانها .ا.سازمانها به ج

 1987در سال .  تعلق گيرد کاهش داد. ا.ان وامهایی که ميتوانست به جرا به ميز
دولت ریگان ایران را در ليست کشورهایی قرار داد که در ترافيک بين المللی مواد 

مخدر در گير ميباشند و بدینوسيله موانع بيشتری در برابر صادرات و فروش 
البته این .  را تحریم نمودقرار داد و واردات از ایران . ا.تجهيزات نظامی به ج

بازارهای خارج (تحریم شامل خرید نفت ایران بمنظور فروش به کشورهای دیگر 
  .  نميشد) از آمریکا

  
 و آغاز دوره بازسازی،  مناسبات 1988 عراق در سال -پس از پایان جنگ ایران 
اما .  فتا  و اتحادیه اروپا به ميزان قابل توجهی بهبود یا.اقتصادی و سياسی بين ج

تحریم های .  تغيير در روابط ایران و آمریکا دیرتر و بسيار آهسته تر آغاز گردید
موجود همچنان برجای ماند، ولی جو ذهنی حاکم بر روابط بين دو کشور رو به 

در آزادسازی گروگانهای غرب در لبنان از یکسو . ا.ميانجيگری ج.   بهبود گذاشت
 نقش مهمی 1991مله آمریکا به عراق در سال از ح. ا.و سکوت و تائيد ضمنی ج
 دادگاه هيگ آمریکا را موظف کرد تا 1991در نوامبر .  در بهبود شرایط ایفا کرد

 ميليون 278بابت پيش پرداختهای ایران برای قرارداهای نظامی ملغی شده مبلغ 
  . دالر به ایران غرامت بپردازد
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پس از .  قابل توجهی دوام نيآورد آمریکا مدت -اما روند بهبود روابط ایران 

حمله آمریکا به عراق برای بيرون راندن آن از  (1991شکست عراق در جنگ  
برعراق و برهم خوردن توازن قوا . ا.، بمنظور جلوگيری از برتری یافتن ج)کویت

منع گسترش تجهيزات نظامی ایران و «در منطقه، دولت آمریکا با تصویب  قانون 
 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران 1992در سال »  117عراق
این آغاز سياست جدیدی بود که متعاقبا توسط دولت پرزیدنت کلينتون تحت .  نمود

هدف سياست مهار دوجانبه عليرغم نام آن، .   مدون گردید» مهار دوجانبه«عنوان 
 آن بر منطقه بود، و جلوگيری از برتری یافتن. ا.عمدتا مهار اقتصادی و نظامی ج

زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعيف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن 
  .  بين ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود

  
. سياست مهار دو جانبه دور جدیدی از تحریم های گسترده عليه ایران را آغاز کرد

از تروریسم بين . ا.ت جحمای" دولت پرزیدنت کلينتون، به دليل 1995طی سال 
یی آمریکاهرگونه مشارکت شرکتهای  ،"المللی و مخالفت با صلح خاورميانه

 کليه مبادالت اقتصادی با 1996در مه  و درتوسعه صنعت نفت ایران را منع  کرد
تروریسم و مجازات مبارزه با «  قانون 1996در آوریل . نمودرا تحریم . ا.ج

و جلوگيری از کمکهای . ا.مبادالت مالی با جمنع هرگونه که هدف آن »  مرگ
.  تجهيزات و خدمات نظامی ميدهند به تصویب رسيد. ا.مالی به کشورهایی که به ج

 را موظف کرد آمریکادولت »  118تحریم ایران و ليبی«  قانون 1996 آگوستدر 
 ميليون دالر در صنعت نفت ایران 20تا هر شرکت خارجی را که بيشتر از 

 13059  بخشنامه 1997 آگوستدر . اری ميکند تحریم و مجازات نمایدسرمایه گذ
 ی مزبور رادولت کلينتون صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کاالها

 دولت کلينتون ده 1999 و متعاقبا ژانویه 1998در جوالی . د منع کردشتندا. ا.به ج
زی ایران تحریم عه صنعت موشک ساسموسسه روسی را به دليل مشارکت در تو

را به دليل نقض آزادی مذهب مورد . ا. جآمریکا  دولت 1999در سپتامبر .  کرد
  .  دا قرار دیتحریم های جدید

  
یی که اقدام به آمریکاو تهدید مجازات شرکتهای غير »  تحریم ایران و ليبی«قانون 

ا مواجه سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران ميکنند با مخالفت شدید اتحادیه اروپ
اتحادیه اروپا با صدور بخشنامه ای شرکتهای اروپایی را از رعایت قانون .  گردید

                                                 
117 Iran-Iraq Arms Nonproliferation  
118 Iran-Iraq Arms Nonproliferation 
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منع کرد و اعالم نمود که در صورت اعمال هرگونه »  تحریم ایران و ليبی«
همچنين .  جریمه ای شرکت های مربوطه قادر به دریافت خسارت خواهند بود

ه در صورت اجرای این قانون به اخطار داد ک آمریکا  به دولتاتحادیه اروپا
در مقابل واکنش اتحادیه اروپا دولت .  دست خواهد زدتالفی جویانه ات اقدام

 دولت آمریکا 1998برای مثال در مه . کلينتون ناچار به عقب نشينی مقطعی گردید
اعالم کرد که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمایه گذاری در 

قانون تحریم «تحریم مربوط به از  تحریم نخواهند شد و جنوبی - پروژه پارس
 .مستثنی ميباشند» ليبی - ایران

  
در دور دوم ریاست جمهوری آقای کلينتون، بمنظور تشویق و تقویت روند 

، دولت آمریکا گام های قابل توجهی در جهت رفع تحریم .ا.اصالحات در ج
 ایران از فهرست 1998در دسامبر برای مثال، .  برداشت. ا.اقتصادی ج

در آوریل .  هایی که درگير ترافيک بين المللی مواد مخدر ميباشند حذف شدرکشو
به ی صادرات مواد غذایی و دارویی   پرزیدنت کلينتون با صدور بخشنامه ا1999

شرکت دولت آمریکا  1999در نوامبر .  آزاد ساخت راایران، ليبی و سودان
طعات برای هواپيماهایی که پيش از تحریم بوئينگ را در مورد مشخص صدور ق

فروخته شده و هنوز تحت ضمانت ميباشند، از قوانين تحریم مستثنی . ا.به ج
از مداخله گذشته آمریکا در امور   خانم آلبرایت 2000 در مارس باالخره . ساخت

عراق اظهار تاسف کرد و -داخلی ایران وحمایت ازعراق در طی جنگ ایران
اویار و پسته را  برخی از صادرات غير نفتی ایران از جمله فرش، ختحریممتعاقبا 

  اما، در مجموع  این اقدامات به اندازه کافی پيوسته و چشمگير نبودند تا . نمودلغو
  .    بگذارند. ا.بتوانند تاثير قابل توجهی بر روند تحوالت سياسی ج

  
حران اقتصادی و سياسی از یکسو و تشدید ب. ا.با آهسته شدن روند اصالحات در ج
در نوامبر .  به روال قبلی خود باز گشت. ا.عراق از سوی دیگر، روند تحریم ج

لوگيری از صدور با هدف ج»  119 منع گسترش قوه نظامی ایران«  قانون 2000
این قانون پرداخت کمک های مالی .  تکنولوژی نظامی به ایران به تصویب رسيد

  2000دراکتبر  متعاقبا، . کردآمریکاانين تحریم به روسيه را منوط به رعایت قو
کشورهایی را که در ليست کشورهای تصویب قانون اعتبارات کشاورزی کليه 

 محروم آمریکاد از دریافت ضمانت نامه های صادراتی دولت بودنتروریستی 
  .   ساخت

  
                                                 
119 Iran Nonproliferation Act 
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شدت . ا.با آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت جورج بوش روند تحریم اقتصادی ج
رش ستمنع گ« قانون  دولت بوش با استناد به 2001در ژانویه .  اره ای یافتدوب

 به خاطر فروش قطعات سالح های را یک شرکت کره ای »قوه نظامی ایران
یک مجددا  2001در جون .   مورد تحریم قرار داد.ا.موشکی و شيميایی به ج

کی و  شرکت چينی به خاطر فروش قطعات سالح های موش2شرکت کره ای و 
 2001 باالخره، در آگوست.  توسط دولت آمریکا تحریم شدند .ا.شيميایی به ج

  . تمدید شدليبی برای یک دوره پنج ساله -قانون تحریم ایران
  

،  نگرانی دولت و افکارعمومی آمریکا نسبت به 2001 سپتامبر 11پس از واقعه 
 رژیم های خطر تروریسم بين المللی، گسترش سالح های هسته ای و عملکرد

 ارتش آمریکا با 2001در اکتبر .  به نحو بيسابقه ای افزایش یافت. ا.عراق و ج
نيروهای افغانی، » اتحادیه شمال«همکاری ارتش های بریتانيا و استراليا و 

در ژانویه . افغانستان را به اشغال خود درآورد وحکومت طالبان را سرنگون کرد
ایران، عراق و ه کنگره و مردم آمریکا، در خطابه خود ب  پرزیدنت بوش 2002

 ارتش 2003باالخره در مارس .  خواند» محورهای اهریمنی«کره شمالی را 
آمریکا و کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند وحکومت صدام حسين را 

  .    سرنگون ساختند
  

 در. ا.طی حمله به افغانستان و متعاقب آن حمله به عراق، با توجه به سکوت ج
برابر این اقدامات و تائيد و همکاری ضمنی با آن، اقدامات مهم جدیدی درزمينه 

،  دولت آمریکا چند شرکت مالدویا2002در مه .  انجام نپذیرفت. ا.تشدید تحریم ج
.   تحریم کرد.ا.فروش قطعات و کاالهای نظامی به جدليل به را  ستان و چينارمن

اما در مجموع طی این دوره .  ام پذیرفت نيز چند اقدام مشابه انج2003در سال 
  .در صدر اولویت های آمریکا قرار نداشت. ا.مسئله تشدید تحریم اقتصادی ج

  
سرنگونی حکومت صدام حسين و شکل گيری بحران هسته پس از از سوی دیگر، 

مسئله تحریم اقتصادی ایرا ن به لحاظ کيفی وارد مرحله کامال متفاوتی شده . ا.ای ج
ميتواند . ا.ر صورت نيافتن راه حل مناسبی برای حل بحران هسته ای جاست که د

با سرعت به اعمال تحریم همه جانبه از طرف سازمان ملل و تکرار سناریوی 
  .عراق بيانجامد
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   زیابیار
  

با توجه به چارچوب نظری که در بخش نخست ارائه شد، بررسی موفقيت سياست 
  :ران مستلزم ارزیابی موارد زیر استای. ا.تحریم اقتصادی آمریکا عليه ج

 ميزان خساراتی که این تحریم ها بر اقتصاد ایران وارد کرده اند •

موفقيت تحریم ها در تبدیل هزینه اقتصادی به انرژی سياسی و ایجاد  •
 .ا.تحوالت مورد نظر در رفتار و ماهيت رژیم ج

  ه استهزینه ای که اعمال این تحریم ها بر اقتصاد آمریکا تحميل کرد •
  

  ر اقتصادیياثت
، همزمان با آغاز تحریم های اقتصادی آمریکا عليه 1357پس از انقالب بهمن 

 سال گذشته، 26طی .  ، کارکرد اقتصاد ایران با سرعت رو به وخامت گذاشت.ا.ج
اما این .  اقتصاد ایران همواره گرفتار مشکالت و بحران های عميقی بوده است

برعکس، .  به تحریم های اقتصادی آمریکا نسبت دادمشکالت را نميتوان تماما 
بخش عمده این مشکالت نتيجه جنگ، اتخاذ سياست های نادرست، تصویب قوانين 
. ا.مضر، ایجاد ساختارهای نا به هنجار و سوء مدیریت اقتصادی و سياسی رژیم ج

در واقع تحریم اقتصادی آمریکا عمال نتوانسته مشکالت و ضعف .  120بوده است
.  را به حد کافی تشدید کند تا موجب تغيير رفتار و ماهيت آن گردد. ا.ی رژیم جها

زیرا به دليل یک جانبه بودن تحریم ها، عدم مشارکت سایر کشورها و تغييرات 
موفق شده است برای مناسبات تجاری ایران با . ا.ناشی از روند جهانی شدن، ج

يازهای تجاری خود را از طریق آمریکا جانشين های مناسب بيابد و بخش عمده ن
  ).      را مالحظه کنيد1جدول (کشورهای دیگر تامين نماید 

     

                                                 
دموکراسی و توسعه «در مدیریت اقتصادی کشور به کتاب . ا.  برای بررسی عملکرد ج 120

 ، همچنين مقاالت اقتصادی 2004از نویسنده، چاپ انتشارات ارزان، سوئد » اقتصادی پایدار
  .    مراجعه کنيد» www.hadizamani.com«نویسنده در سایت  
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  )2001-1979(سهم مناطق مختلف در تجارت خارجی ایران : 1جدول 

  منطقه  صادرات  واردات
1979  1994  2001  1979  1994  2001  

  25%  37%  40%  %43  %51  %49  اروپای غربی
  1%  7%  19%  %1  %3  %21  آمریکا
  22%  16%  17%  %5  %8  %15  ژاپن
  10%  %0  1%  %5  %1  %1  چين
  27%  17%  1%  %14  %8  %3  سياآبقيه 

 ی سایر کشورها
   جهاندر حال رشد

9%  24%  27%  %7  %22  %16  

سایر کشورهای 
  توسعه یافته

2%  5%  5%  %3  %2  %1  

Source:  Shrewd Sanctions, M. O’Sullivan, Brookings Institute, 2003 
  

     
با مشکل قابل . ا.در زمينه صادرات نفت، با توجه به باال بودن سطح تقاضا، ج

تحریم اقتصادی آمریکا .  توجهی دریافتن بازار برای نفت ایران مواجه نشده است
در این زمينه دارای تاثير قابل توجهی نبوده و اختالل های حاصله از تحریم 

 نزدیک 1994برای مثال، در سال .  ه اندآمریکا عمدتا کوتاه مدت و کم هزینه بود
 در صد نفت خام ایران توسط شرکت های آمریکایی، برای مصرف و 25 تا 20

 پرزیدنت کلينتون 1995در سال .  فروش در خارج از آمریکا، خریداری ميشد
توانست .ا.اما ج.  شرکت های آمریکایی را از خرید نفت ایران کامال منع کرد

 راحتی بازارهای دیگری بيابد، برای مثال بخش قابل توجهی از برای نفت ایران به
حداکثر خسارتی که از این بابت به ایران وارد شد .  آن توسط ژاپن خریداری شد

  .     ماه3 تا 2عبارت بود ازچند در صد افت قيمت برای مدت 
   

ر صادرات غي.  در زمينه صادرات غير نفِتی نيز با وضعيت مشابهی روبرو هستيم
نفتی چه پيش و چه پس از انقالب همواره دارای نقشی حاشيه ای در اقتصاد ایران 

پيش از .  نوسان کرده است% 5بوده و سهم آن در توليد ناخالص داخلی حول 
پس از .  بود% 20تحریم اقتصادی، سهم آمریکا در صادرات ایران کمتر از 

ت که اقالم عمده آن توانست برای این صادرا. ا.تحریم اقتصادی آمریکا، ج
کاالهایی مانند فرش، خاویار و پسته بودند، خریداران دیگری در ميان سایر 
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اگر ضرری از بابت افت قيمت عاید ایران شده باشد، با استفاده از .  کشورها بيابد
 200فرض های معقول ميتوان ميزان آنرا برای چند سال اول تحریم بطور متوسط 

در این رابطه قابل توجه است که پس .  سال تخمين زد ميليون دالر در 400تا 
 ورود فرش، خاویار و پسته ایران به آمریکا 2000ازآنکه خانم آلبرایت در مارس 

را آزاد اعالم نمود، افزایش قابل توجهی در درآمد صادرات غير نفتی ایران بوجود 
  .  نيآمد

  
 در 21ایران بالغ بر  سهم آمریکا در کل واردات 1978در سال پيش از تحریم، 

 در صد آنرا محصوالت کشاورزی، مواد غذایی و کاالهای 86 که صد بود
با توجه به یک جانبه بودن تحریم و رقابتی بودن بازار .  مصرفی تشکيل ميدادند

توانست برای غالب این واردات جانشين های مناسبی . ا.جهانی این محصوالت، ج
مجبور . ا.با هزینه قابل توجهی همراه بود، زیرا جاین امر در چند سال اول .  بيابد

به پرداخت نرخ های ترجيحی و تامين این کاالها از طریق کشورهای واسطه و 
اما این هزینه به مرور کاهش یافت و واردات این کاالها .  بعضا بازار سياه بود

یافتن جانشين های مناسب برای کاالهای .  کما بيش به حالت عادی باز گشت
این امر نه تنها زمان بيشتری برد بلکه .  صنعتی پيشرفته بسيار دشوارتر بود

 سال 10هزینه بيشتری نيز دربرداشت  زیرا ایران ناچار شد برای نزدیک به 
بخش قابل توجهی از این کاالها را از طریق کشورهای واسطه و بازار سياه تامين 

نيازها را نيز از سایر کشورها اما نهایتا ایران توانست بخش عمده این .   کند
  .  برآورده سازد

  
به عبارت دیگر در برابر تحریم اقتصادی آمریکا، ایران نه تنها واردات از آمریکا 
را کامال جایگزین نموده، بلکه وابستگی خود به غرب را نيز به ميزان قابل توجهی 

ارجی ایران  سهم آمریکا در تجارت خ2001 تا 1979در فاصله .  کاهش داده است
در همين فاصله، سهم اتحادیه اروپا در .  درصد کاهش یافت1 درصد به 21از 

  در صد 43 و 25  در صد  به  49  و 40صادرات و واردات ایران به ترتيب از 
  )..  را مالحظه کنيد1جدول (تنزل کرد 

  
 –ست در زمينه بازار مالی نيز تحریم اقتصادی آمریکا دارای تاثير مشابهی بوده ا

یعنی هزینه قابل توجهی را بر ایران تحميل نموده  بدون آنکه بتواند اقتصاد کشور 
  ميليون 847 بانک جهانی با تصویب یک وام 1991در سال .   را از پای درآورد

  در اثر فشار آمریکا 1994اما در سال .  دالری روابط خود را با ایران احيا کرد
این تعليق تا .  را مجددا به حالت تعليق درآوردبانک جهانی اعطای کمک به ایران

 بانک جهانی محدودیت های 2000در سال .   همچنان ادامه یافت2000سال 
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در .  اعطا نمود. ا. ميليون دالر به ج232مزبور را کاست و دو وام به مبلغ کل 
اما .  ميليون دالر افزایش یافت700 ميزان وام های بانک به ایران به 2001سال 
نتواند در . ا.همتر از وامهای از دست رفته، محدودیت های آمریکا باعث شد تا جم

 به علت 90در دهه .   از ابزارهای مالی مطلوب استفاده نماید90برابر بحران دهه 
با . دو بار دچار بحران اقتصادی گردید. ا.افزایش ميزان بدهی های خارجی، ج

دی ایران مانند سایر کشورهای صادر در شرایط عا توجه به سرمایه نفتی کشور، 
کننده نفت، ميتوانست با اخذ وام های بلند مدت و ارزان از موسسات مالی جهانی با 

ناچار به استفاده از وام های . ا.اما به دليل تحریم آمریکا، ج.  بحران مقابله کند
 کوتاه مدت و پرهزینه گردید که بحران بدهی های خارجی را با سرعت از کنترل

ناچار به اتخاذ سياست های انقباضی . ا.نهایتا، برای مهار بحران ج.  خارج ساخت
طی این دوره دریافت  اعتبار و بيمه از موسسات مالی اروپا . بسيار شدید گردید

  .         برای صدور کاال به ایران نيز دشوار گردید
  

 به ویژه در  تاثير تحریم اقتصادی آمریکا بر روی جلب سرمایه گذاری خارجی
افت چشمگير سرمایه گذاری خارجی پس از .  صنعت نفت نيز قابل توجه است

بوده  که خسارات هنگفتی بر کشور . ا. یکی از نقاط ضعف پایه ای ج57انقالب 
بدون شک تحریم اقتصادی آمریکا یکی از علل مهم این .  تحميل کرده است

وب را نميتوان به تحریم اما تمامی این عملکرد نامطل.  عملکرد ضعيف است
 عراق وسياست های نادرست اقتصادی -جنگ ایران .  اقتصادی آمریکا نسبت داد

، از جمله نبود جو و قوانين مطلوب برای جلب سرمایه گذاری .ا.و سياسی ج
در جلب سرمایه گذاری خارجی . ا.خارجی، علل پایه ای دیگرعملکرد ضعيف ج

  .  اقتصادی آمریکا کمتر نبوده استميباشند که تاثير آنها  از تحریم
  

 به دليل جنگ و وضعيت سياسی کشور ميزان سرمایه گذاری 1990تا سال 
. ا. دولت ج90پس از پایان جنگ، در دهه . خارجی در ایران بسيار ناچيز بود

بمنظور سرمایه گذاری در صنعت نفت اقدامات متعددی را برای جلب سرمایه 
ما تحریم اقتصادی آمریکا، به ویژه قانون تحریم ا.  گذاری خارجی آغاز نمود

 ليبی موفق شد تا این اقدامات را به ميزان قابل توجهی خنثی سازد و سرمایه -ایران
در سال .   به تاخير اندازد90گذاری در صنعت نفت ایران را تا اواخر دهه 

از ) Conoco(، در اثر فشار دولت آمریکا، شرکت آمریکایی کونوکو 1995
گرچه این پروژه بالفاصله به شرکت توتال .  وژه ميدان نفت سيری کنار کشيدپر

فرانسه واگذار شد، اما تحریم آمریکا سبب شد تا شرکت های خارجی با محافظه 
این امر از سوی دیگر .  کاری بسيار بيشتری با پروژه های ایرانی برخورد کنند
شرکت های خارجی شرکت ملی نفت ایران را مجبور ساخت تا برای جلب 
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 که قانون تحریم 1996 تا اواخر 1995از اواسط .  امتيازهای بيشتری به آنها بدهد
 پروژه سرمایه 11 ليبی در سنای آمریکا در دست تدوین بود، دولت ایران -ایران 

گذاری را به شرکت های خارجی پيشنهاد کرد که عليرغم تالش و امتيازهای ایران 
، به دليل افت سرمایه 90طی دهه .   عملی نشد1996خر هيچ یک از آنها تا اوا

 هزار بشکه در روز زیر 300گذاری در صنعت نفت، توليد نفت ایران نزدیک به 
این امر زیان قابل توجهی را بر کشور تحميل کرد، به ویژه .  حد مورد انتظار بود

ی مطلوب را  بهره بردار90آنکه ایران نتوانست از احيا بازار نفت در پایان دهه 
  .    بعمل آورد

  
 ليبی به تدریج کارایی خود را از دست داد - قانون تحریم ایران1998اما پس از مه 

 دولت کلينتون یک 1998در مه .  و توسط شرکت های خارجی نادیده گرفته شد
شرکت اروپایی را که اقدام به سرمایه گذاری در ایران کرده بود از تحریم و 

تثنی ساخت و نوید داد که سایر شرکت هایی را که پس از مجازات آمریکا مس
.   ليبی مبری سازد- در ایران سرمایه گذاری کرده اند از قانون تحریم ایران1997

 ليبی عمال کنار گذاشته شد و شرکت هایی که از -به این ترتيب قانون تحریم ایران
د به سرمایه گذاری در هراس تحریم آمریکا خود را از بازار ایران کنار کشيده بودن

  .  صنعت نفت ایران روی آورند
  

از سوی دیگر، تحریم آمریکا به منافع ایران در ميدان های نفت و گاز دریای خزر 
تحریم اقتصادی .  زیان هنگفت و احتماال جبران ناپذیری را واردآورده است

 عبور خطوط  ترکيه، عليرغم آنکه- سيحان -آمریکا و پشتيبانی آن از خط لوله باکو
لوله گاز از مسير ایران دارای توجيه اقتصادی قوی تری ميباشد، مانع از آن شده 

است تا ایران بتواند از موقعيت استراتژیک خود در منطقه خزر و آسيای ميانه 
بهره برداری کند و ایران را به ترانزیت اصلی انرژی برای کل منطقه تبدیل 

ا نتوانست جریان سرمایه گذاری خارجی در اگر تحریم اقتصادی آمریک.   سازد
حوزه های نفتی خليج فارس ایران را کامال متوقف سازد،  تاثيرآن بر روی توسعه 

ميدان های نفت و گاز ایران در دریای خزر و منافع استراتژیک ایران در این 
  .         حوزه بسيار پر هزینه بوده است
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ر سياسیياثت  
  

.  اهداف متعددی را دنبال کرده است. ا.آمریکا در برابر جسياست تحریم اقتصادی 
 سال گذشته 26بعالوه، طی .  لذا، ارزیابی دست آوردهای سياسی آن دشوار ميباشد

دستخوش تغييرات متعددی شده است که بيشتر ناشی از تحوالت . ا.رفتار رژیم ج
، شواهد موجود در مجموع . ایران ميباشند تا تحریم اقتصادی آمریکادرون سياسی 

حاکی از آن است که تحریم اقتصادی آمریکا درعرصه تاثير گذاری بر ساختار و 
  .  ناموفق بوده است. ا.عملکرد رژیم ج

  
را در انزوا نگاه . ا.در عرصه سياست خارجی تحریم اقتصادی آمریکا نتوانست ج

شواری عليرغم د.  رسميت بخشد" یاغی"دارد و موقعيت آنرا به عنوان یک کشور 
 گام های بلندی 90توانست در دهه . ا.های حاصل از تحریم اقتصادی آمریکا، ج

در زمينه .  در جهت عادی سازی روابط خود با غرب و کشورهای منطقه بردارد
 به نحو قابل 90فعاليت های تروریستی بين المللی رفتار رژیم نسبت به دهه 

 تغيير را تماما به تحریم اقتصادی اما مجددا نميتوان این.  توجهی معتدل شده است
  . آمریکا نسبت داد

  
در زمينه سياست داخلی، به ویژه  نقض موازین حقوق بشر، تحریم اقتصادی 

در واقع بسياری از .   آمریکا فاقد تاثير قابل توجهی بر روی رفتار رژیم بوده است
قتصادی تحليلگران بر آنند که در عرصه سياست داخلی ایران، تاثير تحریم ا

این تحریم از یکسو موقعيت اصالح طلبان را .  آمریکا نا مطلوب بوده است
تضعيف کرد و تالشهای آنها رابرای نزدیکی به آمریکا بی پاسخ گذاشت  و  از 

سوی دیگر بهانه های سياسی متعددی برای گسترش دامنه غرب ستيزی و تندروی 
  .    در اختيار بنيادگرایان قرار داد

  
ه نظامی، تحریم اقتصادی آمریکا از موفقيت بيشتری برخوردار بوده  در زمين
 بيليون دالر برای دوره سه 10از .  ا.برای مثال خرید تجهيزات نظامی ج.  است
 کاهش 1999-1992 سااله 7 بيليون دالر برای دوره 2 به 1990-1987ساله 
کس کننده شرایط البته این افت عالوه بر تحریم اقتصادی آمریکا، منع .  121یافت

در زمينه تهيه سالح های . ا.در واقع، مشکالت ج.  اقتصادی ایران نيز بوده است
                                                 
121 Richard Grimmett, Conventional Arms Transfer to Developing Nations 

1987-95.  Also, Anthony H. Cordesman, The Gulf in Transition, US Policy 
Ten Years After the Gulf War, The Challenge of  Iran, CSIS, October 2000 
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در رابطه .    متداول یکی از دالیل روی آوردن آن به سالح های هسته ای ميباشد
با سالح های هسته ای،  تحریم اقتصادی آمریکا بخشی از یک تالش همه جانبه تر 

این تالش .  تيابی به سالح های کشتار جمعی بوده استاز دس. ا.برای جلوگيری ج
به تکنولوژی و تجهيزات مزبور را دشوارتر ساخته، اما . ا.گرچه دستيابی ج

به فنآوری . ا.همانطور که در عمل شاهد آن هستيم، تاکنون نتوانسته دستيابی ج
  . هسته ای را کامال متوقف سازد 

  

  آمریکاهزینه 
  

-1995ا مورد تحریم قرار نداده بود، ميتوانست طی دوره  چنانچه آمریکا ایران ر
تحریم اقتصادی .  . بيليون دالر به ایران صادرات داشته باشد2 نزدیک به 2001

البته زیان این امر برای آمریکا .  سبب شد تا آمریکا این بازار را از دست بدهد
. ا.نطور که ج بيليون دالر بوده است، زیرا هما2احتماال به مراتب کمتر از 

توانست برای واردات از آمریکا جانشين های مناسب بيابد، آمریکا نيز توانست 
الگوی تجارت خارجی خود را تغيير دهد و برای صادرات خود به ایران بازارهای 

اما تنها بخش کوچکی از زیان های آمریکا از این سو بوده . مناسب دیگری بيابد
  .  است

  
 ليبی، بازاریابی، انتقال و فروش نزدیک به -ریم ایران قبل از تصویب قانون تح

 ليبی -تحریم ایران .  یک پنجم نفت ایران در اختيار شرکت های آمریکایی بود
 بيليون دالر سودی را که 2سبب شد تا شرکت های نفتی آمریکا نزدیک به 

 کسب کنند از 2000-1995ميتوانستند ازخرید و فروش نفت ایران در فاصله 
  .  ت بدهنددس
  

مهمتر از این، در اثر تحریم اقتصادی آمریکا، شرکت های  آمریکایی  فرصت 
های سرمایه گذاری قابل توجهی را به ویژه در صنعت نفت ایران از دست داده اند 

در نيمه دوم .  که برای منافع بلند مدت آنها دارای پيآمدهای پر هزینه ای ميباشد
تنها در .  يليون دالر پروژه را به مزایده گذاشت ب50، ایران نزدیک به 90دهه 

در .   بيليون دالر بود12زمينه نفت و گاز ارزش قراردادهای امضا شده بالغ بر 
نبود تحریم اقتصادی، احتماال بخش قابل توجهی از این قراردادها نصيب شرکت 

  .  های آمریکایی ميشد
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ای هنگفتی برای منافع سياست تحریم اقتصادی آمریکاهمچنين دارای زیان ه
در مجموع، تحریم اقتصادی آمریکا ایران را .  سياسی آمریکا در منطقه بوده است

در نتيجه آمریکا نتوانست از راه های  .  به سوی روسيه، چين و کره جنوبی راند
همچنين تحریم اقتصادی، .  را کنترل و مدیریت نماید. ا.مطلوب برنامه هسته ای ج

اخلی ایران  موجب تقویت جناح های تند رو و تضعيف جناح در عرصه سياست د
  .  های ميانه رو گردید

  

  علل ناکارآمدی
  

تحریم اقتصادی همراه با اعمال فشارهای سياسی وجه غالب سياست آمریکا در 
دون شک این سياست خسارات هنگفتی  بر اقتصاد ایران ب.  بوده است. ا.برابر ج

ارزیابی فوق حاکی از آن است که تحریم اقتصادی با اینهمه .  وارد آورده است
عليرغم هزینه . آمریکا در نيل به اهداف خود از موفقيت کمی برخوردار بوده است

توانسته است به حيات خود . ا.سنگينی که تحریم بر اقتصاد ایران تحميل نموده، ج
در کا تحریم اقتصادی آمری.  ادامه دهد و از رشد اقتصادی نيز برخوردار باشد

در . ا.رفتار ج.  زمينه تغيير رفتار رژیم  و مهار رژیم نيز نا موفق بوده است 
عرصه هایی که برای آمریکا دارای بيشترین اهميت ميباشند، مانند مخالفت با 

در سایر موارد تغيير رفتار .  اسرائيل و برنامه صلح خاورميانه تغيير نکرده است
تا .   ایران بوده است تا تحریم اقتصادی آمریکابيشتر ناشی از تحوالت داخلی. ا.ج

اکنون در آستانه کسب فنآوری هسته ای  . ا.آنجا که به مهار رژیم مربوط ميشود، ج
  . برای توليد سالح هسته ای است

  
عدم موفقيت و ناکارآمدی سياست تحریم اقتصادی آمریکا دارای عوامل متعددی 

  :است که مهمترین آنها عبارتند از
  

 گانگی اهداف  تحریم و عدم تناسب ساختار تحریم ها با اهداف مورد چند •
 نظر 

یک جانبه بودن تحریم ها، عدم موفقيت آمریکا در جلب حمایت سایر  •
در یافتن جانشين های مناسب برای کاالها و . ا.کشورها و موفقيت ج
 خدمات مورد تحریم

 .ا.کم توجهی آمریکا به ساختار و ویژگی های سياسی ج •
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راه نکردن کاربرد تحریم با سایر راه کارها و  ضعف کانالهای هم •
 .ا.ارتباطی با ج

 تاثيرات سياست داخلی آمریکا  •

 
هدف این .  چندگانه و بعضا مبهم بوده اند. ا.اهداف تحریم اقتصادی آمریکا عليه ج

تحریم ها از یکسو مهار رژیم و جلوگيری از دستيابی به سالحهای کشتار جمعی و 
شبکه های تروریستی و ازسوی دیگر تغيير رفتار رژیم در زمينه سياست گسترش 

خارجی به ویژه مخالفت با اسرائيل و صلح خاورميانه، آمریکا ستيزی و حمایت از 
همچنين برخی از جناحهای حکومت .  گروه های تروریستی بين المللی بوده است

و تغيير رژیم . ا.نی جآمریکا و نيروهای سياسی ایران بر این باورند که سرنگو
.  بوده  است. ا.هدف ناگفته و غير آشکار تحریم های اقتصادی آمریکا عليه ج

برخی از جناح های حکومت آمریکا همچنين خواسته اند تا از تحریم اقتصادی به 
.  عنوان ابزاری برای تغيير توازن قوا در عرصه سياست داخلی ایران استفاده کنند

گاری الزم را نداشته، موجب ناهماهنگی ساختار  تحریم ها با این اهداف با هم ساز
مهمترین علت شکست تحریم اقتصادی آمریکا در .  اهداف مورد نظر شده است

را باید در آن جست که ریسک ناشی از تغيير رفتار برای . ا.مهار و تغيير رفتار ج
دی برای آن قابل بسيار هنگفت ميباشد در حاليکه هزینه ناشی از تحریم اقتصا. ا.ج

بقای رژیم خود را از سوی آمریکا، اسرائيل و کشورهای . ا.ج.  تحمل بوده است
لذا در نبود ترتيبات و پيمان های امنيتی که بتوانند امنيت و . منطقه در خطر ميبيند

اطمينان خاطر الزم را به آن بدهد، دست یافتن به سالح های هسته ای را بيمه بقای 
به عنوان یک . ا.به عبارت دیگر، شعار تغيير رژیم با معرفی ج. درژیم خود ميدان

را برای تغيير رفتار تضعيف کرده، جو بی . ا.نظام اصالح ناپذیرعمال انگيزه ج
را به سوی  سياست دستيابی به . ا.اعتمادی بين دو کشور را تشدید نموده  و ج

  .         سالح های هسته ای سوق داده است
  

ن تحریم وناتوانی آمریکا در جلب حمایت سایر کشورها  دليل پایه یک جانبه بود
این خود .  است. ا.ای دیگرعدم موفقيت سياست تحریم اقتصادی آمریکا عليه ج

. ا.بدان دليل است که آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، چين و روسيه در برابر ج
یکسان . ا.نافع رژیم جدارای اهداف متفاوتی ميباشند و ارزیابی آنها از خطرات و م

. ا.شکست آمریکا در جلب حمایت سایر کشورها  برای تحریم اقتصادی ج.   نيست
بتواند برای کاالها، خدمات و بازارهای مورد نياز خود . ا.موجب شده است تا ج

 .جانشين های مناسب بيابد و هزینه تحریم اقتصادی آمریکا را تحمل پذیر سازد
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حریم  از مکانيزم و پروسه بغرنجی ميگذرد تا به فشار اثر و هزینه اقتصادی ت
همانطور که در بخش اول گفته .  سياسی و تغيير رفتار و ماهيت رژیم تبدیل شود

شد، موثر بودن تحریم اقتصادی در ایجاد تغييرات مورد نظر دررفتار و ماهيت 
های رژیم  به ساختار سياسی کشور مورد تحریم  و ظرفيت آن در تحمل هزینه 

برای مثال،  وجود دیکتاتوری به ویژه گونه های .  اقتصادی و سياسی بستگی دارد
ایدئولوژیک، مذهبی و ناسيوناليستی، نبود نهادهای مدنی و نيروهای سياسی 

موثرغالبا روند تبدیل اثر اقتصادی تحریم به تاثير سياسی و ایجاد تغييرات مورد 
 بغرنج کرده، بسته به توانایی رژیم مورد نظر در رفتار و ماهيت رژیم را آهسته و

برای تدوین تحریم های .  نظر، آنرا برای مدت قابل توجهی به تعویق مياندازد
موثر و موفق، درک ساختار سياسی و ویژگی های کشور مورد تحریم از اهميت 

  .  حياتی برخوردار است
  

دائمی قدرت ت رقاب، خصلت دوگانه آن، همراه با .ا.ویژگی ساختار قدرت در ج
کاربرد سياست تحریم اقتصادی و اصالح طلب ميانه رو ، بين جناح های بنيادگرا
وجود جناح های متعدد و جنگ دائمی قدرت بين آنها .  را دشوارتر کرده است

سبب شده است تا  رابطه بين ایران و آمریکا  به توپ فوتبال این بازی قدرت تبدیل 
تصادی آمریکا، به گونه ای که طراحی و اجرا همچنين، سياست تحریم اق.  شود

شده است، از یکسو موجب گردیده تا جناح های تندرو آتش آمریکا ستيزی و 
و اصالح بنيادگرایی را تشدید کنند و از سوی دیگر موقعيت جناح های ميانه رو 

به عبارت دیگر بازار  . را در برابر جناح های بنيادگرا تضعيف کرده استطلب 
 منافع تحریم -داخلی ایران جنجالی تر از آن بوده  که بتواند هزینه سياست 

اقتصادی را ارزیابی کند و متناسب با آن با تغيير رفتار خود واکنش مناسب را در 
 .برابر تحریم اقتصادی آمریکا نشان دهد

  
هرگاه که سياست تحریم با ابزارهای دیگری مانند روابط دیپلماتيک همراه باشد 

عمدتا بر پایه تحریم اقتصادی . ا.سياست آمریکا در برابر ج.  وثرتر ميباشدغالبا م
متکی بوده، نتوانسته سياست تحریم اقتصادی را همراه با ابزارهای دیگر بکار بندد 

برای مثال، اعطای .  بسازد. ا.تا از آن ترکيب موثری برای تاثيرگذاری بر ج
به . ا.کو شاخه سبزی از سوی جقرارداد پروژه سيری به شرکت آمریکایی کونو

عدم دریافت این حرکت از سوی .  آمریکا بمنظور بهبود روابط دو کشور بود
نبود یک دیالوگ موثر .  آمریکا نتيجه نبود کانالهای دیپلماتيک بين دوکشور است

از یکسو، و شعار تغيير رژیم از سوی دیگر، سبب شد تا تحریم اقتصادی نتواند به 
  . عمل نماید. ا.ری در جهت  تغيير رفتار جصورت کاتاليزو
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علت دیگر شکست سياست تحریم اقتصادی را ميبایست در سياست داخلی آمریکا 
غالبا تدوین سياست خارجی آمریکا، از جمله تحریم های آقتصادی، توسط .  جست

در مورد تحریم اقتصادی ایران،  به .  ارگان های اجرایی حکومت رهبری ميشود
عدد، از جمله خاطره گروگانگيری سفارت آمریکا، کنگره آمریکا به ویژه دالیل مت

  به نحو فعالی در تدوین و پيشبرد سياست تحریم اقتصادی ایران 1991پس از سال 
به سياست . ا.به این ترتيب سياست خارجی آمریکا در برابر ج.  مشارکت نمود

قدرت و . ریکا تبدیل شدداخلی آن پيوند خورد و به ابزاری در رقابت سياسی آم
حضور فعال گروه فشار اسرائيل  در صحنه سياست آمریکا این روند را تقویت 

، هنگاميکه نيروهای ميانه رو و 90در نتيجه این عوامل ، در نيمه دوم دهه .  نمود
در صحنه سياست ایران دست برتر را داشتند و به اشکال . ا.اصالح طلب ج

به ویژه بهبود روابط با آمریکا تالش . ا.خارجی جمختلف در جهت بهبود سياست 
ميکردند ، دولت آمریکا بر خالف انتظار بجای تشویق این روند سياست تحریم 

این امر سبب شد تا سياست تحریم .  در پيش گرفت. ا.سخت تری را در برابر ج
ابل اقتصادی توانایی خود را به عنوان کاتاليزوری برای تغيير رفتار رژیم تا حد ق

 .  توجهی از دست بدهد
  

سياست تحریم اقتصادی هنگامی مطلوب است که هزینه آن برای کشور تحت 
همچنين در موارد . تحریم بسيار بيشتر از هزینه آن برای کشور تحریم کننده باشد

استراتژیک موفقيت تحریم ميتواند برای کشورتحریم کننده دارای منافعی باشد که 
 منافع تحریم منظور -تمال های مربوطه در محاسبه هزینه ميبایست با احتساب اح

در .  ا.ارزیابی باال حاکی از آن است که تحریم اقتصادی آمریکا عليه ج.  گردد
گرچه این سياست هزینه .  مجموع  از مطلوبيت الزم برخوردار نبوده است

 که اقتصاد هنگفتی بر اقتصاد ایران تحميل نموده، اما این هزینه آنچنان نبوده است
ا ، هزینه .از سوی دیگر تحریم اقتصادی آمریکا عليه ج.  ایران را از پای در آورد

به عبارت دیگر، نسبت .  قابل توجهی را بر اقتصاد آمریکا نيز تحميل کرده است
هزینه ای که بر اقتصاد ایران تحميل شده است چندان بيشتر از هزینه تحميل شده 

، به گونه ای .ا.، در عين آنکه سياست تحریم اقتصادی جبر اقتصاد آمریکا نميباشد
که تدوین و اجرا گردیده، درکسب منافع استراتژیک برای آمریکا نيز موفق نبوده 

  .است
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  مطلوبيت نسبی
 

همانطور که در بخش اول گفته شد، تحریم اقتصادی هنگامی یک انتخاب موجه 
آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزینه است که نه تنها منافع آن بيشتر از هزینه های 

به عبارت دیگر .  های آن در مقایسه با سایر ابزار و گزینه ها  نيز بيشتر باشد
برای انجام تغييرات مورد نظر در رفتار و ماهيت یک رژیم و یا هر هدف دیگر 
.  ميبایست ابزار و سياستی را برگزید که دارای بيشترین نسبت منافع به هزینه باشد

ذا، در ارزیابی موفقيت سياست تحریم اقتصادی آمریکا ميبایست به محدودیت ل
  .  در اختيار  داشته است نيز توجه نمود. ا.گزینه هایی که آمریکا در برابر ج

 
سياست تحریم اقتصادی غالبا هنگامی دارای بيشترین تاثير است که با سياست های 

عاليت های اپوزیسيون حکومت همراه دیگر مانند تهدید نظامی و یا پشتيبانی از ف
 شرایط سياسی ایران و جو بين المللی عمال در موقعيتی نبود که 90در دهه .  باشد

از یکسو اپوزیسيون سياسی .  استفاده از این گزینه ها را برای آمریکا ميسر سازد
متشکل و موثری وجود نداشت تا بتواند کانون پشتيبانی آمریکا و جامعه جهانی 

از سوی دیگر، جو سياسی ایران به گونه ای بود که هر گونه اقدام .  ر گيردقرا
همچنين، .  ميشد تا تضعيف آن. ا.جاحتماال موجب تقویت رژیم . ا.سياسی عليه ج

 .    را نداشت.  ا.جو بين المللی آمادگی پذیرش اقدام نظامی عليه ج
  

. ا.قتصادی در برابر جگزینه دومی که آمریکا ميتوانست به جای سياست تحریم ا
اختيار کند عبارت بود از گفتگوی سازنده و آغاز یک پروسه تدریجی برای عادی 

شواهد متعددی وجود دارد که در چند سال آخر .  سازی روابط  اقتصادی و سياسی
آما .  ریاست جمهوری کلينتون، دولت آمریکا عمال به این سياست روی آورد

طلوبی بدست نيآورد، به سياست تحریم اقتصادی متاسفانه چون از آن نتيجه م
 مبنی بر 1998برای مثال، پبشنهاد مشخص خانم آلبرایت  در ژوئن .  بازگشت

. ا. آمریکا از سوی ج-تهيه یک نقشه راه  برای عادی سازی روابط  ایران 
 برای 2000تالشهای متعاقب آمریکا در مارس .  بالفاصله و کامال رد شد

زیرا، همانطور که .  های محدود دچار سرنوشت مشابهی گردیدبرقراری همکاری
نيرویی وجود نداشت که بخواهد و بتواند با آمریکا .  ا.در باال اشاره شد، در ج

از سوی دیگر پيشنهادهای .  وارد گفتگویی سازنده جهت عادی سازی روابط شود
. ا.يزه الزم را در جهمکاری دولت آمریکا به اندازه کافی گسترده نبود تا بتواند انگ

 . برای مثال سرمایه گذاری در صنعت نفت را در بر نميگرفت– بوجود آورد
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راه سومی که در برابر آمریکا قرار داشت عبارت از آن بود که هيچ اقدام خاصی 
بعمل نيآورد، بلکه تنها به بهبود روابط اقتصادی و . ا.برای تغيير رفتار رژیم ج

ازد به اميد آنکه بهبود این روابط به نفوذ سياسی و نهایتا بپرد. ا.تجاری خود با ج
اما . این عمال راهی بود که اتحادیه اروپا برگزید.  تغيير رفتار رژیم بيانجامد

بسياری از تحليلگران برآنند که سياست اتحادیه اروپا مبنی بر بهبود روابط 
نه تغيير در رفتار اقتصادی عمال به نفوذ سياسی قابل توجهی نيانجاميده و هرگو

  . به دليل تحوالت داخلی ایران ميباشد تا فشارهای خارجی. ا.ج
  
  
    چشم انداز آینده.3
  
  

، بسته به آنکه تحوالت جامعه ایران و رژیم .ا.برای تحریم اقتصادی آمریکا عليه ج
، به ویژه بحران هسته ای ایران چه مسيری را در پيش گيرند، ميتوان سه چشم .ا.ج

  :اصلی قائل شدانداز 
  

 .ا.لغو کليه تحریم ها در چارچوب یک معامله بزرگ بين آمریکا و ج •

در صورت تشدید بحران هسته ای، ارجاع پرونده ایران به شورای  •
 ایران امنيت سازمان ملل و اعمال یک تحریم همه جانبه و گسترده عليه

ایر در صورت موفقيت نسبی مذاکرات هسته ای اتحادیه اروپا و ادامه س •
  و آمریکا، تعدیل  و بهينه سازی ساختار تحریم ها. ا.مشکالت بين ج

  

  الغای کليه تحریم ها
  

تشدید بحران هسته ای ایران با باال بردن هزینه تداوم بحران و افزایش منافع حل 
و آمریکا را مجبور سازد تا بر موانع و مشکالت داخلی و خارجی . ا.آن ميتواند ج

هزینه تعميق بحران برای هر دو کشور .   بحران فائق آیندخود برای حل پایه ای
برای جمهوری اسالمی و درگيری فروپاشی حکومت : بسيار سنگين خواهد بود

از سوی دیگر، منافع .  نظامی گسترده و طوالنی مدت در خاورميانه برای آمریکا
سياسی و اقتصادی حل بحران و عادی سازی روابط برای هر دو حکومت بسيار 
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چنين شرایطی ظرفيت آنرا دارد که به یک معامله .  چشمگير و گسترده خواهد بود
.  بيانجامد. ا.و الغای کليه تحریم های آمریکا عليه ج. ا.بزرگ بين آمریکا و ج

  :محورهای اصلی این سناریو عبارتند از
  

از سوی آمریکا، تعهد  به عدم مداخله نظامی در ایران  و اقدام  به تغيير  •
  و پایان دادن به کليه تحریم های اقتصادی عليه ایران رژیم

، توقف چرخه غنی سازی اورانيوم  و جدا سازی .ا.از سوی ج •
پالتونيوم، پایان دادن به سياست خصمانه عليه آمریکا و اسرائيل، تعدیل 
سياست خارجی خود به ویژه در برابر عراق و افغانستان، پایان دادن به 

آمریکا " نقشه راه" بين المللی، پشتيبانی از برنامه پشتيبانی از تروریسم
و اتحادیه اروپا برای استقرار صلح در خاورميانه و رعایت 

  منشورحقوق بشر و اصول دموکراسی پارلمانی
  

با دشواری های متعدد و " معامله بزرگ"در شرایط حاضر، پيشبرد سياست 
یکدست نيست و . ا.کار جبرای مثال، جناح محافظه .  سنگينی مواجه خواهد بود

این بخش با مدرنيته .  بخش سنتی آن با بهبود روابط با آمریکا اساسا مخالف است
.  غرب در ستيز است و مخالفت با آمریکا از نهاد فرهنگی و اجتماعی آن برميخيزد

. ا.به احتمال قوی  تا زمانی که این جناح دارای  نقشی تعيين کننده در حکومت ج
ران به جامعه جهانی وعادی سازی روابط  با آمریکا به راحتی انجام است  ورود ای
دوما، با توجه به نا رضایتی گسترده مردم و وجود اپوزیسيون .  نخواهد پذیرفت

. ا.قوی در داخل و خارج  از حکومت،  آزادسازی جو سياسی کار آسانی برای ج
اختار حکومت خواهد نخواهد بود، زیرا به احتمال قوی به تحوالت بنيادین در س

شرط آمریکا برای رعایت حقوق بشر و .  ا.در چنين شرایطی، ج.  انجاميد
از . دموکراسی را تهدیدی عليه خود و اقدامی برای تغيير رژیم تلقی خواهد کرد

زیرا با توجه به .  سوی دیگر، حذف این پيش شرط برای آمریکا دشوار خواهد بود
یافت (ل آمریکا برای حمله نظامی به عراق نادرست از آب در آمدن توجيه او

بی پایه شدن توجيه دوم آن برای اشغال ) نشدن سالح های کشتار جمعی در عراق
به لحاظ بين المللی و مالحظات ) دفاع از حقوق بشر و دموکراسی(نظامی عراق 

معامله "با اینهمه، نميتوان احتمال سناریو .  سياسی  برای آمریکا گران خواهد بود
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را نادیده گرفت، زیرا تشدید کنترل شده بحران، همانطور که در باال گفته " بزرگ
  .  122شد، ميتواند آنرا به سناریوی برتر تبدیل کند

  

  جانبهتحریم همه 
  

تحریم اقتصادی آمریکا بر اقتصاد ایران وارد آورده  عليرغم خسارات هنگفتی که
را فراهم آورد، بلکه . ا.رژیم جاست، این سياست نه تنها نتوانسته موجبات تغيير 

در زمينه مهار رِژیم و تغيير رفتار رژیم نيز از موفقيت کمی بر خوردار بوده 
 در یک جانبه بودن این امرهمانطور که در پيش گفته شد، دليل اصلی این . است

تحریم وعدم موفقيت آمریکا در جلب موافقت و حمایت جامعه جهانی برای تحریم 
در صورت شکست مذاکرات . ا.اما بحران هسته ای ج.  ميباشد. ا.همه جانبه ج

، برای .ا.اتحادیه اروپا و همسو شدن سياست اتحادیه اروپا و آمریکا در برابر ج
 تحریم اقتصادی همه جانبه ایران را به یک سناریوی  مطرح و جدی اولين بار

  .     تبدیل خواهد کرد
  

يشترین تاثير خواهد بود که بخش نفت ایران هنگامی دارای ب. ا.تحریم همه جانبه ج
را هدف قرار دهد و از طریق قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل، بر مبنای فصل 
هفتم منشور این سازمان اعمال شود تا همه کشورهای عضو سازمان را موظف به 

اما برای عملی کردن این سناریو آمریکا و اتحادیه .  اجرای مفاد قطعنامه نماید
  :وپا با دو چالش بسيار سنگين مواجه خواهند بودار

 کنترل بحران حاصل از تحریم نفت ایران •
  جلب حمایت روسيه، چين و ژاپن •

  
در شرایط کنونی، با توجه به باال بودن سطح تقاضا و پایين بودن ظرفيت مازاد 

توليد، اختالل طوالنی در چرخه توليد نفت ميتواند موجب افزایش شدید قيمت نفت 
طبق برآوردهای موجود، در صورت اختالل های  طوالنی در چرخه توليد، . رددگ

افزایش قيمت نفت دارای آثار . 123 دالرفراتر رود80قيمت نفت ميتواند از مرز 

                                                 
گزینه ها، : بحران هسته ای ایران"  برای توضيحات بيشتر پيرامون این سناریو به مقاله  122

  .مراجعه کنيد  com.hadizamani.www از نویسنده در سایت " فرصت ها و هزینه ها
     همانجا123



 توسعه اقتصادی و امنيت ملی هادی زمانی
 
 

 161

با توجه .  124رکودی و تورمی قابل توجهی بر روی اقتصاد آمریکا و جهان ميباشد
ود که سایر کشورهای توليد به این امر، تحریم نفت ایران هنگامی موفق خواهد ب

کننده نفت بتوانند و بخواهند با افزایش توليد افت ناشی از تحریم نفت ایران را 
صادرات نفت . این کار گرچه دشوار است، اما غير ممکن نيست.  جبران کنند

عربستان سعودی به تنهایی دارای .  ميليون بشکه در روز است2.6ایران بالغ بر 
ونزوئال، امارات ، .  125 بشکه در روز مازاد ظرفيت است ميليون1.9 تا 1.4

کویت، نيجریه، نروژ، مکزیک و روسيه نيز ميتوانند با افزایش توليد خود بخش 
  .  126دیگری از افت صادرات نفت ایران را جبران کنند

  
البته، انگيزه کسب حداکثر سود ميتواند بسياری از کشورهای صادر کننده  نفت، به 

ال، نيجریه، مکزیک و روسيه  را  وادارد تا بجای افزایش توليد جهت ویژه  ونزوئ
جبران کاهش صادرات ایران، توليد خود را کمابيش در سطح کنونی حفظ کنند تا 

همچنين، افزایش توليد در .  از افزایش قيمت و سود هنگفت حاصله  بهره مند شوند
  127 . و زمان خواهد بودبرخی از کشورها، مانند ونزوئال مستلزم سرمایه گذاری
و یا عمليات . ا.در چنين شرایطی بازار جهانی نفت در برابر اقدامات  ج

تروریستی برای مختل کردن جریان نفت سایر کشورها شدیدا ضربه پذیر خواهد 
.  از سوی دیگر، وابستگی تعدادی از کشورها به نفت ایران بسيار شدید است.  بود

به کشورهای )  ميليون بشکه در روز1.2( ان  در صد نفت ایر46متجاوز از 
این .  ژاپن، چين، کره جنوبی، تایوان، فرانسه، آلمان و ایتاليا صادر ميشود

کشورها، به ویژه ژاپن و چين، در برابر بحران احتمالی ناشی از خروج نفت 
با توجه به موقعيت چين در شورای .  ایران از بازار بسيار ضربه پذیر ميباشند

وابستگی چين به منابع انرژی ایران دارای اهميت استراتژیک  سازمان ملل، امنيت
 و نزدیک ایران بعد از روسيه مهمترین صادر آننده نفت به چين مي باشد.  است
قطع صادرات نفت .  را تامين مي آنداین کشور  درصد از واردات نفت 20به  

بنا بر این، تحریم همه . ازدایران ميتواند اقتصاد چين را با رکود شدیدی مواجه س
جانبه ایران هنگامی ميسر خواهد بود که آمریکا و اتحادیه اروپا بتوانند از افزایش 

توليد نفت توسط سایر کشورهای توليد کننده نفت اطمينان بيابند و امنيت انرژی 

                                                 
« از نویسنده، در سایت  " چشم انداز اقتصاد آمریکا"  برای توضيحات بيشتر یه مقاله   124

com.hadizamani.www   « مراجعه کنيد.  
125     The Geopolitics of Oil, National Interests, Winter 2003/4 
126      EIA, International Energy Outlook 2003 
127      EIA, International Energy Outlook 2003: World Oil Market, May 2003 
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با توجه به سطح کنونی مازاد ظرفيت توليد نفت، این . چين و ژاپن را تامين کنند
  .  گرچه دشوار، اما غير ممکن نميباشدکار 

  
طی دو دهه گذشته روسيه و چين مبادالت اقتصادی خود را با ایران به ميزان 

اکنون ایران نه تنها یک بازار مهم برای صادرات .  چشمگيری افزایش داده اند
چين و روسيه است، بلکه بسياری از پروژه های بزرگ صنعتی، زیرساختی، 

غالب این پروژه ها . ی ایران نصيب این دو کشور شده استتاسيساتی و نظام
سرمایه گذاری های بلند مدت بوده  که بازده اقتصادی آنها در آینده عاید چين و 

برای مثال، عليرغم تحریم اقتصادی آمریکا، شرکت ملی نفت .   روسيه خواهد شد
لف برای با کشورهای مخت  128 قرارداد خرید متقابل16ایران موفق به امضای 

در زمينه گاز، وضعيت کما .   سرمایه گذاری  در صنعت نفت ایران شده است
بخش قابل توجهی از این قراردادها نصيب چين و .  بيش مشابهی وجود دارد

تحریم نفت و گاز ایران خسارات مالی سنگينی به این کشورها .  روسيه شده است
ش قيمت نفت و پيآمدهای رکودی این خسارات، همراه با افزای.  وارد خواهد آورد

چين، .  آن ميتواند موجب مخالفت کشورهای فوق با تحریم اقتصادی ایران گردد
را تهدیدی عليه امنيت ملی و منافع . ا.روسيه و ژاپن احتماال برنامه هسته ای ج

در .  استراتژیک خود نمی بينند تا حاضر به تحمل چنين زیان های هنگفتی باشند
پكن در صورت تصميم به اعالم کرده است که ه چين در سازمان نمایندواقع، 

با   .آن را وتو خواهد آرد تحریم اقتصادي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ایران،
اشاره به حضور شرآت چيني سينوپك در مناقصه قرارداد توسعه ميدان نفتي 

 رقابت مي آند، آزادگان ایران آه در آن با شرآتهاي بزرگ بين المللي از جمله شل 
 تحریم اقتصادي شوراي امنيت سازمان ملل عليه نماینده چين تصریح کرده است که

  .   129ایران به هيچ وجه براي چين قابل قبول نخواهد بود
  

در چنين شرایطی، به احتمال قوی در ابتدا روسيه و چين با تحریم همه جانبه 
ثی کردن چين و روسيه برای اما در شرایط موجود خن. ایران مخالفت خواهند کرد

روسيه گرفتار مشکالت .  آمریکا و اتحادیه اروپا کار غير ممکنی نخواهد بود
اقتصادی و سياسی گسترده ای است و در شرایطی نيست که بتواند وارد مقابله با 

در صورت شکست مذاکرات هسته ای اتحادیه اروپا و اعمال فشار .  آمریکا شود
ه اروپا برای تحریم همه جانبه ایران، احتمال اینکه روسيه شدید آمریکا و اتحادی

در برابر دریافت تضمين های سياسی و اقتصادی الزم به طرح تحریم همه جانبه 
                                                 
128   Buy Back 

  .2004 اکتبر 19، سه شنبه اینترپرس سرویس     129
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ایران در شورای امنيت سازمان ملل رای ممتنع و یا حتی موافق بدهد خارج از 
پا و جلب از سوی دیگر، دسترسی به بازار آمریکا و اتحادیه ارو.  تصور نيست

سرمایه گذاری این کشورها برای ادامه رونق اقتصادی چين دارای اهميت ویژه 
در تحليل نهایی چين نيز ممکن است در صورت دریافت تضمين های .  ای است

الزم، به ویژه در مورد تامين انرژی و منافع آتی آن در ایران، سياستی محافظه 
  .  حنه بپيونددکارانه در پيش گيرد و به روسيه در کنار ص

  
بعالوه، تحریم همه جانبه ایران توسط شورای امنيت سازمان ملل ميتواند مراحل 

هدف تحریم اقتصادی .  مختلفی را طی کند و اشکال متفاوتی را به خود بگيرد
 40برای مثال،  حتی .  برای تغيير سياست هسته ای آن است. ا.اعمال فشار بر ج

یران که برای بازار قابل جبران ميباشد، هزینه در صد کاهش در صادرات نفتی ا
اختالل در صادرات بنزین به .  سنگينی را بر اقتصاد کشور تحميل خواهد کرد

ایران برای جامعه جهانی ميسر و نسبتا کم هزینه خواهد بود، اما ميتواند مشکالت 
یه اختالل در سرما.   اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی در ایران بوجود بيآورد

گذاری،  به ویژه در بخشهای نفت و گاز ميتواند هزینه های استراتژیک هنگفتی بر 
به این عوامل ميبایست زیانهای ناشی از اختالل در بازار ارز، .  کشور تحميل کند

پيآمدهای  این امور برای .  تشدید تورم، رکود و افزایش بيکاری را نيز اضافه کرد
  .مار ایران را خواهد گرفتمدتی طوالنی گریبان اقتصاد بي

  
 در صد درآمد ارزی ایران از محل 80 در صد درآمد دولت مرکزی و 50

با توجه به این امر، تحریم نفت ایران، در صورتيکه با .  صادرات نفت است
.  را در تنگنای اقتصادی بسيار دشواری قرار خواهد داد. ا.موفقيت انجام پذیرد، ج

ان به واردات بنزین و گازوئيل به ميزان یک بيليون عالوه بر صادرات نفت،  ایر
را با دشواری قابل . ا.متوقف کردن این جریان ج.  130دالر در سال وابسته است

همچنين، به علت عدم سرمایه گذاری کافی در .  مالحظه ای مواجه خواهد ساخت
 سال و فرسودگی تجهيزات این صنعت، ادامه صادرات 25صنعت نفت به مدت 

 بيليون دالر سرمایه 5یران به مقدار و قيمت مورد پذیرش بازار مستلزم نفت ا
.  است) on shore(گذاری در سال برای نوسازی  و توسعه  پایگاه های ساحلی 

 10 تا 8بالغ بر ) off shore(سرمایه گذاری الزم برای توسعه پایگاه های دریایی 

                                                 
130   Energy Information Administration (EIA), Iran, Country Analysis Brief, 
November 2003. 
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 به وارد 2010ان را تا سال توقف  این جریان ایر.  بيليون دالر برآورد ميشود
  .   131کننده نفت تبدیل خواهد کرد

   
طبق برآوردهای موجود، طی دو دهه آینده  گازطبيعی جای نفت را در تامين 

ایران، با توجه به ذخائر غنی گاز و . 132تقاضای انرژی بازار جهان خواهد گرفت
از این موقعيت موقعيت جغرافيایی آن در شرایط بسيار مطلوبی برای بهره برداری 

در . ا.ج.  اما تحقق این امر مستلزم سرمایه گذاری بسيار هنگفتی است.  قرار داد
حال حاضر مشغول مذاکره با چندین کشور، از جمله چين، مالزی، هندوستان  و 

اختالل .  فرانسه است تا بتواند بخش نسبتا کوچکی از سرمایه الزم را فراهم آورد
 کردن ایران از سرمایه مورد نياز ضربه سنگينی بر در این پروژه ها و محروم

  .          موقعيت و منافع استراتژیک ایران وارد خواهد آورد
  

اقالم عمده .  درآمد ارزی ایران از محل صادرات غير نفتی است% 15بالغ بر 
صادرات غير نفتی ایران عبارتند  از فرش، ميوه، خشکبار و محصوالت شيميایی  

ه امارات، آلمان، آذربایجان، ایتاليا، ژاپن، چين و هندوستان صادر که عمدتا ب
تحریم صادرات غير نفتی ایران کانال دیگری  برای اعمال فشار .  ميشوند

از آنجا که صادرات غير نفتی ایران دارای اهميت .  است. ا.اقتصادی بر ج
ها انگيزه استراتژیک برای اقتصاد جهانی نيست، کشورهای واردکننده این کاال
از سوی .  شدیدی برای مخالفت با تحریم صادرات غير نفتی ایران نخواهند داشت

آسانتر خواهد بود، زیرا کنترل و اعمال .  ا.دیگر، شکستن چنين تحریمی برای ج
  .   چنين تحریمی برای آمریکا و متحدانش دشوارتر و پرهزینه تر خواهد بود

  
نی جهت استقراض و اخذ وام همواره یکی دسترسی به موسسات و بازار مالی جها

به علت تحریم  اقتصادی .   سال گذشته بوده است25طی . ا.از مشکالت پایه ای ج
آمریکا بسياری از موسسات مالی بزرگ دنيا از انجام معامالت مالی با ایران 

مجبور بوده  است  تا سرمایه مورد نياز خود را . ا.در نتيجه ج.  خودداری کرده اند
ز سایر بانکها از طریق قراردادهای کوتاه مدت و با نرخ های بهره بسيار باال ا

 هفت کشور ثروتمند جهان بانک جهانی  را از 2000 و 1993بين .  فراهم آورد
 با 2001این توافق در سال .   بازداشتند. ا.به ج)  از محل سهميه آنها(اعطای وام 

                                                 
131   Kenneth Katzman, The Iran-Libya sanctions Act (ILSA), CSR Report for 
Congress, 31 July 2003.    
132   Bob Tippee, World Gas, LNG Demand Poised to Surpass Oil, Oil & Gas 
Journal, 22 September 2003  
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به دنبال این تحول، طی چند سال گذشته .  تغيير سياست اروپا به کنار گذاشته شد
.  133 بيليون دالر از بانک جهانی وام دریافت کند1.1موفق شده است بالغ بر . ا.ج

آغاز مجدد این محدودیت و گسترش آن به کليه موسسات مالی نه تنها ایران را از 
سرمایه مورد نياز برای پيشبرد پروژه های بلند مدت و استراتژیک محروم خواهد 

بتواند کسری بودجه ناشی از تحریم . ا.رد، بلکه مانع از آن خواهد شد تا جک
  .    صادرات نفتی و غير نفتی را با استقراض از موسسات مالی جهانی تامين کند

  
با توجه به مطالب فوق، در صورت شکست مذاکرات هسته ای اتحادیه اروپا و 

ن از طریق شورای امنيت ، تحریم همه جانبه ایرا.ا.تشدید بحران هسته ای ج
اما تجربه .  سازمان ملل، عليرغم کليه دشواری های آن، یک خطر محتمل است

عراق حاکی از آن است که تحریم همه جانبه ایران، حتی اگر با موفقيت انجام 
نگردد و نهایتا به . ا.پذیرد، ممکن است موجب تغيير رفتار و یا تغيير رژیم ج

در این راستا، بررسی تجربه تحریم اقتصادی . جامدحمله نظامی به ایران بيان
  .عراق برای ایران و جامعه جهانی دارای درس های آموزنده ای است

  
 جامع 1990تحریم اقتصادی عراق پس از تجاوز نظامی عراق به کویت در سال 

ترین و گسترده ترین تحریمی است که جامعه جهانی عليه یک کشور اعمال کرده 
یم که با اقدامات نظامی، بازرسی تاسيسات توليد سالح های این تحر.  است

شيميایی و هسته ای عراق و پشتيبانی از اپوزیسيون صدام حسين نيز همراه بود، تا 
.   کما بيش کليه مناسبات تجاری عراق با جهان خارج را متوقف ساخت1997سال 

ازمان ملل به ، به دليل ضایعات انسانی گسترده این تحریم، س1996در دسامبر 
عراق اجازه داد تا بخشی از نفت خود را جهت تامين غذا و دارو برای مردم عراق 

  . در بازار جهانی بفروش برساند
  

بر اساس برآوردهای موجود، خسارات ناشی از تحریم اقتصادی عراق چندین 
کشور وارد این عراق بر  - ساله ایران 8برابر کل خساراتی است که طی جنگ 

 بيليون دالرتخمين 130خسارت عراق از جنگ هشت ساله با ایران بالغ بر .  آمد
، براثر بمباران های هوایی 1991-1990بنا بر تخمين اوپک، طی .  زده شده است

                                                 
 20اوليه،  ميليون دالر برای پروژه بهداشت 87 ميليون دالر برای فاضالب تهران، 145     133

 ميليون 150 ميليون دالر برای پروژه زلزله، 180ميليون دالر برای پروژه محيط زیست، 
 ميليون برای پروژه مسکن سازی برای 80دالر برای تاسيس صندوقهای وام محلی، 

 ميليون دالر 295 ميليون دالر برای یک پروژه تصفيه آب و 120خانوارهای کم درآمد، 
  . ستاهابرای پروژه توسعه رو
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ارتش آمریکا و نيروهای متحد آن، ظرفيت توليدی صنعت نفت عراق بالغ بر 
نفت طی خسارت عراق از بابت کاهش درآمد صادرات .  134کاهش یافت% 85

همزمان، ارزش .  135 بيليون دالر برآورد ميشود200 به تنهایی نزدیک به 90دهه 
 که با توجه 136 بيليون دالر کاهش یافت20 بيليون دالر به 185واردات عراق از 

به وابستگی چرخه توليد عراق به واردات و ضریب تکاثر مربوطه، خسارت پر 
ز سوی دیگر، متعاقب تحریم اقتصادی ا.  دامنه ای را بر اقتصاد عراق تحميل کرد

.  137 بيليون دالر از دارائی های عراق در خارج از کشور مصادره گردید4.5
 1990-1988طی .  همزمان عراق از دریافت کمکهای خارجی محروم گردید

 90طی دهه .   ميليون دالر کمک خارجی دریافت کرده بود73عراق نزدیک به 
 توليد ناخالص ملی عراق 1990در سال .   یداین جریان کما بيش متوقف گرد

، در اثر تحریم اقتصادی توليد 1991در سال .   بيليون دالر بود60نزدیک به 
 بيليون دالر، یعنی یک ششم سطح آن پيش از تحریم 10ناخالص  عراق به 
سازمان ملل دردسامبر »  نفت در برابرغذا« با آغاز برنامه .  اقتصادی تنزل کرد

عليرغم .    برابر شد17 ظرف دو سال صادرات نفت عراق نزدیک به ، در1996
، یعنی ده سال پس از تحریم اقتصادی و سه سال 2000این گشایش حياتی، در سال 

، توليد ناخالص ملی عراق هنوز نزدیک »نفت در برابر غذا«پس از آغاز برنامه 
 . 138 بود1990 در صد سطح قبلی آن در سال 50به 
 

ه گسترده تحریم اقتصادی عراق، این تحریم نتوانست موجب تغيير عليرغم دامن
طی ده سال، رژیم صدام حسين توانست بخش عمده فشار این . رژیم عراق گردد

طبق برآوردهای موجود، این سياست .  تحریم را به مردم عادی عراق منتقل کند

                                                 
134 OPEC, Annual Statistical Bulletin, 1999 

 بيليون دالر از محال 250 عراق ميتوانست نزدیک 2000-1990   در شرایط عادی، طی  135
 . بيليون دالر تنزل کرد50دراثر تحریم ، درآمد درآمد عراق به .  صادرات درآمد داشته باشد

. (M. G. O’Sullivan, Shrewd Sanctions, The Brookings Institute, 2003 )    
136 M. G. O’Sullivan, Shrewd Sanctions, The Brookings Institute, 2003  
137 Economic Intelligence Unit, Country Profile, Iraq, 1993 
138 Economist Intelligence Unit, Country Profile, Iraq, 1996-97 
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 و بخش 139 هزار عراقی گردید300 هزار تا یک ميليون و300موجب مرگ 
 .    زرگی از جمعيت عراق را گرفتار فقر مطلق کردب
  

علت آنکه تحریم اقتصادی نتوانست موجب تغيير رفتار و یا تغيير رژیم عراق 
 :گردد را ميبایست در سه امر جستجو کرد

ماهيت دیکتاتوری تماميت خواه رژیم که مانع از آن شد تا فشار اقتصادی به  •
 ا ساختار رژیم بيانجامدفشار سياسی و سپس به تغيير رفتار ی

 باال بودن ریسک سياسی انجام تغييرات مورد نظر برای رژیم عراق •

یک طرفه بودن ساختار تحریم، بدین معنی که دارای مکانيزم های تشویقی  •
 مناسب جهت تشویق تغيير رفتار رژیم نبود

  
باال، بنا به دالیل  اما. تحریم همه جانبه عراق نزدیک به یک دهه به طول انجاميد

عليرغم خسارات هنگفتی که بر کشور و مردم عراق تحميل کرد، به تغيير رفتار 
از سوی دیگر، طوالنی شدن تحریم .  و ماهيت رژیم صدام حسين نيانجاميد

نهایتا، پس از .  موجب شد تا حفظ اتحاد و یکپارچگی جامعه جهانی دشوار گردد
 این کشور و تغيير رژیم صدام ده سال تحریم همه جانبه عراق به حمله نظامی به

بدین ترتيب، تحریم همه جانبه عراق، با .  حسين از طریق تهاجم نظامی انجاميد
تضعيف نيروی نظامی و اقتصادی آن کشور، عمال به زمينه ساز حمله نظامی به 

  .عراق تبدیل شد
  

ه بنا به مالحظات فوق، شکست مذاکرات هسته ای اتحادیه اروپا و تحریم همه جانب
لذا، چنانچه سير .   ميتواند ایران را در موقعيتی مشابه عراق قرار دهد. ا.ج

در جهت تحریم همه جانبه . ا.و مناسبات آمریکا با ج. ا.تحوالت بحران هسته ای ج
احتمال وجود دارد که این تحریم با در هم شکستن توان این ایران پيشرفت کند، 

  .       ه نظامی به کشور بيانجامدنظامی و اقتصادی ایران، نهایتا به حمل
  

                                                 
، تحربم اقتصادی عراق موجب مرگ 2000   طبق تخمين وزارت بهداشت عراق در سال 139

طبق یک بررسی محافظه کارانه تر تحریم اقتصادی  عراق .   ميليون عراقی شده است1.35
  : منبع.   سال گردید5 هزار کودک زیر 227  موجب مرگ 1998-1990طی 

Garfield, Mobility and Mortality among Iraqi Children from 1990 to 1998      
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  بهينه سازی
  

به نتایج موفقيت آميزی بيانجامد اما . ا.چنانچه مذاکرات هسته ای اتحادیه اروپا با ج
با آمریکا کما بيش ادامه بيابد، آمریکا فرصتی بدست . ا.سایر مشکالت روابط ج

قت نامه نهایی در چارچوب مواف. ا.خواهد آورد تا در عين دادن امتيازاتی به ج
مذاکرات هسته ای اتحادیه اروپا، سياست تحریم اقتصادی خود عليه ایران را تعدیل 
کند، ساختار آنرا بهينه سازد و هزینه اقتصادی و سياسی ادامه آنرا برای آمریکا به 

  . حداقل برساند
  

را به گونه ای تدوین خواهد . ا.در چنين شرایطی، آمریکا سياست خود در برابر ج
سناریوها و مسيرهای متفاوت تحوالت سياسی در کرد که ظرفيت سازگاری با 

در شرایط جدید، محورهای اصلی چنين سياستی احتماال .  را داشته باشدایران 
  :عبارت خواهند بود از

و بهره برداری از کليه . ا.گشودن کانال گفتگو و مذاکره مستقيم با ج .1
شور در زمينه هایی که دارای امکانات موجود برای همکاری  بين دو ک

همکاری بين ایران و آمریکا بر سر مسئله .  منافع متقابل ميباشند
افغانستان و عراق موید آنست که این امر حتی در زمينه های استراتژیک 

 .  نيز ميسر است

 حذف موانع بر سر راه تجارت بين شهروندان ایران و آمریکا  .2

 سرمایه گذاری محدود در ایراناجازه  به شرکتهای آمریکایی برای  .3

تبادل نيروی انسانی متخصص، برگزاری سمينارهای علمی، مبادالت  .4
 فرهنگی وغيره

تعدیل ساختار تحریم اقتصادی به گونه ای که زیان آن شامل حال  .5
به .  نيروهایی که خواستار اصالحات سياسی در ایران ميباشند نگردد

 عمدتا منافع و خواستگاه عبارت دیگر، ساختار جدید تحریم اقتصادی
سياسی نيروهای تندرو و بنيادگرای رژیم را که مخالف اصالحات 

حذف این موانع و . اقتصادی و سياسی ميباشند هدف قرار خواهد داد
برعکس . تقویت بخش خصوصی الزاما موجب تقویت رژیم نخواهد شد

 هرچه ارز بيشتری صرف این موارد شود، ارز کمتری در اختيار رژیم
 .برای مصارف نظامی و موارد مشابه باقی خواهد ماند
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در این رابطه باد .   حمایت از پيوستن ایران به سازمان تجارت جهانی .6
را . ا. جحکومت پيوستن ایران به سازمان تجارت جهانی توجه داشت که

 برای مثال، الحاق ایران به.  با چالش های عظيمی مواجه خواهد ساخت
را مجبور خواهد کرد تا برنامه اصالحات . ا.، جسازمان تجارت جهانی

اقتصادی را به پيش براند و سيستم مدیریت اقتصادی، سياسی و اداری 
موجب تضعيف پایگاه ميتواند این موارد .  خود را پاسخگو و شفاف سازد

 حکومت اقتصادی، اجتماعی و سياسی جناح های سنتی و بنيادگرای 
 .    گردد

ی ایران با جامعه جهانی بمنظور مهار رژیم و کنترل مناسبات تجار .7
 جلوگيری از دستيابی به فنآوری و توانایی های استراتژیک 

بمنظور همسو سازی سياست . ا.حفظ فشار سياسی و اقتصادی بر ج .8
با برنامه صلح خاورميانه، عدم مداخله در امور عراق و . ا.خارجی ج

 المللیبين " تروریسم"افغانستان و قطع پشتيبانی از 

بمنظور رعایت حقوق بشر،  آزادی سياسی و . ا.اعمال فشار به ج .9
دموکراسی پارلمانی، همراه با پشتيبانی سياسی از نيروهای اپوزیسيون 

 دموکرات ایران

منوط کردن بهبود مناسبات اقتصادی و سياسی به  بهبود سياست خارجی  .10
 .ا.و داخلی ج

ران بمنظور کنترل نزدیکتر و نهایتا، بازگشایی سفارتخانه آمریکا در ای .11
 تاثيرگذاری بيشتر بر سير تحوالت ایران و منطقه

  

سياست فوق ظرفيت آنرا خواهد داشت تا خود را با سناریوهای محتمل سير 
 .  هماهنگ سازد. ا.تحوالت ایران پس از بحران هسته ای ج
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  انایر. ا. عليه جآمریکاتقویم تحریم های اقتصادی :  1جدول 
  :)دوره جيمی کارتر (آمریکاگروگانگيری سفارت 

 12170 در ایران، جيمی کارتر طی بخشنامه آمریکايری سفارت گ  در واکنش به گروگان:1979 نوامبر 14 •
  . و تحریم کليه واردات از ایران را صادر کردآمریکا بيليون دارایی های دولت ایران در 12دستور ظبط 

باع ت  و مسافرت ا)به استثنای کمکهای انساندوستانه (مبادالت تجاری با ایران  کارتر کليه :1980آوریل  •
  ميکندرا ممنوع . ا.جیی به آمریکا

 و اه   متعاقب آزادسازی گروگان:1981 ژانویه 19 •
قرارداد الجزیره، تحریم اقتصادی عليه ایران لغو و امضای 

به استثنای بخشی (د گردیدارایی های آن از مصادره خارج 
  ).یی مسترد نشدآمریکاتهای که به علت مطالبات شرک

  :)دوره رونالد ریگان (عراق-دوران جنگ ایران
 آمریکا در لبنان توسط نيروهای حزب اهللا، دولت آمریکا  متعاقب بمب گذاری پایگاه نظامی :1984ژانویه  •

 و فروش کليه ایران را در ليست کشورهای حامی تروریست قرار ميدهد که موجب منع صادرات. ا.ج
، کنترل صادرات کاالهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی وغير )1986از سال . (ا.تجهيزات نظامی به ج

  .از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید. ا.نظامی ميباشند و قطع کليه کمکهای مالی به ج
يک بين المللی مواد مخدر در گير ميباشند را در ليست کشورهایی که در تراف. ا.رونالد ریگان ج  :1987 •

  . ميشود1984قرار ميدهد که موجب تشدید تحریم های 
  .در واکنش به عمليات تروریستی، دولت ریگان کليه واردات از ایران را تحریم ميکند ،1987 اکتبر 29 •

  ): دوره بوش پدر2199 -1989(دوران بازسازی 
در آزادسازی گروگان های غربی در . ا.، ميانجيگری جآمریکا پيدایش جو ذهنی بهتر در روابط ایران و •

 در آمریکاگيری از سمت آسان به عراق وپيدایش کمی آمریکا نظامی در برابر حمله. ا. جلبنان، سکوت 
  اعمال تحریم های موجود

 Iran-Iraq Arms) »منع گسترش تجهيزات نظامی ایران و عراق«  تصویب قانون :1992 •
Nonproliferation) . این قانون صادرات کليه ماشين آالت و تجهيزاتی را که به طور غير مستقيم دارای  

  .   پایان داد. ا.کاربرد نظامی ميباشند منع کرد و به کليه کمکهای اقتصادی به ج
  ):2001-1993دوره پرزیدنت کلينتون ( ليبی -مهار دوجانبه و قانون تحریم ایران

 وجانبه توسط دولت پرزیدنت کلينتونتدوین سياست مهار د:  1993 •
از تروریسم بين المللی و مخالفت با صلح . ا.دولت پرزیدنت کلينتون، به دليل حمایت ج: 1995 مارس 15 •

 یی درتوسعه صنعت نفت ایران را منع ميکندآمریکاخاورميانه،هرگونه مشارکت شرکتهای 
 را تحریم ميکند. ا.با جپرزیدنت کلينتون کليه مبادالت اقتصادی :  1996 ماه مه 6 •
و . ا.منع هرگونه مبادالت مالی با ج:  » ضد تروریسم و مجازات مرگ«قانون تصویب :  1996آوریل  •

 .تجهيزات و خدمات نظامی ميدهند. ا.جلوگيری از کمکهای مالی به کشورهایی که به ج
 ILSA( (Iran-Iraq Arms((»  تحریم ایران و ليبی«قانون تصویب :  1996 آگوست 5 •

Nonproliferation  : 20 را موظف ميکند تا هر شرکت خارجی را که بيشتر از آمریکااین قانون دولت 
 .ميليون دالر در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری ميکند تحریم و مجازات نماید
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 دولت کلينتون صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد 13059بخشنامه :  1997 آگوست 19 •
 را دارند منع ميکند. ا. به جمریکاآکاالهای 

خاطر سرمایه گذاری در دولت کلينتون اعالم ميکند که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به :  1998 مه 18 •
 .مستثنی ميباشند» ليبی-قانون تحریم ایران«تحریم مربوط به از وبی تحریم نخواهند شد و پروژه پارس جن

 را وتو ميکند» منع گسترش توانایی موشکی ایران«حریم های دولت کلينتون قانون ت:  1998 جون 23 •
عه صنعت سدولت کلينتون ده موسسه روسی را به دليل مشارکت در تو:  1999 و ژانویه 1998جوالی  •

 موشک سازی ایران تحریم ميکند
 شودایران از فهرست کشوهایی که درگير ترافيک بين المللی مواد مخدر ميباشند حذف مي:  1998دسامبر  •
پرزیدنت کلينتون با صدور بخشنامه ای صادرات مواد غذایی و دارویی را به ایران، ليبی و :  1999آوریل  •

 سودان آزاد ميسازد
 را به دليل نقض آزادی مذهب مورد تحریم های جدید قرار ميدهد. ا. جآمریکادولت :  1999سپتامبر  •
د مشخص صدور قطعات برای هواپيماهایی که پرزیدنت کلينتون شرکت بوئينگ را در مور: 1999نوامبر  •

 .فروخته شده و هنوز تحت ضمانت ميباشند، از قوانين تحریم مستثنی ميسازد. ا.پيش از تحریم به ج
ه ک  (Iran Nonproliferation Act) رانتصویب قانون منع گسترش قوه نظامی ای:  2000 نوامبر 14 •

به ویژه این قانون پرداخت کمک مالی به .  یران ميباشدهدف آن جلوگيری از صدور تکنولوژی نظامی به ا
 . ميکندآمریکاروسيه را منوط به رعایت قوانين تحریم 

، خانم آلبرایت تحریم برخی از صادرات غير نفتی ایران از جمله آمریکاوزیر کشور :  2000 مارس 17 •
  ميکندوفرش، خاویار و پسته را لغ

این قانون کشورهایی را که در ليست کشورهای : رات کشاورزیتصویب قانون اعتبا:  2000 اکتبر 28 •
  . محروم ميسازد آمریکاتروریستی ميباشند از دریافت ضمانت نامه های صادراتی دولت 

  )دوره جورج بوش پسر(  به بعد 2001
روش به خاطر ف) رانمنع گسترش قوه نظامی ایبا استفاده از قانون ( تحریم یک شرکت کره ای :2001ژانویه  •

 .ا.قطعات سالح های موشکی و شيميایی به ج
 شرکت چينی به خاطر فروش قطعات سالح های موشکی و 2تحریم یک شرکت کره ای و :  2001جون  •

 .ا.شيميایی به ج
 ليبی برای یک دوره پنج ساله-تمدید قانون تحریم ایران:  2001 آگوست 3 •
 ميخواند» محورهای اهریمنی«الی را پرزیدنت بوش ایران، عراق و کره شم:  2002 ژانویه 29 •
  . ا.تحریم چند شرکت مالدویایی، ارمنی و چينی به خاطر فروش قطعات و کاالهای نظامی به ج: 2002 مه 9 •
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  فصل ششم
  بحران هسته ای ایران

  
  

  درآمد
  

با باال بردن هزینه تداوم بحران و .)  ا.ج(تشدید بحران هسته ای جمهوری اسالمی  
و آمریکا را مجبور سازد تا بر موانع و مشکالت . ا.افزایش منافع حل آن ميتواند ج

هزینه تعميق بحران .  ای بحران فائق آیندداخلی و خارجی خود برای حل پایه 
فروپاشی حکومت برای جمهوری : برای هر دو کشور بسيار سنگين خواهد بود

که (اسالمی و درگيری نظامی گسترده و طوالنی مدت در خاورميانه برای آمریکا 
از ).  هزینه های مالی، انسانی و سياسی بسيار هنگفتی برای آمریکا خواهد داشت

، منافع سياسی و اقتصادی حل بحران و عادی سازی روابط برای هر سوی دیگر
  .  دو حکومت بسيار چشمگير و گسترده خواهد بود

  
و آمریکا . ا.بين ج" معامله بزرگ"آیا بحران هسته ای ایران ميتواند به یک 

وارد یک بحران فرسایشی چند ساله شده است که ميتواند به . ا.بيانجامد؟   آیا ج
های بسيار متفاوت بيانجامد؟  گزینه ها، فرصتها و هزینه های این بحران سرانجام 

 منافع این –کدامند؟  نيروهای ترقيخواه ایران چگونه ميتوانند بر معادله هزینه 
  بحران به نفع امنيت، منافع ملی و جنبش دموکراسی خواهی ایران تاثير بگذارند؟

  
زیرا ميبایست کاروان .  يباشندنيروهای ترقيخواه ایران در شرایط دشواری م

دموکراسی خواهی ایران را از ميان طوفان سهمگينی به پيش هدایت کنند که 
انجام این خطير مستلزم شناخت دقيق .  بسياری از پارامترهای آن فرا ملی است

نوشته حاضر تالشی است در .  گزینه ها، فرصت ها و هزینه های این بحران است
 . آنکه بتواند کمک کوچکی به شکل گيری این گفتمان باشداین راستا، به اميد 
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  مواضع ایران
  

ميبایست . ا.در ارزیابی مواضع نيروهای سياسی ایران نسبت به برنامه هسته ای ج
.  بين انرژی هسته ای، فنآوری هسته ای و دستيابی به سالح هسته ای تميز قائل شد

را ميتوان به چهار گروه کلی . ا.ای جموضعگيری ایرانيان در برابر برنامه هسته 
  :تقسيم بندی کرد

آنها که اساسا مخالف انرژی هسته ای ميباشند و معتقدند که با توجه به غنای  .1
منابع نفت و گاز ایران، سرمایه بری انرژی هسته ای، اتکا آن به فنآوری 

غير بومی و مخاطرات محيط زیستی آن،  انرژی هسته ای برای ایران 
 .وجيه اقتصادی نميباشددارای ت

آنها که با برنامه انرژی هسته ای موافقند اما با برنامه کسب فنآوری هسته  .2
این گروه .  به ویژه غنی سازی اورانيوم و جداسازی پلوتونيوم مخالفند ای،

برای کسب فنآوری هسته ای  امنيت ملی کشور را به . ا.معتقدند که  تالش ج
 .   خطر خواهد انداخت

ه هم با سياست انرژی هسته ای  و هم سياست کسب فنآوری هسته ای آنها ک .3
موافقند، ولی برآنند که برنامه )  و جداسازی پلوتونيوم غنی سازی اورانيوم(

 . هسته ای کشور نميبایست از مرز کسب فنآوری هسته ای فراتر رود

  . آنها که خواهان دستيابی به سالح هسته ای ميباشند .4
  
ه در داخل کشور دیدگاه های دوم و سوم  دارای طرف داران به نظر ميرسد ک 

در مجموع، نيروهای محافظه کار حکومت بين مواضع سوم و .  بيشتری ميباشند
باید . 140چهارم  و نيروهای اصالح طلب بين مواضع دوم و سوم نوسان ميکنند

توجه داشت که تشدید بحران ميتواند موجب حضور فعالتر مردم  و نيروهای 
وزیسيون خارج از حکومت درعرصه این بحث و احتماال دگرگون شدن توازن اپ

در ميان ایرانيان خارج از کشور نيز هر .  صف بندی پيرامون مواضع فوق گردد
اگرچه در مقایسه با داخل کشور موضع .  چهار دیدگاه فوق دارای پایگاه است

                                                 
برای توضيحات بيشتر پيرامون مواضع نيروهای داخل حکومت در برابر سياست هسته ای  140   

  :به مقاله زیر مراجعه کنيد. ا.ج
Nasser Hadian, Iran’s Nuclear Program: Context and Debates, The Nixon 
Centre March 2004. 
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ی برخوردار چهارم از طرف داران کمتر و موضع اول از طرف داران بيشتر
  .  ميباشد

  
با دگرگون شدن توازن قوا در عرصه سياسی ایران، نيروهای اصالح طلب 

را به ميزان قابل توجهی از . ا.ظرفيت تاثيرگذاری بر روی برنامه هسته ای ج
.  حاکم  دچار چند دستگی ميباشند"  محافظه کاران"از سوی دیگر، .  دست داده اند

از قرارداد منع گسترش سالح های هسته ای یک جناح خواهان خروج ایران 
)NPT  ( در حاليکه جناح دیگر .  و دستيابی کامل به فنآوری هسته ای ميباشد

  و ادامه مذاکرات برای یافتن ضوابطی مناسب NPTخواهان ماندن ایران در 
شایان توجه است که برای هر .  برای ادامه چرخه غنی سازی اورانيوم است

  .   است. ا.وری هسته ای حرکتی استراتژیک برای حفظ جدوجناح  کسب فنآ
  

  استراتژی برنامه هسته ای ایران 
  

در دست نيست تا . ا.تحليل علمی دقيقی  از هزینه ها و منافع برنامه هسته ای ج
نشان دهد که چگونه استراتژی تجهيز به سالح هسته ای ميتواند موجب بهبود 

مقایسه با استراتژی بهبود روابط اقتصادی و امنيت ملی کشور گردد، به ویژه در 
به عبارت دیگر برنامه هسته ای ایران بيشتر بر باورهای سياسی .  سياسی با غرب

جمهوری اسالمی ایران امنيت ملی ایران را .  متکی است تا محاسبه دقيق و علمی
 منطق و.  عراق، اسرائيل و آمریکا پاکستان،:  از چهار سو در تهدید می بيند

 .  توجيه هر یک از این تهدید ها برای دستيابی به سالح هسته ای قابل بررسی است
 

رشد سریع فرقه وهابی در افغانستان و پاکستان و حمایت رسمی دولت پاکستان از 
دستيابی پاکستان به سالح اتمی   .گسترش این فرقه موجب نگرانی ایران است

 سپتامبر از شدت 11پيآمدهای واقعه اگرچه .  موجب تشدید این نگرانی گشته است
.  این نگرانی کاسته، اما ایران همچنان با نگرانی به آینده تحوالت  پاکستان مينگرد

کوشيده است تا با نزدیکی بيشتر به هندوستان ضعف استراتژیک خود را در . ا.ج
 اما بسياری در ایران از این نابرابری استراتژیک ناراضی.  این رابطه کاهش دهد

ميباشند، به ویژه آنکه دستيابی پاکستان به سالح اتمی احساسات ناسيوناليسم ایرانی 
در این راستا، بسياری همکاری پاکستان با ایران را .  را نيز برانگيخته است

تاکتيکی از سوی پاکستان برای خنثی کردن نگرانی  و اقدامات احتمالی ایران 
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عی ميباشد،  اما اکثر تحليل گران بين المللی اگرچه این نگرانی جدی و واق.  ميدانند
  .   آنرا دليلی کافی و قانع کننده برای برنامه سالحهای هسته ای ایران نميدانند

  
طی چند دهه گذشته تهدیدهای نظامی عليه امنيت ملی ایران عمدتا از سوی عراق 

 عراق وسکوت -با توجه به تجربه جنگ هشت ساله ایران.  برخاسته است
رهای غربی در برابر استفاده عراق از سالح های شيميایی عليه ایران، تالش کشو

اما .  صدام حسين برای دستيابی به سالح های اتمی موجب نگرانی شدید ایران بود
اشغال نظامی عراق توسط آمریکا و انگليس و انهدام توانایی های اتمی عراق این 

 اسالمی را متوجه اسرائيل و معادله را دگرگون کرده و نگرانی های جمهوری
  .  حضور نظامی آمریکا در منطقه کرده است

  
رهبران جمهوری اسالمی همواره اسرائيل را به عنوان دشمن استراتژیک ایران 

اما واقعيت آن است که چنانچه جمهوری اسالمی از فعاليتهای .  قلمداد کرده اند
به سالح هسته ای گام نظامی عليه اسرائيل حمایت نکند و به سوی دستيابی 

.  برندارد، اسرائيل دارای منافع استراتژیک برای حمله نظامی به ایران نخواهد بود
بر عکس، منافع استراتژیک اسرائيل مستلزم برقراری تعادل بين کشورهای عربی 

این بدین معنی نيست که اسرائيل از تبدیل ایران به ابر قدرت منطقه .  و ایران است
 بود، به ویژه تا زمانی که ایران وجود اسرائيل را به رسميت نگران نخواهد

  . نشناسد
  

اما در رابطه با آمریکا، نيروی هسته ای ایران هنگامی ميتواند به عنوان یک 
 تا 50احتماال (عامل بازدارنده، موثر واقع شود که دارای کميتی قابل مالحظه باشد 

با .  م دستکم چند سال وقت استدستيابی به این ظرفيت مستلز).  بمب اتمی100
برای ایجاد . ا.توجه به شرایط کنونی منطقه و توان نظامی موجود ایران، اقدام ج

چنين ظرفيتی به احتمال بيشتر موجب تضعيف امنيت ملی ایران خواهد شد تا 
  .  تقویت آن

  
با توجه به نکات فوق، در شرایط عادی استراتژی نظامی ایران مبتنی بر سالح 

البته عدم تعادل نيروی هسته ای بين ایران و سایر کشورهای .  ه ای نميباشدهست
منطقه، از جمله پاکستان و اسرائيل، امری نيست که ایران بتواند در برابر آن بی 

حل این مسئله  مستلزم برخورد متعادل آمریکا با کليه نيروهای هسته .  تفاوت بماند
جامع برای استقرار صلح و پاک سازی منطقه ای منطقه و نهایتا تدوین یک برنامه 

  .   از سالح های هسته ای است
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تبدیل شده . ا.عليرغم نکات فوق، ایجاد توانایی هسته ای به بخشی از استراتژی ج
زیرا  با توجه به نا آرامی منطقه،  ضعف اقتصادی و نظامی ایران و .  است

ایجاد توانایی هسته ای راهی .  ا.گسترش نارضایتی های سياسی، از دید رهبران ج
در مجموع، سياست گذاری .  در منطقه ميباشد. ا.برای حفظ نظام و تامين برتری ج

برنامه های هسته ای ایران متکی بر داده های نظامی، علمی و استراتژیک الزمه 
انجام ميپذیرد تا متخصصين استراتژی . ا.نيست و عمدتا توسط رهبران سياسی ح

   141.بين المللنظامی و روابط 
   

  هراس آمریکا 
 

طبق برآوردهای تحليل گران غرب، چنانچه ایران بتواند سوخت مورد نياز سالح 
هسته ای را از کره شمالی فراهم کند،  در ظرف یک تا دو سال و چنانچه مجبور 

 سال به سالح هسته 10 تا 3باشد که سوخت مورد نياز را خود توليد کند در ظرف 
بازداشتن ایران از دست یابی به سالح هسته ای هدف .  یافتای دست خواهد 

  .  استراتژیک آمریکا است
  

به .ا.به سالح اتمی ناشی از آن نيست که حکومت ج. ا.هراس آمریکا از دستيابی ج
 اساسا قادر به کنترل و پرهيز از استفاده از  ها علت نا توانی در ارزیابی هزینه

نسبت به هزینه ای که . ا.ليرغم تصور غالب، جع.  نيروی هسته ای نخواهد بود
طی . ا.عملکرد ج.  داشته باشد بی تفاوت نيست. ا.سياستهایش ميتواند برای نظام ج
منافع و هزینه های امور را از دید حکومت . ا.دو دهه گذشته موید آن است که ج

 منطق و ارزیابی ميکند، نه صرفا  از دید یک دکترین مذهبی و در ارزیابی آنها از
  .  اصول معمول تبعيت ميکند

  
به سالح هسته ای از وجود . ا.هراس آمریکا و جامعه بين المللی از دستيابی ج

و تاثير این چند پارگی بر پروسه . ا.فراکسيون های متعدد در رهبری ج
و نبود . ا.وجود فراکسيونهای متعدد در رهبری ج.  تصميمگيری ناشی ميشود

                                                 
  :   برای توضيحات بيشتر به منابع زیر مراجعه کنيد141

George Perkovich, Dealing with Iran’s Nuclear Challenge, Carnegie 
Endowment, April 2003  

ُShahram Chubin & Robert Litwak, Debating Iran’s Nuclear Aspirations, The 
Washington Quarterly, Autumn 2003 
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متضاد و . ا.ایه ای همواره سبب شده است تا  سياستهای جتوافق بر سر مسائل پ
 برخی  بعالوه، دستيابی به سالح هسته ای ممکن است.  غير قابل پيش بينی باشند

از جناح های حکومت را دچار این توهم کند که در عرصه کاربرد نيروی نظامی 
 رابطه با غير هسته ای از آزادی عمل نامحدودی برخوردار ميباشند، به ویژه در

.  ا.از دید غرب، این عوامل ممکن است موجب گردد که ج.   مسئله اسرائيل
همچنين، .  ریسک های نامعقولی را بپذیرد، برای مثال اقدامات حذفی عليه اسرائيل

به علت وجود کانون های خشونت داخلی و منطقه ای، غرب نگران است که در 
به دست گروه هایی بيافتد که . ا.صورت از همپاشی حکومت ذخائر هسته ای ج

به سالح هسته ای ميتواند از . ا.ستيابی جفزون بر این، د.  غير قابل کنترل ميباشند
تحقق این امر احتماال موجب خواهد . جوانب مختلف موجب ناآرامی منطقه گردد

شد تا کشورهای بزرگتر منطقه، مانند ترکيه، عربستان سعودی و مصر نيز اقدام 
کشورهای کوچکتر منطقه، مانند عمان، قطر، . سالح هسته ای نمایندبه توليد 

امارات، کویت و بحرین از آمریکا خواهند خواست که آنها را تحت پوشش حمایت 
مجموعه این عوامل ميتواند موجب تضعيف و احتماال از همپاشی .  اتمی قرار دهد

  .    قرارداد منع گسترش سالح های هسته ای گردد
   

  ای آمریکاگزینه ه
  

منع "و سياست  "  تغيير رژیم"در مقابله با شوروی، آمریکا توانست بين سياست 
تعادل مناسبی " گسترش سالح های هسته ای، ارتقا حقوق بشر و دموکراسی

برقرار کند و هر دو سياست را در بلند مدت، بطور همزمان و به موازات یکدیگر 
 آمریکا با رژیمی مواجه بود که به سالح در برابر شوروی،.  با موفقيت دنبال کند

آمریکا با حکومتی روبروست که در . ا.اما در مقابله با ج.  هسته ای دست یافته بود
 سال آینده به سالح 10 تا 3حال ایجاد توانایی هسته ای است و ميرود تا ظرف 

و "  رژیم"چنين شرایطی کاربرد همزمان دو سياست تغيير .  هسته ای دست یابد
.  را دشوار ميسازد"  گسترش دموکراسی–منع گسترش سالح های هسته ای "

عزم رژیم را در دستيابی به سالح هسته ای راسخ تر " تغيير رژیم"زیرا شعار 
این شرایط  هم آمریکا و هم رژیم مقابل آنرا در یک دور تسلسل باطل .  ميکند

ه ای را تشدید ميکند  و تغيير رژیم  ضرورت دستيابی به سالح هست.   قرار ميدهد
در چنين .  دستيابی به سالح هسته ای  ضرورت تغيير رژیم را تقویت ميکند

" تغيير رفتار رژیم"شرایطی آمریکا  ناچار خواهد شد بين سياست  تغيير رژیم  و 
تغيير "در برزخی بين . ا.اکنون سياست آمریکا در برابر ج.  یکی را برگزیند
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. ا.حل بحران برنامه هسته ای ج.  گرفتار شده است" ژیمتغيير ر"و " رفتار رژیم
  .   مستلزم یافتن راه مناسبی برای خروج سياست آمریکا از این برزخ است

   
استراتژی امریکا با سه گزینه اصلی روبرو .  ا.در مقابله با برنامه هسته ای ج

  :است

  ایران در کليت آن-که هدف آن حل مسئله آمریکا " معامله بزرگ" 
 ميباشد 

و انهدام پایگاههای . ا.حمله نظامی  گسترده برای سرنگونی رژیم  ج 
 هسته ای ایران  

، .ا. تنبيهی بمنظور تغيير رفتار ج-مجموعه ای از سياستهای تشویقی  
 . تاخير وکنترل برنامه هسته ای آن

  

  معامله بزرگ     
  

 ران  و رابطه ایرانبحران هسته ای ای اشغال نظامی عراق توسط آمریکا، منطقه و
از یکسو حضور نظامی .  است کرده   یک دور تسلسل باطل را گرفتار  آمریکا -

 از سوی دیگر . منطقه  ميباشد و بی ثباتی بيشتر آمریکا در منطقه موجب نا امنی
تشدید بی ثباتی و ناآرامی منطقه موجب طوالنی تر شدن حضور آمریکا در منطقه 

، حضور آمریکا در عراق و افغانستان تهدید جدی و .ا. از دید ج .خواهد شد
است که دستيابی به سالح هسته ای را ضروری . ا.آشکاری عليه بقای حکومت ج

به سالح هسته ای، عزم آمریکا . ا.از سوی دیگر، چشم انداز دستيابی ج.  ميسازد
  .   را درحمله نظامی به ایران مصمم تر خواهد ساخت

  
ه ایران، آمریکا و کل منطقه را با خطری جدی روبرو این معضل در عين آنک

 جهت حل همه جانبه 142"معامله بزرگ"ساخته است، همچنان فرصتی برای یک 
به عبارت دیگر، .   آمریکا  و عادی سازی روابط دو کشور است–مسئله ایران 

ان تشدید بحران با باال بردن هزینه تداوم بحران و افزایش منافع حل آن ميتواند ایر
و آمریکا را مجبور سازد تا بر موانع و مشکالت داخلی و خارجی خود برای حل 

هزینه تعميق بحران برای هر دو کشور بسيار سنگين .  پایه ای این بحران فائق آیند
سرنگونی حکومت برای جمهوری اسالمی و درگيری نظامی گسترده : خواهد بود

                                                 
142       Grand Bargain 
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با هزینه های مالی، انسانی و و طوالنی مدت در خاورميانه برای آمریکا که 
از سوی دیگر، منافع سياسی و اقتصادی .  سياسی بسيار هنگفتی همراه خواهد بود

حل بحران و عادی سازی روابط برای هر دو حکومت بسيار چشمگير و گسترده 
 .    خواهد بود

  
معامله "برای حل این معضل،  دیپلماسی آمریکا ميتواند پيشنهادی  برای یک 

قرار دهد که به لحاظ سياسی  رد آن برایش بسيار . ا. در برابر حکومت ج"بزرگ
  :عبارتند از" معامله"محورهای اصلی این .  دشوار باشد

  
 تعهد آمریکا به عدم مداخله نظامی در ایران  و اقدام  به تغيير رژیم •

   از جمله، رفع -پایان دادن به کليه تحریم های اقتصادی عليه ایران  •
مریکا با پيوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، رفع مخالفت آ

مخالفت با وامهای ایران از موسسات مالی و یاری به بازگشت ایران 
 به اقتصاد جهانی و دستيابی به تکنولوژی پيشرفته 

  
. ا.رد چنين پيشنهادی توسط جناح های تند رو موجب تضيف پایه های حکومت ج

 به  کشور را در مسير اصالح پایه ای  قرارداده،حال آنکه پذیرش آن، .  خواهد شد
کمک خواهد کرد تا بتواند برنامه اصالحات اقتصادی کشور را با پيگيری و . ا.ج

، از دید آمریکا، مستلزم آن "معامله"اما تحقق این .  موفقيت بيشتری به پيش براند
  . :ا.است که ج

وم  و جدا برنامه هسته ای خود، به ویژه چرخه غنی سازی اوراني •
 سازی پالتونيوم  را متوقف سازد

 به سياست خصمانه خود عليه آمریکا و اسرائيل پایان دهد •

 سياست خارجی خود را، به ویژه در برابر عراق و افغانستان  •
 دگرگون سازد

 پایان دهد   " تروریستی"به پشتيبانی از گروه های  •

استقرار صلح در آمریکا و اتحادیه اروپا برای " نقشه راه"از برنامه  •
  خاورميانه حمایت کند

  منشور حقوق بشر و اصول دموکراسی پارلمانی را رعایت کند •
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واقفند که عده ای از مردم کشور خواهان برقراری روابط اقتصادی و . ا.رهبران ج
همچنين بر مشکالت و هزینه سنگينی که .  سياسی دوستانه با آمریکا ميباشند
اما، تا کنون رقابتهای .  ر تحميل می نماید  نيز واقفندشرایط کنونی بر اقتصاد کشو

سياسی بين جناحی حکومت مانع از آن شده است که هيئت حاکمه بتواند به نحوی 
موفقيت اخير جناح محافظه کار در .  موثر در جهت حل بحران با آمریکا اقدام کند

 این از دور خارج کردن جناح اصالح طلب پيشبرد برای جناح محافظه کار
فرصت را بوجود آورده است که در صورت حل مناقشه با آمریکا از امتيازهای 

سياسی قابل توجهی برخوردار شود و پایگاه های سياسی جناح رقيب خود را 
یکدست نيست و بخش سنتی آن با . ا.اما، جناح محافظه کار ج.    تضعيف کند

ا مدرنيته غرب در ستيز این بخش ب.  بهبود روابط با امریکا اساسا مخالف است
به احتمال .  است و مخالفت با آمریکا از نهاد فرهنگی و اجتماعی آن برميخيزد
است  عادی . ا.قوی  تا زمانی که این جناح دارای  نقشی تعيين کننده در حکومت ج

  .  سازی روابط  با آمریکا به راحتی انجام نخواهد پذیرفت
  

ط اجتماعی و سياسی موجود،  آزادسازی جو وجه به شرای.دوما، با توجه به نا ت
نخواهد بود، زیرا ميتواند به تحوالت بنيادین در . ا.سياسی کار آسانی برای ج
رعایت "شرط آمریکا برای .  ا.در چنين شرایطی، ج.  ساختار حکومت انجامد
را تهدیدی عليه خود و اقدامی برای تغيير رژیم تلقی " حقوق بشر و دموکراسی

لذا، این سناریو در صورتی عملی خواهد بود که آمریکا بر پيش .  خواهد کرد
از سوی دیگر، حذف .  پا فشاری نکند" رعایت حقوق بشر و دموکراسی"شرط 

زیرا با توجه به نادرست از آب در .  این پيش شرط برای آمریکا دشوار خواهد بود
ن سالح های یافت نشد(آمدن توجيه اول،  آمریکا برای حمله نظامی به عراق 

بی پایه شدن توجيه دوم آن برای اشغال نظامی عراق ) کشتار جمعی در عراق
به لحاظ بين المللی و مالحظات سياسی آن در ) دفاع از حقوق بشر و دموکراسی(

  .خاورميانه، برای آمریکا گران خواهد بود
  

سوما، با توجه به حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، پذیرش تعهد 
دشوار . ا.آمریکا مبنی برعدم تهاجم نظامی به ایران و اقدام به تغيير رژیم  برای ج

ایران قابل باور و . ا.به عبارت دیگر، این تعهد هنگامی برای ج.  خواهد بود
پذیرفتنی خواهد بود که آمریکا به حضور نظامی خود در عراق و افغانستان پایان 

گامی عملی خواهد بود که بخشی از یک هن" معامله بزرگ"لذا،  سياست .  دهد
برنامه بزرگ برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در منطقه، حل مسئله 

  .    فلسطين و پاکسازی کل منطقه از سالح های هسته ای باشد-اسرائيل 
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در کوتاه مدت با دشواری " معامله بزرگ"با توجه به نکات فوق، پيشبرد سياست 
با اینهمه، نميتوان احتمال پيشبرد این .  ی مواجه خواهد بودهای متعدد و سنگين

زیرا تشدید کنترل شده بحران، همانطور که در باال گفته .  سياست را نادیده گرفت
در این راستا، پيشنهاد اخير سناتور .  شد، ميتواند آنرا به سناریوی برتر تبدیل کند

 ایران، عراق،  آمریکا، کری برای برگزاری یک نشست از نمایندگان دولتهای
بریتانيا و سایر کشورهای ذینفع منطقه جهت هماهنگ سازی سياستها و بحران 
چنين .  زدایی منطقه ميتواند اقدامی راه گشا برای آزمون و پيشبرد این سناریو باشد

تالشی ميتواند ابتدا با تشکيل یک گروه کار متشکل از متخصصين کشورهای 
ی آغاز شود و سپس با پيشرفت موفقيت آميز آن به مربوطه در سطح غير رسم
  .   سطح رسمی ارتقا داده شود

  

  حمله نظامی
  

با توجه به درگيری آمریکا در عراق و افغانستان، اکثر تحليلگران بر این باورند 
که در شرایط موجود آمریکا در موقعيتی نيست که بتواند جهت تغيير رژیم و انهدام 

چنانچه .  اقدام نماید. ا.ن  به یک حمله نظامی گسترده عليه جتوانایی هسته ای ایرا
" دقيق  و تميز"این فرض را بپذیریم، کارکرد گزینه حمله نظامی به عمليات 

  .  بمنظور انهدام پایگاه های اتمی ایران محدود خواهد شد
  

توسط آمریکا یا اسرائيل عليه " دقيق  و تميز"اما حتی یک حمله نظامی محدود، 
حمله  دقيق و نقطه .  یگاه های اتمی ایران نيز بدون ریسک و هزینه نخواهد بودپا

زن جهت  انهدام پایگاه های  اتمی ایران مستلزم داشتن اطالعات سری قابل 
اینکه آمریکا به چنين اطالعاتی .  توجهی از داخل پایگاههای ایران ميباشد

 عراق، به توانایی آمریکا در با توجه به تجربه.  دسترسی دارد یا نه روشن نيست
اما دستکم ميتوان گفت که این اقدام به لحاظ سياسی .   این زمينه نميتوان یقين داشت

بعالوه، حمله محدود .  پر ریسک بوده، ميتواند به تشدید تشنج در منطقه بيانجامد
ی برا. ا.نظامی آمریکا و اسرائيل به پایگاههای هسته ای ایران احتماال به تالش ج

کسب سالح هسته ای پایان نخواهد داد، زیرا همواره کشور سومی برای بهره 
  .   برداری از این شرایط وجود خواهد داشت

  
طی دهه گذشته ایران و آمریکا در عراق و افغانستان دارای استراتژی های  

حمله نظامی آمریکا یا اسرائيل به این امر پایان خواهد .  همساز و موازی بوده اند
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حمله .  به ایران احتياج خواهد داشت نهایتا، آمریکا برای حل مشکالت منطقه.  ادد
نظامی به ایران این معادله را برهم زده ایاالت متحده را به شدت بيشتری در 
معضل منطقه فروخواهد برد، بصورتی که احتماال آمریکا را برای چند دهه 

يتواند موجب تشدید موج ضد حمله به ایران م.  گرفتار این منطقه خواهد کرد
آمریکایی در کل منطقه گردیده و بسياری از کشورهای منطقه را دچار ناآرامی 

  .  سازد
  

از سوی دیگر،  حمله نظامی به ایران  ميتواند موجب تضعيف نيروهای ترقی 
خواه در ایران و منطقه گشته آهنگ تحوالت و اصالحات سياسی داخل ایران را 

نسل جوان ایران خواهان برقراری روابط اقتصادی و سياسی   .آهسته تر سازد
حمله نظامی به ایران پایه های این تحول را سست کرده، .  دوستانه با آمریکا است

باالتر از همه، روشهای .  عقربه های زمان را به عقب باز خواهد گرداند
 .  دیپلماتيک ظرفيت و کارآیی خود را هنوز از دست نداده اند

 
  

  م اقتصادیتحری
  

هنگامی نتيجه بخش . ا.سياست تحریم اقتصادی بمنظور کنترل برنامه هسته ای ج
  : خواهد بود که

 را هدف قرار دهد. ا.بخش های نفت و گاز ج .1

از طریق قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل، بر مبنای فصل هفتم  .2
منشور این سازمان اعمال شود تا همه کشورهای عضو سازمان را 

  .    اجرای مفاد قطعنامه نمایدموظف به
  

همانطور که در فصل پيش نشان داده شد تحریم اقتصادی ایران بمنظور کنترل 
در شرایط موجود خروج نفت .  بسيار دشوار خواهد بود. ا.برنامه هسته ای ج

ایران از بازار جهانی موجب افزایش شدید قيمت نفت خواهد شد که دارای تاثيرات 
از سوی مخالفت چين و .  بر اقتصادی جهانی خواهد بودرکودی گسترده ای 

روسيه با تحریم اقتصادی همه جانبه ایران، ميتواند موجب وتوی این طرح در 
با اینهمه، احتمال تحریم اقتصادی  گسترده ایران کامال منتفی . سازمان ملل گردد

کا، در صورت شکست مذاکرات هسته ای و نزدیکی مواضع اروپا و آمری.  نيست
احتمال اینکه آمریکا و اتحادیه اروپا بتوانند با ارائه امتيازات مناسب به چين و 
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روسيه مخالفت این دو کشور با تحریم اققتصادی ایران را خنثی سازند خارج از 
بعالوه، خروج بخشی از صادرات نفتی ایران از بازار که برای .  تصور نيست

 سنگينی را بر اقتصاد کشور تحميل خواهد جامعه جهانی قابل جبران ميباشد، هزینه
از سوی دیگر، اختالل در صادرات بنزین به ایران که برای جامعه جهانی .  کرد

ميسر و نسبتا کم هزینه خواهد بود، ميتواند مشکالت اقتصادی و اجتماعی قابل 
اختالل در سرمایه گذاری،  به ویژه در بخشهای .  توجهی در ایران بوجود بيآورد

به این .   و گاز نيز ميتواند هزینه های استراتژیک هنگفتی بر کشور تحميل کندنفت
عوامل ميبایست زیانهای ناشی از اختالل در بازار ارز، تشدید تورم، رکود و 

  .  افزایش بيکاری را نيز اضافه کرد
 

 تنبيهی -سياست تشویقی 
  

 تحریم اقتصادی ، حمله نظامی و"معامله بزرگ"با توجه به مشکالت سياست های 
خواسته اند تا برنامه غنی سازی اورانيوم . ا.گسترده، آمریکا و اتحادیه اروپا  از ج

در مقابل، . و جداسازی پلوتونيوم را متوقف سازد  و تجهيزات مربوطه را برچيند
اروپا و آمریکا تضمين ميکنند تا تکنولوژی الزم برای توليد انرژی اتمی، از جمله 

 غنی شده درجه پایين را که برای راکتورهای اتمی توليد برق  سوخت اورانيوم
بگذارند، مشروط بر آنکه تفاله . ا.الزم ميباشد، طبق ضوابط تجاری در اختيار ج

احتماال در شرایط کنونی .  این سوختها به کشورهای عرضه کننده  بازگردانده شود
ذیرفت  زیرا با توجه به ایران این پيشنهاد آمریکا و اتحادیه اروپا را نخواهد پ

بر این باورند که آمریکا قادر  . ا.موقعيت آمریکا در عراق و افغانستان رهبران ج
در نتيجه برنامه آمریکا و اتحادیه اروپا برای . به حمله گسترده به ایران خواهد بود

و هدایت آن در جهت مورد نظرعمدتا بر پایه مجموعه . ا.کنترل برنامه هسته ای ج
 . متکی خواهد بود. ا.ج" تغيير رفتار" تنبيهی برای - سياستهای تشویقی ای از

  
و شکل دادن . ا. تنبيهی برای مقابله با برنامه هسته ای ج-کاربرد سياست تشویقی 

رفتار آن مبتنی بر این فرض است که جمهوری اسالمی در پيشبرد برنامه هسته 
طی دو دهه گذشته . ا.عملکرد ج   . منافع تبعيت ميکند  –ای خود از تحليل هزینه 

اسالمی نسبت به هزینه سياستهای  خود برای رژیم بی . ا.موید آن است که ج
نه (تفاوت نيست، منافع و هزینه های امور را از دید حکومت ارزیابی ميکند 

و در ارزیابی آنها از منطق و اصول معمول ) صرفا از دید یک دکترین مذهبی
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ه، شواهد حاکی است که طی دهه گذشته ظرفيت و توانایی بعالو.   تبعيت ميکند
  .   در تحمل هزینه بسيار کاهش یافته است. ا.ج
 

در این چارچوب، آمریکا و اتحایه اروپا خواهند کوشيد تا با کار برد ابزار مناسب 
این امر دارای چهار .  را به نحوی موثر دگرگون سازند. ا.تعادل هزینه و منافع ج

  : د بودجنبه خواه

مجموعه ای از سياستهای تنبيهی :    به سالح اتمیدستيابی هزینهافزایش  •
اقتصادی، نظامی و دیپلماتيک نظير تحریم اقتصادی و حمله به پایگاههای 

 .  اتمی ایران

رفع انگيزه های سياسی و نظامی :     به سالح اتمیدستيابی  منافعکاهش  •
ه رفع تهدید های منطقه ای  و برای کسب فنآوری هسته ای، به ویژ. ا.ج

از سوی دیگر، مجموعه ای از اقدامات نظامی، .   ا.استراتژیک عليه ج
 .       ا.امنيتی و تکنولوژیکی برای بی اثر کردن توانایی  هسته ای ج

مجموعه ای از :     توليد سالح های هسته ایرها کردن  منافعافزایش  •
ند بهبود روابط اقتصادی  با سياستهای اقتصادی و سياسی تشویقی، مان

آمریکا و رفع فشارهای سياسی بر ایران، به ویژه  تضمين عدم سرنگونی 
 .. ا.ج

تضمين تامين سوخت :    توليد سالح های هسته ایرها کردن هزینهکاهش  •
به . ا.مورد نياز نيروگاه های اتمی ایران، اعطای امتيازات مناسب به ج

  .ته ای موجب نا  آرامی سياسی نگرددگونه ای که رها کردن برنامه هس
  

انتخاب ابزار فوق عالوه بر کارائی آنها در ایجاد بيشترین تاثير در کمترین زمان 
در تحمل هزینه و نياز آن به دریافت امتياز و توانایی آن در تبدیل . ا.به توانایی ج

  .  امتيازات به منافع نيز بستگی خواهد داشت
 

ادیه اروپا با ایران، تا کنون آمریکا نقش پليس بد و در مناسبات آمریکا و اتح
احتماال برای مقابله با برنامه هسته .  اتحادیه اروپا نقش پليس خوب را ایفا کرده اند

 تنبيهی آمریکا و اروپا ناچار خواهند بود -از طریق اعمال سياست تشویقی . ا.ای ج
پا برای تشویق ایران از ظرفيت اتحادیه ارو.  تا نقش های خود را جا بجا کنند

طریق گسترش مناسبات اقتصادی نسبتا محدود است، زیرا هم اکنون دارای 
حال آنکه وجود مناسبات اقتصادی .  ميباشد. ا.مناسبات نسبتا گسترده ای با ج

گسترده، اتحادیه اروپا را در موقعيت مناسبی برای اجرای سياستهای تنبيهی قرار 
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 متوقف کردن این مناسبات ميتواند فشار اقتصادی قابل ميدهد، زیرا با کاهش و یا
از سوی دیگر، نقش آمریکا در اجرای سياستهای .  توجهی بر ایران وارد آورد

در صورتيکه با پایان دادن به .  تنبيهی عمدتا به عمليات نظامی  محدود ميشود
هانی، تحریم اقتصادی ایران، رفع مخالفت با پيوستن ایران به سازمان تجارت ج

رفع موانع دسترسی ایران به سازمانهای مالی جهانی، برقراری مناسبات اقتصادی 
با ایران و یاری به بازگشت ایران به جامعه اقتصاد جهانی، آمریکا در موقعيت 

  . مطلوبی برای اجرای سياستهای تشویقی است
 

یت آن برای پيشبرد موفقيت آميز سياست فوق آمریکا ميبایست روشن کند که اولو
".  تغيير رژیم"است یا . ا.ج" تغيير رفتار"در مقابله با برنامه هسته ای ایران 

 -جورج بوش با مبانی سياست  تشویقی " محور شرارت"محوری کردن شعار 
تنبيهی سازگار نيست، زیرا پایه های  سياست های تشویقی را سست و دست 

را . ا.ج" تغيير رفتار"اسی برای آوردهای آنرا خنثی ميکند و استفاده از اهرم دیپلم
اجازه ميدهد تا احساسات . ا.بعالوه  این سياست به تندروهای ج.   دشوار ميسازد

.  ناسيوناليستی مردم را برانگيخته و تاثير سياست های تشویقی را کم رنگ سازند
همچنين، آمریکا ميبایست متعهد شود تا هرچه زودتر اداره عراق را به مردم این 

  .   باز گرداند  و به اشغال نظامی عراق پایان دهدکشور
  

و قدرت گرفتن . ا.از سوی دیگر، با توجه به وجود جناح های متعدد در رهبری ج
 تنبيهی خود را به گونه ای –بنيادگرا،  آمریکا ناچار خواهد بود که سياست تشویقی 

به تحوالت سياست تدوین کند که دارای حداکثر انعطاف پذیری باشد تا بتواند بسته 
 کنترل -تاخير، تحذیر"معروف به سياست  .  پاسخگوی شرایط  متفاوت باشد. ا.ج

  . نمودی از شکل بندی چنين سياستی است 143"و برچيدن
 
  

  تاخير، تحذیر، کنترل و برچيدن
  

عبارتست از به تاخير "   کنترل و برچيدن–تاخير، تحذیر"استراتژی  سياست  
به سالح های هسته ای، غير قابل استفاده کردن این  سالح ها  . ا.انداختن دستيابی ج
. ا.موفق به دست یافتن به آنها شود و ایجاد شرایطی که ج. ا.در صورتيکه ج

                                                 
143      Delay, Deter and Contain, Roll-Back 
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عناصر متشکله این سياست عبارتند . داوطلبانه توانایی هسته ای خود را  منحل کند
  :از
  

ر انداختن دستيابی ایران استفاده از کليه شيوه های ممکن برای به تاخي:  تاخير •
به فن آوری هسته ای، نظير بازداشتن کشورهای دارای فن آوری هسته ای  

از فروش و انتقال تکنولوژی هسته ای به ایران، کنترل مسيرهای انتقال 
و قطع فيزیکی این جریان ها، اعمال فشارهای . ا.تکنولوژی هسته ای به ج

ند، سازمان دادن بازرسی های متعدد اقتصادی مانند تحریم های اقتصادی هدفم
از پایگاه های هسته ای ایران، اعمال فشارهای دیپلماتيک برای مجبور کردن 

ایران به آهسته، محدود  و نهایتا رها کردن فعاليتهای هسته ای خود، جمع 
، انجام عمليات خرابکاری  .ا.آوری اطالعات سری از فعاليت های هسته ای ج

های هسته ای، سازمان دادن ناآرامی های سياسی در ایران، به ویژه در پایگاه 
، عمليات نظامی محدود جهت .ا. نظامی ج–حذف فيزیکی رهبران سياسی 

 .انهدام پایگاه های هسته ای، کارزار تبليغياتی  و ضد اطالعات

ایجاد شرایطی که حتی اگر ایران به سالح هسته ای دست : تحذیر و کنترل •
د آنها را به صورتی موثر به کار گيرد، برای مثال با بيآبد، اوال  نتوان

شناسائی، ردگيری  و مختل کردن راههای پرتاب و کاربرد سالح های هسته 
دوما، هزینه و ریسک استفاده از آن چنان سنگين باشد که عمال نتواند از .  ای

رای این امر عمدتا با  ایجاد پيمان های  چند جانبه ب.  آن بهره برداری نماید
صورت خواهد گرفت،  به گونه ای که هزینه  اولين حمله  . ا.کنترل نظامی ج

را  برای  آن چنان سنگين و پردامنه کند  که عمال  استفاده  از . ا.هسته ای  ج
 .    نا ممکن سازد. ا.سالح هسته ای را برای ج

برنامه نفع خود را در آن ببيند که داوطلبانه . ا.ایجاد شرایطی که ج:  برچيدن •
توليد سالح های هسته ای خود را رها کند، کارخانه ها و پایگاههای مربوطه 

مانند موارد ليبی، آفریقای (را برچيند و  سالح های توليد شده را اوراق کند 
جنوبی، اوکراین، بالروس، قزاقستان، کره جنوبی، آرژانتين، برزیل،  تایوان 

 ساختار سياسی، بحران اقتصادی، این سياست غالبا با دگرگون شدن). و سوئد
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برهم خوردن توازن قوا،  بيمورد شدن کاربرد سالح هسته ای و از ميان رفتن 
  .  144پشتيبانی مردمی از نيروی هسته ای همراه ميباشد

  
تا به حال سياست آمریکا در رابطه با برنامه هسته ای ایران عمدتا متکی بر 

با توجه به پيشرفت ایران .  وده استسياستهای کنترل عرضه فن آوری هسته ای ب
در زمينه فنآوری هسته ای اکنون کارآیی این سياست به ميزان قابل توجهی کاهش 

برای مثال، آمریکا .  اما هنوز امکاناتی در این زمينه وجود دارد.  یافته است
کار راکتور .  ميتواند به روسيه فشار بيآورد تا پروژه راکتور بوشهر را رها کند

 سال زمان 7 تا 5 مگاواتی آب سنگين اراک تازه آغاز شده و تکميل آن احتماال 40
ایران اظهار داشته است که انجام این پروژه متکی بر فنآوری بومی .  خواهد برد

اما حتی  در بهترین شرایط،  به احتمال قوی تکميل این پروژه مستلزم .  است
  .هد بوددریافت مشاوره های فنی و برخی از قطعات خوا

 
در . ا.با تشدید بحران، کاربرد کليه ابزار پيش گفته برای تاخير برنامه هسته ای ج

 که هدف آن تقاضادستور کار آمریکا قرار خواهد گرفت، از جمله سياست کنترل 
عالوه بر سياست .  برای دستيابی به سالح های هسته ای ميباشد. ا.کاهش انگيزه ج

همزمان )  roll back(و برچيدن " تحذیر و کنترل"ی تاخير، کليه ابزار سياست ها
زیرا آمریکا و متحدانش ناچار خواهند .  در دستور کار آمریکا قرار خواهند گرفت

 تنبيهی خود را به گونه ای تدوین کنند که بتواند با حد اکثر –بود تا سياست تشویقی 
 روئيدن به سياست انعطاف پذیری ظرفيت تبدیل به حمله تهاجمی پيشگيرانه یا فرا

  .   را نيز داشته باشد" معامله بزرگ"
  
 
 
 
 

                                                 
به مقاله زیر "  کنترل و برچيدن-تاخير، تحذیر"ای توضيحات بيشتر پيرامون سياست    بر 144

  :مراجعه کنيد

Michael Eisenstadt, Delay, Deter and Contain, Roll-Back: Towards a 
Strategy for Dealing with Iran’s Nuclear Ambitions, The Nixon Centre, 
March 2004.  
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  جمعبندی
  

با توجه به بررسی فوق، در شرایط کنونی  استفاده موثر از دیپلماسی بر مبنای یک 
 تنبيهی مناسب محور سياست آمریکا و متحدانش در مقابله با –مشی  تشویقی 

 آمریکا بتواند ایران را در برابر به ویژه، چنانچه.  خواهد بود. ا.بحران هسته ای ج
  .   جبهه متحد و منسجمی متشکل از خود، اتحادیه اروپا و روسيه قرار دهد

  
ورود به گفتگو و داد و ستد دیپلماتيک هم برای ایران و هم برای آمریکا دشوار 

مگر آنکه دو طرف اطمينان داشته باشند که کسب امتيازات اساسی از .  خواهد بود
از نظر آمریکا، امتياز دادن به ایران بدون دگرگون شدن .  يسر استیکدیگر م

سياست خارجی ایران در برابر عراق، اسرائيل به مثابه باج دادن در برابر تهدید 
. ا.از دید ج.  سالح هسته ای تلقی ميشود که برای آن کشور قابل پذیرش نمی باشد

، گشایش "ور شرارتمح"عقب نشستن در برابر آمریکا بدون تغيير سياست 
تنگنای تحریم اقتصادی آمریکا و پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در منطقه 

چنين شرایطی عرصه دیپلماسی را تنگ کرده  آنرا با .  غير قابل پذیرش است
از سوی دیگر شدت بحران و باال بودن .  چالشهای بسيار دشواری مواجه ميسازد

اند به دو کشور انگيزه الزم برای استفاده موثر ریسک و هزینه راه های دیگر ميتو
در مجموع، با توجه به درگيری آمریکا در عراق و .  از روش دیپلماسی را بدهد

افغانستان و جو بين المللی موجود  از یکسو، و شرایط سياسی موجود در ایران از 
 روبرو )و نه کوتاه مدت(سوی دیگر، احتماال ایران با یک بحران شدید چند ساله 

 .  است که ميتواند به پيآمدهای بسيار متفاوتی بيانجامد
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  فصل هفتم
   خطرحمله نظامی به ایران

  
  

  درآمد
  

اکنون بسياری بر این باورند که در شرایط حاضر آمریکا اساسا در وضعيتی 
.) ا.ج(نيست که بتواند اقدام به یک حمله نظامی گسترده عليه جمهوری اسالمی 

 موانع و خطرات نظامی، اقتصادی و سياسی حمله به ایران بسيار بی شک.  نماید
اما این نظریه که این سناریو اساسا غير محتمل ميباشد .  سنگين و خطير ميباشند

چنين تحليلی نقش عواملی را که ميتوانند موجب اقدام  نظامی گردند .  خطا است
  .  نادیده و یا دستکم ميگيرد

  
 نظامی به ایران، جامعه جهانی به درستی بر روی بمنظور کاهش احتمال حمله

اما این تاکيد خود ميتواند موجب .  خطرات و مشکالت این اقدام تاکيد ورزیده است
پيدایش یک خوش باوری و سهل انگاری در ارزیابی احتمال حمله نظامی آمریکا 

 نزاع این سهل انگاری ميتواند احتمال خطای محاسبه توسط طرفين. به ایران گردد
.   نگران کننده است. ا.احتمال چنين خطایی به ویژه از سوی ج.  را افزایش دهد

سياست نيروهای ترقيخواه در برابر حمله نظامی به ایران ميبایست به گونه ای 
باشد که از یکسو به آتش جنگ افروزی دامن نزند و از سوی دیگر به جامعه 

 به خواب غفلت فرو روند و در ارزیابی جهانی به ویژه طرفين نزاع  اجازه ندهد تا
سياست نا متعادل .  احتمال خطر حمله نظامی به ایران دچار خطای محاسبه شوند

و یکسویه در این عرصه ميتواند نا خواسته مشوق  بروز جنگ دیگری در 
  .خاورميانه گردد

  
  

  سناریوهای محتمل
  

ای هسته ای است با سرعت مشغول توسعه سالح ه. ا.آمریکا یقين دارد که ج
به سالح هسته ای نه تنها ظرفيت ریسک . ا.وباور دارد که در صورت دستيابی ج

در عرصه سياست خارجی و داخلی صد چندان خواهد شد، بلکه در . ا.پذیری ج
در اختيار سازمان . ا.صورت بروز بحران های منطقه ای سالح های هسته ای ج
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تا آنها را عليه شهرهای آمریکا و های تروریستی اسالمی قرار خواهند گرفت 
یقين دارند که آمریکا در صدد . ا.از سوی دیگر رهبران ج. اسرائيل بکار گيرند

خطری . ا.در چنين شرایطی تقابل نظامی بين آمریکا و ج.  است. ا.تغيير رژیم ج
  .  محتمل و جدی است

  
نها دو مرحله اما اکثر آ.  سناریوهای متعددی مطرح شده اند. ا.برای حمله به ج

مرحله اول شامل بمب باران گسترده پایگاه های هسته . برای چنين حمله ای قائلند
ای و موشکی ایران و پایگاه های نظامی سپاه پاسداران که کنترل پایگاه های 

مرحله دوم عبارت است از .  هسته ای و موشکی ایران را به عهده دارند ميشود
 . ا.به ایران و سرنگونی حکومت جورود ارتش آمریکا و متحدین آن 

  
در یکی از سناریوهای مطرح، مرحله دوم به اشغال جنوب غربی ایران که مقر 

این امر مانع از در گيری گسترده .  پایگاه های نفت کشورميباشد محدود ميگردد
ارتش آمریکا در جنگ های شهری شده، جنگ را در عرصه ای نگاه ميدارد که 

را از .  ا.دارای برتری مطلق ميباشد و همزمان دولت جدر آن ارتش آمریکا 
از سوی دیگر، حمله . درآمد نفت که شاه رگ اقتصادی آن ميباشد محروم ميسازد

همراه با اقدامات تروریستی، برنامه . ا.گسترده و مکرر به پایگاه های هسته ای ج
خت تا فشار را کند کرده، آنرا برای چند سال به عقب خواهد اندا. ا.هسته ای ج

را از پای . ا.اقتصادی و سياسی حاصل از قطع درآمد نفت و هزینه جنگ  رژیم ج
 و در  پس از اشغال پایگاه های نفت، آمریکا ميتواند آنها را امن کرده. درآورد

کمترین زمان ممکن آنها را به چرخه توليد بازگرداند تا بحران حاصل از قطع 
 در این فاصله افزایش توليد توسط عربستان . صادرات نفت ایران را مهار کند

سعودی و سایر کشورهای پشتيبان آمریکا ميتواند بحران بازار نفت را تخفيف 
 .  دهد

  
 حمله زمينی به 145سناریوی دیگری که توسط وزارت جنگ آمریکا تهيه شده است

ح، ایران را به جنوب غربی کشور محدود نساخته بلکه حمله به ایران را از پنج جنا
.  عراق، شمال خليج فارس، افغانستان، آذربایجان و گرجستان مد نظر قرار ميدهد

در این سناریو نيروی زمينی ارتش آمریکا تهران را به محاصره خود در ميآورد، 
را با . ا.اما برای حفظ نيروی انسانی خود از ورود به تهران اجتناب کرده، رژیم ج

  .     پای در ميآوردمحاصره اقتصادی و نظامی تهران از 
  

                                                 
  .،  مراجعه کنيد2004دسامبر "  Geostrategy-Direct"شتر به   برای توضيحات بي 145
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در برخی از سناریوها مرحله اول حمله الزاما و خود به خود به مرحله دوم نمی 
در این دسته سناریوها هدف مرحله اول عبارت است از به تعویق انداختن .  انجامد

به سالح هسته ای تا برنامه تحریم  اقتصادی و سياسی همراه با . ا.دستيابی ج
وزیسيون فرصت آنرا داشته باشد تا تغييرات الزم در رفتار فعاليت گروه های اپ

در این گروه از .  و ترجيحا تغيير بنيادین این رژیم  را بوجود آورند. ا.ج
سناریوها که خود دارای گونه های متعددی است، مرحله اول تنها در صورتی به 

 تاثير الزم مرحله دوم خواهد انجاميد که تحریم اقتصادی و فشار گروه های سياسی
  .  را در مدت زمان مورد نظر نداشته باشد

  
  

   و خطراتموانع
  

برای شروع .  هر یک از سناریوهای فوق دارای مشکالت متعددی ميباشد
عربستان سعودی، اردن و ترکيه ممکن است به نيروی هوایی اسرائيل و آمریکا 

از سوی دیگر .  داجازه عبور از مرزهای هوایی خود برای حمله به ایران را ندهن
تعدد و پراکندگی پایگاههای هسته ای ایران امر انهدام این پایگاه ها را دشوار 

.  بر پایگاه ها و تکنولوژی های متعددی متکی است. ا.برنامه هسته ای ج.  ميسازد
پایگاه های ایران در نقاط مختلف کشور پراکنده اند و تعدادی از آنها در زیر زمين 

.  ایگاه نطنز مجهز به دستگاه ها و تسهيالت غنی سازی استپ.  قرار دارند
.  اصفهان دارای دو راکتور تحقيقاتی، از جمله یک دستگاه تبدیل اورانيوم است

در اراک یک راکتور آب .  پایگاه بوشهر دارای دو راکتور آب سبک ميباشد
گری در پایگاه های دی.  سنگين برای پروسه کردن پلوتونيوم در دست تکميل است

پارچين، قزوین، سقند، یزد، فسا، دارخوئين، بنآب، تبریز، کرج، معلم، چالوس و 
با توجه به این مشکالت نميتوان یقين داشت که مرحله اول .  نکا نيز وجود دارند
  .       به سالح هسته ای را برای مدتی طوالنی به تاخير اندازد. ا.بتواند دستيابی ج

  
کنونی ارتش آمریکا در افغانستان وعراق و مشکالت از سوی دیگر، در گيری 

متعددی که در عراق با آن مواجه شده است امکانات آمریکا را برای اجرای 
مرحله دوم نقشه آمریکا برای .  محدود ميسازد. ا.مرحله دوم حمله نظامی به ج

 با توجه.   هزار نفر نيروی زمينی است300حمله گسترده به ایران مستلزم دستکم 
به ادامه و تعميق درگيری آمریکا در عراق، حضور آن در افغانستان و اجباری 
نبودن خدمت وظيفه در آمریکا تامين این نيرو برای آمریکا کار دشواری خواهد 
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این امر گزینه های ارتش آمریکا را برای گسترش دامنه جنگ به نحوی .  بود
  . جدی محدود ميسازد

  
ترش دامنه جنگ به ایران یکی ازعوامل پایه ای تعميق بحران خاورميانه و گس

مهمترین . ریسک هایی است که چشم انداز اقتصاد آمریکا و جهان را تهدید ميکنند
این ریسک ها عبارتند از افزایش کسری تراز پرداختهای خارجی آمریکا، افزایش 

 بودجه دولت 2000در سال .  کسری بودجه دولت  آمریکا و افزایش قيمت نفت
اما پس از سال .  در صد توليد ناخالص ملی بود2.5ریکا دارای مازادی بالغ برآم

 مخارج دولت با سرعت از درآمدهای آن پيشی گرفت، بطوری که در سال 2001
 در صد توليد ناخالص ملی تبدیل 3.5 مازاد بودجه به کسری هنگفتی بالغ بر 2003

 در صد 4.5 نزدیک به  کسری بودجه دولت آمریکا2005در آستانه سال .  شد
افزایش بودجه نظامی و امنيتی آمریکا یکی .  146توليد ناخالص ملی برآورد ميشود

از سوی دیگر، اکنون .  از علل عمده افزایش کسری بودجه دولت آمریکا است
 در صد کل توليد ناخالص ملی 5کسری تراز پرداختهای خارجی آمریکا نزدیک به 

  . 147 نزدیک به چهار برابر ميباشد90 آن است که نسبت به اوایل دهه
  

اکنون سطح تقاضای جهان برای نفت نزدیک به ظرفيت توليدی این صنعت، یعنی 
در چنين شرایطی، با توجه به باال بودن .  148 ميليون بشکه در روز ميباشد82

سطح تقاضا و پایين بودن ظرفيت مازاد توليد، هرگونه اختالل در چرخه توليد نفت 
طبق برآوردهای موجود، در صورت . جب افزایش شدید قيمت نفت گرددميتواند مو

 دالرفراتر 80اختالل های  طوالنی در چرخه توليد، قيمت نفت ميتواند از مرز 
افزایش قيمت نفت دارای آثار رکودی و تورمی قابل توجهی بر روی . 149رود

 و تراز با توجه به سطح کنونی کسری بودجه.  اقتصاد آمریکا و جهان ميباشد
پرداختهای آمریکا، افزایش چشمگير قيمت نفت همراه  با افزایش کسری بودجه و 

 در صد در 3کسری تراز پرداخت ها ميتواند نرخ رشد اقتصادی آمریکا را از 
در شرایط نا مساعدتر تشدید بحران .    در صد در سال کاهش دهد1سال به  

ن، اقتصاد جهانی را وارد یک دوره خاورميانه ميتواند اقتصاد آمریکا و به تبع آ
پس از جنگ جهانی دوم، جهان سه رکود .  150رکود شدید و نسبتا طوالنی سازد

                                                 
از نویسنده » چشم انداز اقتصاد آمریکا و بحران خاورميانه«   برای توضيحات بيشتر به مقاله 146

 .مراجعه کنيد» com.iransolidarity.www«در سایت 
    همانجا147
  ا   همانج148
     همانجا149
     همانجا150
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شایان توجه است که هر سه رکود با .  اقتصادی بزرگ را از سر گذرانده است
  .       افزایش شدید قيمت نفت آغاز گردید

  
ای روسيه و چين دارای امنيت و ثبات خاورميانه در کل و ایران بطور خاص بر

طی دو دهه گذشته روسيه و چين مبادالت اقتصادی خود . اهميت استراتژیک است
اکنون ایران نه تنها یک بازار .  را با ایران به ميزان چشمگيری افزایش داده اند

مهم برای صادرات چين و روسيه است، بلکه بسياری از پروژه های بزرگ 
.  نظامی ایران نصيب این دو کشور شده استصنعتی، زیرساختی، تاسيساتی و

غالب این پروژه ها سرمایه گذاری های بلند مدت بوده  که بازده اقتصادی آنها در 
وابستگی چين به منابع انرژی ایران نيز .  آینده عاید چين و روسيه خواهد شد

 تا 20طبق تخمين های موجود رشد سریع اقتصاد چين طی .  شایان توجه است
ل آینده این کشور را به دومين مصرف کننده انرژی جهان تبدیل خواهد  سا30
در چنين شرایطی، .  ایران یکی از منابع اصلی تامين انرژی چين ميباشد.  کرد

مخالفت روسيه و چين با حمله آمریکا به ایران، بسته به واکنش احتمالی آنها، 
  . ار بغرنج سازدميتواند معادله ژئوپلتيک حمله نظامی به ایران را بسي

  
از سوی دیگر، بسياری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با حمله نظامی به ایران 

حمله نظامی آمریکا به ایران به احتمال قوی موجب ایجاد دو دستگی در . مخالفند
. ا.اتحادیه اروپا خواهد شد و اتحاد آمریکا با اتحادیه اروپا را در برخورد با ج

 در صورت فروپاشی این اتحاد پيشبرد سياست های آمریکا . متزلزل خواهد کرد
  .   در خاورميانه با موانعی جدی مواجه خواهد شد

  
اکثر کشورهای خاورميانه نيز با حمله نظامی آمریکا به ایران مخالفند و نگران 

آنند که چنين اقدامی موجب  رشد بنيادگرایی اسالمی در منطقه، بی ثباتی سياسی 
از سوی دیگر، نيروهای ترقيخواه .  پاشی نظام های سياسی آنها گرددو نهایتا فرو

منطقه نگرانند که حمله نظامی به ایران به زیان استقرار دموکراسی در منطقه 
عمل کند و آهنگ این حرکت را به نحوی جبران ناپذیر آهسته و یا کامال متوقف 

  .  سازد
  

در مجموع و (له جامعه آمریکا افزون بر این، افکارعمومی جامعه جهانی، از جم
این .  با حمله نظامی به ایران مخالف است) یا دستکم بخش قابل توجهی از آن

جامعه . مخالفت تنها در مالحظات اخالقی و عواطف بشر دوستانه پایه ندارد
جهانی بيم آن دارد که چنين حمله ای موجب رشد و گسترش تروریسم بين المللی و 

همچنين این خطر وجود دارد که دامنه جنگ از ایران .  نا آرامی جهان گردد
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اقدامات .  فراتر رود  و به یک جنگ گسترده  فرا منطقه ای  و جهانی مبدل شود
در افغانستان، عراق، عربستان سعودی و سایر کشورهای . ا.تالفی جویانه ج

وهای منطقه ميتواند دامنه جنگ را گسترده کرده هزینه آنرا برای آمریکا و نير
  .  پشتيبان آن به ميزان قابل توجهی افزایش دهد

  
سناریوی تحریم اقتصادی نيز دارای مشکالت متعددی است که در فصل پنجم به 

  . تفصيل بررسی شد
  
  

  غفلت 
  

موانعی که در برابر حمله نظامی آمریکا به ایران قرار دارند سنگين و خطير 
توان نتيجه گرفت که حمله نظامی اما از هيچ یک از مشکالت فوق نمي.  ميباشند

چنين استنتاجی نه تنها .  آمریکا به ایران اساسا غير ممکن و غير محتمل است
نادرست ميباشد بلکه ميتواند از سر ساده انگاری و غفلت به تحقق  این فاجعه 

  . یاری رساند
  

دا به احتمال قوی، در ابتدا روسيه و چين  با حمله نظامی آمریکا به ایران شدی
اما در مرحله نهایی ممکن است در کنار صحنه به نظاره . مخالفت خواهند کرد

روسيه گرفتار مشکالت اقتصادی و سياسی گسترده ای است و در .  بایستند
از سوی دیگر، دسترسی به .  شرایطی نيست که بتواند وارد مقابله با آمریکا شود

ادامه رونق اقتصادی چين بازار آمریکا و جلب سرمایه گذاری این کشور برای 
در تحليل نهایی چين نيز ممکن است در صورت .  دارای اهميت ویژه ای است

دریافت تضمين های الزم، به ویژه در مورد تامين انرژی، سياستی محافظه 
در شرایط موجود خنثی . کارانه در پيش گيرد و به روسيه در کنار صحنه بپيوندد

در تحليل .   کاری غير ممکن نخواهد بودکردن چين و روسيه برای آمریکا 
نهایی، واکنش چين و روسيه به آن بستگی خواهد داشت که غرب برای خرید 
سکوت آنها در برابر حمله نظامی به ایران حاضر به پرداخت چه امتيازهایی 

بی شک چين و روسيه به این سناریو نه از دریچه اخالق، بلکه از دریچه . باشند
  .    تامين حداکثر منافع برای خود خواهند نگریستسياسی و از دید

   
در رابطه با اتحادیه اروپا، مانند جنگ عراق، آمریکا خواهد توانست بسياری از 

را با خود همراه ) مانند انگلستان، ایتاليا، اسپانيا و غيره(کشورهای این اتحادیه 



 توسعه اقتصادی و امنيت ملی هادی زمانی
 
 

 197

دیه اروپا را سازد و با اتخاذ سياست های مناسب مخالفت سایر کشورهای اتحا
  .خنثی نماید

  
در زمينه نظامی، آمریکا ميتواند با استفاده از راه کارهای مختلف ضعف نيروی 

در درجه اول، آمریکا ميتواند گزینه هایی را انتخاب .  انسانی خود را جبران کند
کند که تکيه به نيروی انسانی را به حداقل ميرسانند، مانند محدود کردن مرحله 

افزون بر این، چنانچه پس از مرحله اول حمله .  به جنوب غربی ایراندوم تهاجم 
به ایران، گروه های تروریستی اقدام به عمليات تالفی جویانه در خاک آمریکا 

 سپتامبر به وجود بيآورند، دولت آمریکا احتماال 11بکنند و فاجعه ای مشابه 
دمت وظيفه اجباری را خواهد توانست با استفاده از هيجان افکارعمومی قانون خ

به تصویب برساند و بدینوسيله  نيروی انسانی الزم برای اجرای کامل مرحله دوم 
همچنين، برخی از تحليلگران نظامی تاکيد ميکنند .  حمله به ایران را تامين نماید

که عليرغم تصور متداول نيروی نظامی آمریکا بيشتر از حد توانایی آن از هم 
زیرا در صورت لزوم ميتواند با کاربرد  نشده است،) over-extended(پراکنده 

تاکتيکی سالح های غير متداول ضعف خود را جبران کرده و هرگونه خطر 
  .   احتمالی ایران را از صحنه حذف کند

 
برای آماده سازی افکار عمومی نومحافظه کاران آمریکا ميتوانند خاطره 

با حزب اهللا لبنان، . ا.نند، رابطه جسفارت آمریکا را احيا ک1979گروگانگيری 
 پایگاه 1983را به بمب گذاری . ا.حماس و موسی صدر را یادآور شوند، ج

 درعربستان سعودی، بمب گذاری 1996نظامی آمریکا در بيروت، بمب گذاری 
 سپتامبر و نا آرامی های کنونی عراق ربط دهند و 11در آرژانتين، القاعده، واقعه 

به سالح هسته ای و احتمال کاربرد آن توسط گروههای . ا.خطر دستيابی ج
تروریستی اسالمی عليه شهرهای آمریکا و اسرائيل را به خطری ملموس تبدیل 

عمده . سازند که هر لحظه امنيت و صلح آمریکا و جامعه جهانی را تهدید ميکند
می احتماال به تنهایی ميتواند بر نگرانی افکار عمو. ا.کردن خطر هسته ای ج

آمریکا نسبت به هزینه گسترش دامنه جنگ به ایران و ریسک های نظامی و 
در صحنه سياست . ا.بی شک رفتار گذشته ج. اقتصادی احتمالی آن فایق آید

جهانی و پافشاری کنونی آن بر دست یابی به فنآوری سالح هسته ای توجيهات 
  .    اهد دادمتعددی برای پيشبرد این سناریو در اختيار آمریکا قرار خو

  
افزون بر موارد فوق، دولت آمریکا ميتواند بر این موضع تاکيد ورزد که آمریکا 

را حل کند نميتواند از عراق خارج شود، زیرا خروج . ا.بدون آنکه مسئله ج
ميتواند به روی کار . ا.آمریکا ازعراق پيش از ایجاد تغييرات بنيادین در رژیم ج
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رعراق بيانجامد که توازن قوا را در کل منطقه به د. ا.آمدن یک دولت طرفدار ج
به عبارت دیگر، دولت آمریکا افکار .  زیان آمریکا و غرب دگرگون خواهد کرد

عمومی خود و جهان را با این گزینش مواجه خواهد کرد که برای پایان دادن به 
بحران عراق و خروج نيروهای غرب از آن کشور ميبایست هزینه تعميق بحران 

 در صد ذخائر نفت جهان در 80با توجه به اینکه .  را بپذیرد. ا.حل مسئله جو 
منطقه خاورميانه قرار دارد، جا انداختن این موضع در افکار عمومی آمریکا 

  .کاری غير ممکن نخواهد بود
  

سناریوی حمله نظامی به ایران نه تنها امکان پذیرميباشد، بلکه موفقيت عرضه آن 
در تحليل نهایی، حمله نظامی .  مریکا نيز قابل تصور استبه افکار عمومی آ

آمریکا به ایران به ارزیابی دولت آمریکا از معادله هزینه و منافع این اقدام بستگی 
این ارزیابی از یک سو به هزینه ها و منافع واقعی اقدام مذکور .  خواهد داشت

برداشت ذهنی دولت وابسته ميباشد و از سوی دیکر منعکس کننده جهان بينی و 
برای درک و پيش بينی رفتار دولت .  آمریکا از این هزینه ها و منافع است

آمریکا نه تنها ميبایست هزینه ها و منافع آمریکا را در رابطه با شرایط مذکور 
شناخت، بلکه ميبایست به نقش ایدئولوژی در ارزیابی این هزینه ها و منافع نيز 

خش قابل توجهی از هيئت حاکمه آمریکا به امور اکنون نگاه ب.  توجه داشت
عليرغم دشواری های .  سياسی جهان دارای چهره  و رنگی ایدئولوژیک است

آمریکا در عراق، در دور دوم ریاست جمهوری آقای بوش نفوذ این گروه در 
گروه معدودی در هيئت حاکمه آمریکا نه .  هيئت حاکمه آمریکا افزایش یافته است

ميدانند، بلکه مانند   را نيرویی اهریمنی و دشمن آشتی نا پذیر آمریکا.ا.تنها ج
روميان باستان، جنگ را مکانيزمی برای پاالیش اخالقی جامعه ميدانند که مانع از 

اضمحالل فرهنگی کشور و فروغلتيدن آن به سستی، مصرف گرایی و بيهودگی 
  .ميگردد

  
  

  جمعبندی
  

، حمله نظامی گسترده به جمهوری اسالمی با توجه به شرایط موجود در منطقه
بی شک موانع و خطرات نظامی، اقتصادی و .  ایران گزینه برتر آمریکا نيست

اما این نظریه که حمله .  سياسی حمله به ایران بسيار سنگين و خطير ميباشند
چنين تحليلی نقش عواملی را .  نظامی به ایران اساسا غير محتمل ميباشد خطا است

بمنظور کاهش .  وانند موجب اقدام  نظامی گردند نادیده و یا دستکم ميگيردکه ميت
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احتمال حمله نظامی به ایران، جامعه جهانی به درستی بر روی خطرات و 
اما این تاکيد خود موجب پيدایش یک سهل .  مشکالت این اقدام تاکيد ورزیده است

این سهل انگاری . ن گرددانگاری در ارزیابی احتمال حمله نظامی آمریکا به ایرا
و نا خواسته  ميتواند احتمال خطای محاسبه توسط طرفين نزاع را افزایش دهد

احتمال چنين خطایی به ویژه از .  مشوق  بروز جنگ دیگری در خاورميانه گردد
سياست نيروهای ترقيخواه در برابر حمله نظامی به .   نگران کننده است. ا.سوی ج

ه ای باشد که از یکسو به آتش جنگ افروزی دامن نزند و از ایران ميبایست به گون
سوی دیگر به جامعه جهانی به ویژه طرفين نزاع  اجازه ندهد تا به خواب غفلت 
فرو روند و در ارزیابی احتمال خطر حمله نظامی به ایران دچار خطای محاسبه 

  .شوند 
  
  
  


