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  )انجمن جغرافياي ايرانالمللي  بينعلمي ـ پژوهشي و فصلنامه (جغرافيا 

  1393زمستان، 43شماره ، دوازدهمسال دوره جديد، 

 

  نقش اقتصاد سياسي بين الملل در تغيير ساختارهاي حاكميتي خاورميانه نقش اقتصاد سياسي بين الملل در تغيير ساختارهاي حاكميتي خاورميانه 

  با تاكيد بر جايگاه انرژي ايرانبا تاكيد بر جايگاه انرژي ايران
  

  ؛2پروراحمد غمو  1حميدرضا محمدي

30/7/1392: ، تاريخ تاييد12/6/1392: تاريخ وصول  

  

  چكيده

انبار انرژي جهان نام گرفته است ) نفت و گاز(نقاط جغرافيايي است كه در زمينه انرژي  خاورميانه  از جمله

اين . و از اين رو با فرصت و تهديدهاي منبعث از اين مواد حياتي خواه ناخواه بايد دست و پنجه نرم كند

الملل و تالش آنها براي تثبيت شكلي از سي بينگفته به معناي حضور بازيگران موثر بر سياست و اقتصاد سيا

دار ساختارهاي سياسي منطبق يا همراه با خواست خود در منطقه است و اين شرايط در واقع به معناي خدشه

ي در اين راستا براي تحليل چنين وضعيتي نظريه. باشدبودن وجود حاكميت مستقل در اين ساختارها مي

ي نئوليبرالي مبناي نظري قرار گرفت و براي درك بهتر مساله بعد اي از انديشهنحلهعنوان وابستگي متقابل به

ي نفت و جايگاه آن در اقتصاد جهاني بررسي شد و بعد از شناسي منطقه در گام بعدي مقولهاز ارائه محيط

ماده استراتژيك به الملل در خصوص اين عنوان بازيگر تاثيرگذار نظام بينهايي از موضع امريكا بهذكر گوشه

هاي سياسي در ايران با الملل بر تغيير رژيمبازيگران قدرتمند نظام بين تاثيرگذاري اين ماده حياتي و سياست

ها در راستاي هدف پژوهش كه  به روش اسنادي در پايان تحليل داده. تاكيد بيشتر سخن گفته شده است

اند، به اين نتيجه منتهي شده است كه تغيير و تثبيت ي شدهـ منابع خارجي و داخلي ـ گردآور) ايكتابخانه(

ساختارهاي جغرافيايي ـ سياسي خاورميانه به دليل حاكميت بعد نامتقارن وابستگي، به منافع كشورهاي 

ها با قدرتمند گره خورده است و اين وضعيت  با حضور بازيگران جديد از شرق و جنوب آسيا و رقابت آن

  .تر خواهد شدآينده پيچيده بازيگران سابق در

  .، وابستگي متقابل، خاورميانه)نفت(الملل، انرژياقتصاد سياسي بين: كليدواژگان

                                                 
  عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي.  1

  ahmad.ghamparvar@gmail.comدانشجوي دكتراي جغرافياي سياسي، دانشگاه خوارزمي،  . 2
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  مقدمه

هاي استوار آن در راه پيشرفت با انرژي از همزادي دروني برخوردار وقوع انقالب صنعتي و گام
در جنگ جهاني اول و در ارتباط با  “كلمانسو”در اين ميان وزير امور خارجه فرانسه . است

با اين نگاه . هر يك قطره نفت ارزش يك قطره خون سربازان ما را دارد: گويدجايگاه انرژي مي
ليكن غيرواقعي نخواهد بود  ،گرايانه استبه خوانشي از تاريخ دست خواهيم يافت اگرچه تقليل

المللي از جنگها و ائتالفهاي بيني گذشته محرك بسياري اگر گفته شود كه انرژي در يك سده
. بوده، كشورهاي بسياري را در اين رقابت ژئوپوليتيك ويران و بسياري را قدرتمند ساخته است

با اين رويكرد جايگاه انرژي در امنيت و موقعيت ژئوپوليتيك كشورها به روشني خود را نشان 
هاي فسيلي در الملل، انرژيام بيندر واقع در معادله جايگاه ژئوپوليتيك كشورها و نظ .دهدمي

  .رودشمار ميكننده بهارتباط با سطح و موقعيت ژئوپوليتيك آنها عامل تعيين

ارتباطي  - خاورميانه از بدو انقالب صنعتي همواره موقعيتي برجسته در ساختار ژئوپوليتيك
بدو قرن بيستم و با در اوايل انقالب صنعتي به دليل جايگاه ارتباطي آن و از . است داشتهجهان 

. اش انباشت گرديدعنوان انبار نفتي جهان بر موقعيت ارتباطياكتشاف نفت، موقعيت نفتي آن به

ارتباطي آن در طول جنگ جهاني اول و دوم و در تمام دوران جنگ سرد باعث  - موقعيت نفتي
صلي صحنه خاورميانه در واقع به محل زورآزمايي بازيگران ا. هاي جهاني شدرقابت قدرت

هاي شكست هاي آن را در قالب دولتژئوپوليتيك جهاني تبديل شد كه هنوز هم آثار و نشانه
  . ثبات فراگير قابل مشاهده استخورده، ناامن و بي

اي از عوامل الملل كه فهم مجموعهگيري از رهيافت اقتصاد سياسي بينبا بهره ،پژوهش حاضر
اثيرگذار بر رويدادهاي عمده در نظام جهاني را ممكن و گوناگون اقتصادي، سياسي و امنيتي ت

سازد، همچنين هاي تك بعدي و محدود را ممكن ميي آن و خروج از تحليلدرك ابعاد پيچيده
پوراحمدي، (دهد خوبي توضيح ميگيري در سياست خارجي را بهالملل و ملي تصميممحيط بين

تحليل سودمندي را از تعامل و برهم كنش  اين پژوهش همچنين در صدد است تا). 31 :1384
طور عام و ايران حوضه داخلي و خارجي سياست و اقتصاد در ساختارهاي سياسي خاورميانه به

اش بيش از هر در يك قرن اخير، اقتصاد سياسي طور خاص ارائه دهد، كشوري كه تقريباًبه
موقعيت و جايگاه  .)82 :1388پور، كريمي( تاثير صدور نفت خام بوده استاي تحتپديده
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انرژي در اين كشور در طول دوران جنگ اول و  دوم به اشغال آن توسط متفقين انجاميد و لقب 
اهميت انرژي در اين كشور و جايگاه آن در صنعت مدرن به كودتاي . پل پيروزي به خود گرفت

هاي آن امنيت و امروزه نيز انرژي و تحريم. و شكست جنبش مصدق منتهي شد 1332مرداد  28
با اين مقدمه و متاثر . دار شده استثبات را در اين ساختار سياسي مورد هدف قرار داده و مساله

الملل تحقيق حاضر در پي پاسخگويي با اين سوال است كه اقتصاد از شرايط حاكم بر نظام بين
سياسي  - هاي سياسي در ساختارهاي جغرافيايي المللي انرژي در ارتباط با نوع رژيمسياسي بين

  منطقه و بويژه ايران از چه جايگاهي برخوردار بوده است؟ 

 
  مباني نظري

يك ويژگي كليدي . ي نئوليبرالي هستنداي از انديشههاي وابستگي متقابل نحلهنظريه
وابستگي بر اساس . ها استرويكردهاي وابستگي متقابل اذعان به كثرت كنشگران و موضوع

توان آنها را به آن آساني فهميد و تبيين كرد اند، نميمتقابل، هر چند روابط قدرت همچنان مهم
اين وضعيت تا حدودي علت . گراي كالسيك آمده استكه در بازي حاصل جمع صفر واقع

هاي اي است كه نمايانگر تعاملها و روابط در هم تنيدهاي از موضوعوجود مجموعه پيچيده
بدين ). 38: 1392اسميت و ديگران؛( فرهنگي در دنياي معاصرند -اسي، اقتصادي و اجتماعيسي

ترتيب وابستگي متقابل در سياست جهاني به وضعيتي اشاره دارد كه در آن ميان كشورها و يا در 
در تمامي  )دولتها( الملليميان بازيگران داخلي دول مختلف و يا ميان بازيگران داخلي و بين

 پوراحمدي،( ارهاي اقتصادي، سياسي و امنيتي تاثيرگذاري و تاثيرپذيري متقابل وجود داردساخت

اي الملل مقولهاما وابستگي مورد بحث بين بازيگران صحنه اقتصاد و سياست بين .)35: 1384
توان هاي گوناگون است كه در يك قالب كلي ميبلكه برخوردار از وضعيت نيست،يك دست 

  سطحي از  .2و  ؛وابستگي متقابل نامتقارن يا نابرابر .1: فراگير سخن گفتاز دو وضعيت 

در يك وضعيت وابستگي . تنيدگي كه سودهاي متقابل يا ضررهاي متقابلي را در خود دارددرهم
  ولي اين وابستگي به يكديگر با  ،اندمتقابل نامتقارن، دو يا چند كنشگر به يكديگر وابسته

اين ناهمطرازي در سطوح وابستگي متقابل به عدم تقارن . ن آنها وجود داردهاي متفاوتي بيدرجه
انجامد؛ اين در حالي است كه قدرت همانا توانايي يك كنشگر ي قدرت ميدر ظرفيت بالقوه

  اي است كه در غير اين صورت انجام گونهبراي واداركردن كنشگر ديگر به انجام عملي به
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ي آرماني نوع دوم وابستگي متقابلي است كه گونه). 38- 39 :1392اسميت و ديگران؛( دادنمي
صلح و ثبات از طريق همكاري به . نظام جهاني است و به وابستگي متقابل پيچيده معروف است

در اين نظام، توسل به . علت سطوح بسيار باالي وابستگي متقابل، ويژگي بارز اين نظام است
  يي خشونت بار به علت اتكاي كنشگران به يكديگر، هاي رويارونيروي نظامي يا ساير شكل

گرچه وابستگي متقابل پيچيده و چندجانبه،  .)39 :همان( ثمر و غيرعقاليي خواهد بودبي
كشورها را در وضعيت مشروط از حيث منافع آشكاري كه به جهت تداوم روابط دوجانيه و 

اي كه همواره از طريق وجود ثبات دهد و با منافع ملي تصريح شدهچند جانبه دارند، قرار مي
شود، هر كدام از كشورها را در تداوم آرامش و ثبات داخلي در كشور ديگر داخلي برآورده مي

اما با تنوع وابستگي  ،)22 :1388پوراحمدي و ذوالفقاري،( سازدبرخوردار از منافع انكارناپذير مي
نوع دوم كه در يك وضعيت بسيار گردد كه نوع نخست وابستگي برخالف ذكر شده روشن مي

گيرد؛ به جهت وابستگي غيرهمسطح دو بازيگر و ماهيت قدرت از امكان تغيير ليبرالي قرار مي
اصلي كه در درك تغيير و . دهدرفتار و سياست در بازيگرِ برخوردار از وابستگي بيشتر خبر مي

هاي متفاوت قدرت و كيبتواند راهگشاي ترثباتي در كنار ثبات ساختارهاي سياسي ميبي
كنندگان آن در اين ي منابع نفتي و مصرفوابستگي نامتقارن بين كشورهاي دارنده. اقتصاد باشد

  . چارچوب قابل بحث است

در اين ميان بكارگيري اصل وابستگي متقابل در نظام اقتصاد سياسي جهاني و توجه الزم نسبت 
الملل از جمله تهاجم ي عمده سياست بينبه جايگاه كليدي اين اصل در توضيح رويدادها

  به عراق نقش تاثيرگذار نفت، قيمت و عرضه جهاني آن را آشكار  2003امريكا در مارس

گرچه مهمترين عامل در افزايش قيمت جهاني نفت در سالهاي اخير، افزايش تقاضا . سازدمي
ه آن در بازارهاي عمده براي اين ماده حياتي و استراتژيك و ثابت ماندن تقريبي ميزان عرض

- باشد، اقتصادجهاني بوده است، اما آنچه در مورد نوسانات شديد قيمت نفت حايز اهميت مي

كننده قيمت آن نيست، بلكه به اين معنا كه عرضه و تقاضا تنها عامل تعيين. سياسي نفت است
نقش شركتهاي  الملل و يا داخلي قدرتهاي بزرگ،هاي سياسي و تحوالت بينبسياري از جنبه

- 37 :1384پوراحمدي،( بزرگ نفتي و سازمانهايي همچون اوپك در اين بازار تاثيرگذار هستند

طوركلي براي كشورهاي مادر از چند معني برخوردار بوده و خواهد نفت و مشتقات آن به .)36
، هاي اقتصاد، درآمدهاي ارزي فراوان و از همه مهمتر تقويت قدرت سياسيگردش چرخ: بود
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  انرژي و  ،از اين رو. الملل بوده و استتقويت جايگاه هژمونيك بريتانيا و آمريكا در نظام بين

طور خاص نفت در نقش يك عامل استراتژيك خود را نشان داده و هر گونه عامل برهم به
همراه داشته و حتي تغيير ساختارهاي ي وضع موجود واكنش شديد اين كشورها را بهزننده

حمايت غرب و شيوخ خاورميانه از اوضاع . ها را نيز نشانه رفته استسازيدولتسياسي و 
داعش در يك  - هاي تكفيرينابسامان سوريه و عراق و تجهيز سياسي و اقتصادي گروهك

خيز با تا كشورهاي عربي نفت شدهطرف، و حمايت جمهوري اسالمي و مسكو از سوريه باعث 
عراق، لبنان و فلسطين ، ايدئولوژيكي خود را در سوريهافزايش توليد نفت شكست سياسي و 

پژوهش . جبران كنند و جمهوري اسالمي را در مبارزه سياسي و ايدئولوژيكي ناكام گذارند
حاضر كه بر همين مبنا سعي در تحليل نقش و جايگاه نفت در تغيير ساختارهاي سياسي 

اش را بر اين مبنا مطرح ساخته كه هطور خاص دارد، فرضيطور عام و ايران بهخاورميانه به
هاي اقتصاد سياسي بين المللي انرژي از جمله پارامترهاي اساسي در انتخاب، تثبيت و تغيير رژيم

هاي سياسي منطقه خاورميانه بوده و تا تداوم جايگاه انرژي - سياسي در ساختارهاي جغرافيايي
هاي يالملل به انرژاصلي صحنه سياست بينتا قطع وابستگي بازيگران ( فسيلي در صنعت مدرن

به اين منظور با توجه به . وضع پيش گفته به  حال و آينده قابل تعميم خواهد بود )فسيلي منطقه
بايست مورد بررسي  اينكه موضوع پژوهش در يك روند تاريخي جهت نيل به پاسخ مناسب مي

آوري منابع  به جمع) داخلي و خارجيمنابع ( اي گيري از روش كتابخانه قرار گيرد، با بهره
ها اقدام  تحليلي به تحليل داده - ها با استفاده از روش توضيحيبندي دادهپرداخته و پس از طبقه

  .است كرده

  

  در اقتصاد جهاني) نفت(جايگاه انرژي 

 جديدترين ويرايش خود از (IEA) المللي انرژي اواخر سال گذشته ميالدي آژانس بين در

 ترين بخش اين گزارش به مهم. ميالدي را منتشر كرد 2035جهاني انرژي تا سال  انداز چشم

 خصوصاًانداز تحول در عرضه و تقاضا و صادرات و واردات انرژي در آمريكاي شمالي و  چشم

بيني نموده كه اياالت  آژانس مذكور پيش 2012 انداز چشم. شود اياالت متحده آمريكا مربوط مي
همچنين يكي از . شود طبيعي تبديل مي گاز به يك صادركننده خالص 2012متحده در سال 
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 به اولين 2017كه اياالت متحده در حدود سال  اشاره كرده استاقتصاددانان ارشد آژانس 

 سعودي سبقت توليدكننده نفت جهان تبديل خواهد شد و از اين جهت از روسيه و عربستان

در  و 11.1به  2020ليد نفت اياالت متحده در سال بيني نموده كه تو آژانس پيش. خواهد گرفت
خصوصاً (گرچه تصميمات اخير اعضاي اپك . ميليون بشكه در روز برسد 10.9به  2025سال 

در افزايش توليد نفت و كاهش قيمت جهاني آن با اياالت متحده اين فرصت را ) عربستان و قطر
سي خود را در خاورميانه به راحتي پيش هاي سيادهد تا بتواند تا آن زمان اهداف و فرصتمي
ميليون بشكه در  11.4با  2030از سال  سعودي مجدداً بيني عربستان البته براساس اين پيش .ببرد

ميليون 10.2توليد نفت اياالت متحده در آن سال حدود  روز به جايگاه اول باز خواهد گشت و
اين آژانس در سالهاي قبل  (http://www.donya-e-eqtesad.com )د بود بشكه در روز خواه

درصد كل 17كشور عضو اتحاديه اروپايي 27در مورد وضعيت اتحاديه اروپا اعالم كرده بود كه 
اي از اين انرژي مصرفي از راه واردات كنند كه سهم عمدهانرژي مصرفي جهان را مصرف مي

درصد از كل انرژي  50حدود  م،2009نياز اين اتحاديه به انرژي وارداتي در سال . شودتامين مي
شود به جز تغييرات خيلي مهم، اين رقم براي ميبيني مصرفي اين قاره بوده است و پيش

  ).51: 1391مهديان و فخري،(برسد 2030درصد در سال  65كشورهاي عضو اين اتحاديه به 

و هند با  فارس و درياي خزر براي ژاپن، چيناهميت فزاينده نفت و گاز خليج ،از سوي ديگر
هر سه كشور براي . ظهور اين كشورها در مقام بازيگران قدرتمند صحنه جهاني مقارن است

در اين ميان رشد چين به تنهايي . يافتن نقش مهمي در ديپلماسي آينده در تالش خواهند بود
آمارها در جدول زير به خوبي . مهمترين عامل در افزايش تقاضاي جهاني نفت و مواد خام است

ي آينده است ي افزايش فزاينده نياز شرق آسيا و به ويژه چين به انرژي در دو دههدهندهشانن
دو برابر خواهد شد كه به معناي تغيير در سياستهاي  تقريباً 2020چرا كه نياز اين كشور تا سال 

  ).181 :1384ربيعي،( تامين انرژي اين كشور است
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  سالهاي آينده) (Quadrillion BTUميزان نياز به انرژي كشورهاي صنعتي شرق آسيا در : 1جدول

  2020  1015  2010  2005  2000  1995  1990  نام

  98.3  84.8  67.6  55  43.6  36.4  27  چين

  7.1  6.8  6.5  6.2  5.9  5.6  4.9  استراليا

  26.5  25.6  24.4  23.3  20.4  20.8  18.1  ژاپن

  )181: همان: (منبع     

  

كشور چين نسبت به ساير كشورهاي جهان، بيشترين خريد نفت را از منطقه  ،در حال حاضر
خام از منطقه  ميليون بشكه در روز نفت 2.9بيش از  2011چين در سال . فارس داردخليج
در  .درصد از كل نفت وارداتي اين كشور را تشكيل داد 60فارس وارد كرد كه حدود  خليج

ميليون بشكه در روز بود كه  2.5متحده از منطقه خاورميانه حدود  همان سال واردات نفت اياالت
  ).1392حسن تاش،( درصد از كل واردات نفت اين كشور است 26حدود 

 
  MMBDبه2020ي خليج فارس تا سال ميزان واردات نفت از حوزه: 2جدول

  اياالت متحده  كل دنيا  ميزان واردات نفت

  2020  1995  2020  1995  سال/حوزه

  1/3  8/1  8/41  4/15  خليج فارس

  9/3  2/2  6  2/4  كارائيب

  .167، 1384ربيعي،: منبع 

  

طور ، ساليانه به2020تا سال 2010طبق برآورد دبيرخانه اوپك، تقاضاي جهاني نفت از سال
اين 2030تا سال  2020ميليون بشكه در روز برخوردار خواهد بود و از سال 1/1متوسط از رشد 

تمام شواهد از  )99 :1389مختارهشي و نصرتي،( ميليون بشكه در روز خواهد رسيد 1رقم به 
منبعي كه نقطه ثقل آن منطبق بر . دهدي جهان صنعتي آينده به نفت و گاز خبر مينياز  فزاينده

نعتي با ي صو اين به معناي برخورد منافع كشورهاي تازه به صحنه آمده. خاورميانه است
ثباتي ديگر يا يك نوع تثبيت براي وضعيتي كه گوياي بي. قدرتهاي غربي در خاورميانه خواهد
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سخن گفتن از وضعيت گذشته و آينده نقش انرژي در  ،از اين رو. استساختارهاي خاورميانه 
تغيير ساختارها و با تاكيد بر ايران بدون توجه به جايگاه نفت در صنعت جهاني و اقتصاد 

  .گردديافته به درستي روشن نميشورهاي توسعهك

  

  الملل در خصوص انرژيبه عنوان بازيگر تاثيرگذار نظام بين سياست آمريكا

اگرچه از قبل از شوكهاي . طور مستقيم به امنيت ملي امريكا گره خورده استامنيت انرژي به
امريكا بود، ولي براي تضمين دسترسي به نفت يك اصل در سياست اعالمي  1970نفتي دهه

امريكا از مداخله آشكار نظامي براي جلوگيري از سلطه هر قدرت 1970اولين بار در اواخر دهه 
اين كشور  .)17 :1389ابراهيمي،( فارس سخن به ميان آوردديگر براي منابع انرژي منطقه خليج

ي انرژي اين كشور در هاكه به مدت زمان طوالني فاقد استراتژي نفتي بوده، با شناسايي چالش
از ديگر سو، در آغاز 2001 سپتامبر سال11و حمالت تروريستي  ،ويكم از يك سوقرن بيست

ي خليج دوران رياست جمهوري بوش، اين دو محور استراتژي امنيت ملي امريكا، در منطقه
فارس بيش از گذشته به كانون توجه فارس بايكديگر تالقي كردند و به اين ترتيب خليج

اي در دنياي كنوني به به گفته لورنس كورب هيچ منطقه. سياست خارجي اين كشور تبديل شد
 .)73 :1385موسوي شفايي،( ي خليج فارس بر استراتژي امنيت ملي امريكا نفوذ نداشتاندازه

نفت ”اين در حالي بود كه براي حدود نيم قرن سياست سنتي امريكا در خليج فارس، مبتني بر
. فارس بودفارس و آزادي صادرات نفت خليجمعني حفظ دسترسي آزاد به نفت خليجبه  “1آزاد

شد و اياالت متحده جريان نفت اين منطقه بايد به طور مستمر و باثبات حفظ مي ،بر اين اساس
سپتامبر و در 11پس از . داشتنداي به اين منابع ميو ساير كشورهاي صنعتي دسترسي آزادانه

امنيت ملي اياالت متحده، سياست سنتي نفت آزاد به سياست به اصطالح  چارچوب استراتژي
هاي مخالف اياالت منظور از اين سياست، تغيير رژيم. تغيير جهت داد “2نفت براي آزادي”

ي خليج فارس و استفاده از درآمدهاي نفتي، به ظاهر براي گسترش دموكراسي متحده در منطقه
سند استراتژي امنيت ملي ). 74 :همان(  كشورهاي منطقه بودامريكايي و در عمل جهت كنترل 

                                                 
1. Free Oil 
2. Freedom Oil 
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  :كند كهامريكا در اين زمينه اشاره مي

يكي از اقدامات اساسي امريكا در اين  .يك اقتصاد جهاني قوي با امنيت ملي ما پيوند دارد
ما بايد امنيت انرژي خود و شكوفاي اقتصاد جهاني را با . راستا، تامين امينت انرژي است

ي انرژي و انواع همكاري متحدان و شركاي تجاري و توليدكنندگان انرژي تقويت كنيم تا عرضه
  ).73 :همان( منابع موجود را گسترش دهيم

دارد كه امنيت دسترسي منتشر شد، اشعار مي 2008 راهبرد دفاعي ملي امريكا كه در ژوئن سال
يكا بوده و هدف از آن رسيدن به اهداف به منابع انرژي يكي از عناصر كليدي راهبرد دفاعي امر

امريكا نياز به آزادي عمل در صحنه جهاني و ” :دارداين راهبرد بيان مي. امنيت ملي امريكاست
دسترسي راهبردي به مناطق مهم جهان دارد تا بدين وسيله نيازهاي امنيت ملي خود را برآورده 

امريكا براي دسترسي . منابع انرژي است رشد و رفاه اقتصادي جهاني منوط به دسترسي به. سازد
جرج  .)18 :1389ابراهيمي،( “و انتقال منابع انرژي كه براي اقتصاد حياتي است، ادامه خواهد داد

بوش در استراتژي امنيت ملي امريكا در كنگره اعالم كرد كه بايد به كساني كه در جريان مستمر 
آفريني نفت به لذا نقش). 112 :1388عزتي،( كنند پاسخ قاطعي داده شودنفت اخالل ايجاد مي

برجسته شدن جايگاه نفت در استراتژي . عنوان يك متغيير استراتژيك معني پيدا كرده است
الملل پاسخي قاطع براي ساختارهاي عنوان بازيگر اصلي اقتصاد سياسي بينامنيت ملي امريكا به

تالش براي دستيابي به اين هدف در صورت سياسي خاورميانه مبتني بر تغيير اين ساختارها و 
  . باشدهمراهي نكردنشان با نيازها و اميال اين كشور به نمايندگي از جهان ليبرال مي

هاي بازيگر اصلي نظام با روشن شدن ارزش حياتي نفت براي تحرك اقتصاد جهاني و سياست
ي از ساختارهاي كليدي اين هايي را در رابطه با يكالملل اكنون در اين بخش چنين سياستبين

ايران . دهيممورد بررسي قرار مي) ايران خصوصاً(و بسيار تاثيرگذار خاورميانه  ـ نفتـ  حوزه
و قرار گرفتن بر سر شاهراه انتقال انرژي  )نفت و گاز( با داشتن منابع غني انرژي فسيلي مايع

صوص كشورهاي بزرگ خهكننده، بي امنيت كشورهاي مصرفحوزه در )فارسخليج( دنيا
هاي ها و واكنشي اخير ايران از كنشاز اين رهگذر تاريخ صد ساله. صنعتي، قرار گرفته است

ذكر . كنندگان بر منابع انرژي نفت، شكل گرفته استمتقابل ايرانيان براي مقابله با  سلطه مصرف
  :ير استبرخي از وقايع تاريخي كه در اين خصوص از اهميت برخوردارند به قرار ز
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  براي تحكيم سلطه انگليس بر منابع انرژي ايران 1299كودتاي سوم اسفند

تبعه دولت انگليس امتياز اكتشاف  دارسي ويليام ناكسي) شمسي1208(ميالدي 1901در سال
استخراج، حمل و نقل و فروش نفت ايران به استثناي پنج ايالت را كه زير نفوذ روسيه تزاري بود 

درصد از سود خالص 16بايست بر اساس اين امتياز دارسي مي. سال به دست آورد 60براي مدت 
). 8: 1379هاشمي بهرماني، (ايران بپردازد  هزار دالر نقد به دولت 20همراه االمتياز بهعنوان حقبه

درصد سهام شركت نفت  51طي قراردادي با دارسي  1914دولت امپراتوري انگليس در ماه مه 
دهي به تحوالت شكل ايران و انگليس را خريداري كرد و از اين زمان به بعد، دخالت انگليس در

اعمال نفوذ جدي بريتانيا در ايران، و  كشف نفت به تحكيم). 10:همان(سياسي ايران برجسته شد 
از اين تاريخ به بعد، حق دائمي و . ماندن در خليج فارس ياري رساندتصميم اين كشور به باقي

. فارس ايجاد كردي قدرت در خليجعملي كشورهاي صنعتي غرب را براي مداخله در موازنه

تجاوز به حق حاكميت دولتي در فارس مطلقاً جاي بحث ندارد ـ لذا اهميت ژئوپوليتيك خليج
  فارس در شود كه ژئوپوليتيك خليجفارس غيرقابل مذاكره است، اين موضوع باعث ميخليج

ي نفت تاثير اي ويژه و تصنعي قرار بگيرد ـ تصنعي به اين مفهوم كه چنانچه بر عرصهمقوله
صنعتي حفظ كرده است،  هاي اقتصاديبگذارد، مادام كه اين كاال اهميت حياتي خود را در نظام

بدين ). 78- 77: 1389فولر،(ي اعمال حق حاكميت كامل خود را ندارند هاي محلي اجازهقدرت
. كار نقش نفت در اقتصاد با حضور پر رنگ قدرت وقت گره خوردترتيب، از همان اوايل دست به

ت جايگاه هژمونيك خود بدين منظور، بريتانيا با احساس كاركرد استراتژيك اين ماده حياتي در تثبي
  .الملل سعي در كنترل آن در راستاي منافع خود كرددر نظام بين

  

  سركوب نهضت ملي شدن نفت و تسلط مجدد بيگانگان بر منابع انرژي ايران1332مرداد 28كودتاي

گيري خصمانه انگليس و طمع شوروي به نفت شمال ايران، اوضاع سياسي ايران به دليل موضع
: 1379هاشمي بهرماني،(تر شد ورود تدريجي قدرت نوظهور امريكا در منطقه بحرانيهمزمان با 

مخالفت با مقاوله نامه قوام ـ سادچيكف بر سر نفت  ـ 1326مهرماه  29با تصويب قانون ). 18
و طرح استيفاي حقوق تضعيف شده در نفت جنوب، دولت انگليس را به وحشت  - شمال

يك فرد نظامي و قابل اعتماد در راس دولت در دستور كار  انداخت و مجددا سناريوي ظهور
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بر اين ). 18: همان( دولت انگليس كه موفق شده بود شوروي را از ايران بيرون كند، قرار گرفت
اساس طبيعي خواهد بود كه انتخابات مجلس شانزدهم ميدان مبارزه وسيعي براي نيروهاي ملي و 

دليل اين حساسيت طرح اليحه . نگليس از سوي ديگر باشدو عوامل دربار و ا ،مذهبي از يك سو
و اليحه الحاقي از  1933 ملي شدن نفت در دستور كار مجلس شانزدهم و تصويب مجدد قرارداد

يعني در  1332 مرداد 28تا  1320طوركلي از شهريور به .)20:همان( سوي عوامل انگليس بود
ثباتي پي در پي كار آمدند و عامل اصلي اين بي نوزده كابينه بر روي فاصله دوازده سال جمعاً

وضعيت  .)18:همان( برخورد منافع انگليس، امريكا و شوروي در ايران بر مساله نفت بود ،هاكابينه
هاي متعددي را روي دفتر سياست لرزان سالهاي مصدق براي اقتصاد و قدرت بريتانيا گزينه

  .ادخارجي اين كشور در ارتباط با ايران قرار د

الملل را اغلب اقدام سازمان سياه براي نجات ايران از كمونيسم بين 1332مرداد ماه  28كودتاي 
. المللي نفت بوداين اقدام عمالً كار مشترك بريتانيا و امريكا به منظور حفظ كارتل بين. اندناميده

را در اختيار  مهمترين موضع عبارت بود از اين كه چه كسي كنترل توليد، فروش و توزيع نفت
از ديدگاه لندن شركت نفت ايران و انگليس بزرگترين پااليشگاه جهان را در اختيار . داشته باشد

داشت و عمالً دومين صادركننده بزرگ نفت خام در جهان و داراي سومين ذخيره بزرگ نفتي 
ميليون  92و ميليون پوند درآمد به صورت ماليات  24داري بريتانيا اين شركت براي خزنه. بود

درصد از سوخت مورد نياز ناوگان نيروي دريايي بريتانيا را  85تامين . كردپوند ارز تامين مي
از نظر واشنگتن و همچنين لندن كنترل . درصد سود ساالنه داشت 75برعهده داشت و همچنين 

 - ديگر كشورها پذيري بهسرايت ـ ايرانيان بر نفت احتماالً پيامدهاي درازمدت ويرانگري به همراه
يكي از ياداشتهاي محرمانه بريتانيا در برشمردن اين مخاطرات ). 218: 1389آبراهاميان، (داشت 

بدون ) نفت(ادامه فعاليت حداقلي صنعت: بندي صريحي انجام داده استدرازمدت جمع
ود مديريت خارجي احتماالً براي ايرانيان مطلوب خواهد بود؛ اما مشكالتي را براي ما به وج

. خواهد آورد؛ امنيت جهان آزاد به ميزان باالي استخراج از منابع منطقه خاورميانه وابستگي دارد

اگر نگرش موجود در ايران به كشورهاي عربستان و عراق سرايت كند، كل ساختار دچار 
درك رفتار فوق از جانب دو قدرت به ارزش نفت و ). 219: همان(فروپاشي خواهد گرديد

 40م 1332/1954در معامله . آورد ارتباط داردبار ميماده استراتژيك براي آنها به سودي كه اين
درصد نفت ايران به شركتهاي آمريكايي داده شد كه بزرگترين دستاورد در دوران پهلوي بود 
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با روي كار آمدن مصدق و ملي شدن صنعت نفت، منافع غرب به خطر ). 509: 1389فوران،(
الً اشاره شد، اين منافع در دو قالب كلي اقتصادي و سياسي براي آنان افتاد و همچنانكه قب

ي زماني جنگ سرد موقعيت استراتژيك كشورهاي عد سياسي در دورهاما در ب. شدتعريف مي
غرب اين كشورها  در نگاه استراتژيك ابرقدرت. ي نفت بر منابع نفتي انباشت شده بوددارنده

ون سياست سد نفود در برابر بلوك كمونيستي قرار داشتند و اين منطبق بر ريملند و در كان
  .جداره بودن آن با شوروي بسيار مهم و غيرقابل انكار بودموقعيت براي ايران به دليل تك

 “نگاه نو”بخشي از استراتژي  1953رابطه دست نشاندگي بين ايران و امريكا پس از كودتاي 
شوراي امنيت ملي آمريكا در تاريخ  NSC- 2/162سي شمارهنگاه نو كه در برر. آيزنهاور گرديد

تالشي براي بازيابي ابتكار عمل در رويارويي جهاني با اتحاد شوروي و  ،مطرح شد 1953نوامبر 
اين دكترين خواهان تالشي اساسي براي . هاي دفاعي امريكا بودكاهش هزينه ،در عين حال

 هاشمي بهرماني،( حوزه نفوذ شوروي بود ونتقويت كشورهاي طرفدار غرب در امتداد پيرام

كسينجر هم كه به دنبال پر كردن خالء ناشي از خروج نيروهاي - دكترين نيكسون .)46 :1379
دست بريتانيا از  شرق كانال سوئز طراحي شده بود، در پي تامين منافع ملي امريكا در منطقه به

دكتريني كه در امتداد خود،  - و در اين بين ايران بهترين گزينه بود ،يك غير امريكايي بود
بدين ترتيب جايگاه استراتژيك اين . )50- 49:همان( را عنوان نمود “دو ستوني”سياست معروف 

و تعيين رژيم سياسي و رفتار آن با منافع غرب  شدواحد سياسي بر موقعيت نفتي آن انباشت 
بدين معنا كه تعيين رژيم و در همان حال رفتار آن از . فتخود گرناپذيري بهشكل جدايي

  .قدرت انتخاب ساكنان و استقالل رژيم بيرون آمد

  

  وقوع انقالب ايران و جنگ تحميلي و تالش امريكا براي  سلطه مجدد بر منابع نفت ايران

در كفيل وزارت امور خارجه امريكا در امور خاور نزديك و آسياي جنوبي  هارولد ساندرز
ش تاكيد كرد كه منافع امريكا در ايران در طول زندگي يك نسل ثابت مانده زيرا 1976/1355

 فارس، آينده خاورميانه و توليد نفت حياتي بوداهميت ايران براي امنيت منطقه خليج”

به دنبال خروج نيروهاي  نظامي انگلستان از  ش1971/1350در سال ). 508- 509 :1389فوران،(
در . ي خليج فارس درآمدصورت قدرت مسلط حوزهفارس، ايران بهاي خليجهنشينشيخ

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  69               نقش اقتصاد سياسي بين الملل در تغيير ساختارهاي حاكميتي خاورميانه

 

) دكترين( يترين كشور براي اعمال آموزهگرماگرم شكست امريكا در ويتنام، ايران مناسب

نيكسون قبول كرد ) 1351خرداد -ارديبهشت( 1972به موجب توافق سري ماه مه. نيكسون بود
شاه ايران بخواهد در اختيار وي قرار دهد و نيازي به جلب كه هر نوع جنگ افزار غيراتمي كه 

 شدسقوط شاه موجب  .)512:همان( موافقت وزارت امور خارجه و وزارت دفاع امريكا نباشد
در خاطرات  برژينسكيدر اين رابطه . شوندگيري مواجه گيران آمريكا با بحران تصميمتصميم

  :با دو سئوال عمده مواجه ساخت گيران رابحران ايران تصميم: نويسدخود مي

ماهيت منافع حياتي ما در ايران چه بود؟ بنابراين چه چيزي در معرض خطر قرار داشت كه  −
 عنوان اولويت خودمان از آن محافظت كنيم؟بايست بهمي

رود و در توان در يك كشور سنتي كه به سرعت به سوي مدرنيزه شدن پيش ميچگونه مي −
ي انقالبي قرار گرفته بود، ثبات روياروي يك وضع فزايندهآن قدرت مطلقه شخصي 

 سياسي را حفظ كرد؟

پاسخ من به سوال اول يك پاسخ ژئوپوليتيك مبتني بر اهميت ايران براي حفظ منافع امريكا و 
 :1386گلجان و نوذري،( فارس تمركز داشتتر ازآن حفظ منافع غرب در منطقه نفتي خليجمهم

ه براي منافع غرب متاثر از انقالب ايران زماني خود را برجسته خواهد عمق مسال .)149- 148
در بازگشت از سفري  1359 ساخت كه به سخنان برژينسكي مشاور امنيت ملي امريكا در تيرماه

 اعالم كرد كه منتظر دريافت خبرهايي خوب از بغداد است ايشان رسماً. از بغداد توجه شود

خبرهاي خوبي كه در سايه آن انتظار غرب براي تغيير وضع و . )64 :1379هاشمي بهرماني،(
  .برگشت به حالت قبل از انقالب در آن قابل رويت بود

  

  )1375مرداد15(ها عليه بخش انرژي ايران موسوم به قانون داماتواعمال تحريم

مول ي شهاي امريكا عليه بخش انرژي ايران بوده و حوزههاي ايران، محور تحريمقانون تحريم
هاي اقتصادي ايران را آن در طول زمان افزايش يافته است تا معامالت انجام شده با ساير بخش

گذاري خارجي اين قانون از نقطه ضعف بخش انرژي ايران، يعني حضور سرمايه. نيز شامل شود
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 يك طرح را پيشنهاد 1آلفونسه داماتوسناتور . استفاده كرد 1995در اين كشور، در اواخر سال 
هاي بخش انرژي را به هاي خارجي بود كه فناوريكرد كه هدف آن تحريم آن دسته از بنگاه

اين قانون كه در سال . )9 :1392ي آمريكا، گزارش مركز تحقيقاتي كنگره( كردندايران صادر مي
ا هاي ايران تغيير نام داد، يك تحريم فراتر از مرزها است و به دولت آمريكبه قانون تحريم2006

هايي وضع كند كه در صنعت نفت هاي كشورهاي ثالث مجازاتدهد تا عليه شركتاجازه مي
 ها در كشورهاي متحد با امريكا قرار دارندبسياري از اين بنگاه. كنندگذاري ميايران سرمايه

  :شود، آن است كهها مشاهده ميآنچه در مورد تحريم ).10- 9 :همان(

ميليون بشكه در روز به 5/2كننده نصف منابع مالي دولت ايران، ازعنوان تامينصادرات نفت به
ميليون بشكه صادرات 5/2ميليون بشكه كاهش يافته است و اين ميزان از نصف مقدار1/1

هاي خريد نفت اين كشور از دليل كاهش صادرات نفت ايران، تحريم. نيز كمتر است 2011سال
به كاهش قابل توجه خريد نفت از ايران براي  سوي اتحاديه اروپا و تصميم چند كشور ديگر

  ).3 :همان( هاي آمريكا عليه آنها بوده استدريافت معافيت از اعمال تحريم

م به 2012ژانويه سال 23كشور عضو اتحاديه اروپا نيز در  27در هماهنگي با اين اقدام كنگره، 
و اعالم كردند كه اين ممنوعيت عقد قراردادهاي جديد واردات نفت از ايران راي دادند 

در ادامه، اين اتحاديه به دليل عدم پيشرفت . ممنوعيت از اول ماه ژوئيه اجرا خواهد شد
 اي با ايران، ممنوعيت واردات نفت از ايران را از اول ماه ژوئيهمذاكرات هسته

ي االجل براي قراردادهايي را كه پيش از اين ضرباجرا كرد و همه) 1391تيرماه11يكشنبه(
). 56 :1391مهديان و فخري،( خريد نفت از ايران منعقد شده بود، از اول ژوئيه ملغي اعالم كرد

گذاري شركتهاي خارجي در سرمايههاي نفتي اروپا بر ضد ايران، ضمن اينكه مانع از تحريم
درصدي درآمدهاي 20صنايع باالدستي و پايين دستي صنايع نفت و گاز ايران شده، كاهش 

اي عدهاين در حالي است كه ). 61:همان( فروش نفت ايران را نيز در پي داشته است حاصل از
المللي پيچيده كنند كه چون احكام نظام بينهاي وابستگي متقابل استدالل ميبا اشاره به نظريه

ها تواند با توجه به امكانات مختلف در دنيا، وابستگي خود را از تحريمشونده مياست، تحريم

                                                 
1.Senator Alfonso D'Amato 
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مورد توجه قرار دادن چند سال گذشته ايران به جهت وابستگي . )357 :1390وليزاده،( دهد نجات
 .متقابل نامتقارن گوياي شكنندگي ايران تك محصولي بوده است

  

  هاتجزيه و تحليل يافته

فارس آخرين نيروهاي خود را از شرق و از جمله منطقه خليج 1971از زماني كه بريتانيا در سال
خارج ساخت، اياالت متحده امريكا با توجه به وضعيت جنگ سرد و لزوم پركردن خالء 

، در ريچارد نيكسون ”دو ستوني”راهبرد  1970در دهه . انگليس امنيت منطقه را برعهده گرفت
راهبرد  1990و در دهه ريگانو  كارتربا اجراي دو رهنامه  “موازنه قدرت”راهبرد  1980دهه 

با  .)10 :1389ابراهيمي،( از راهبردهاي امريكا براي تامين امنيت در منطقه بودند “دوجانبهمهار ”
به خطر افتادن منافع اياالت متحده از طرف انقالب اسالمي ايران، كارتر رئيس جمهور امريكا در 

دكترين . فارس جايگزين دكترين نيكسون كردي خليجدكترين جديد خود را در منطقه1980سال
  :يد به شرح زير بودجد

هر اقدامي توسط نيروهاي . فارس به درستي دريابندي خليجالزم است همه موضع ما را در باره
فارس انجام گيرد اقدامي عليه منافع اياالت متحده تلقي خارجي براي در اختيار گرفتن خليج

  ).97 :1385اطاعت،( ي امكانات، از جمله نيروي نظامي دفع خواهد شدشده و با همه

اش از اهميت استراتژيك فارس براي تحكيم رهبريحضور اين كشور در منطقه خليج
حضور امريكا در اين بخش به معناي تامين نياز داخلي خود در كنار كنترل  .برخوردار است

باشد، از اين رو نفت در محاسبات امريكا براي حمله به عراق، ارزش رقيبان استراتژيك مي
امنيت اقتصادي كشورهاي صنعتي، بسته به تداوم ... داشته است و نه اقتصادياستراتژيك 

كشورهاي صنعتي شكنندگي خود را در برابر سه . ي خاورميانه استصدور نفت خام از منطقه
 المللي انرژيآژانس بين). 19-18: 1388پوراحمدي و جمالي،(شوك نفتي آشكارا ديدند 

)1EIA (3زاي قطع روزانه يك ميليون بشكه نفت، قيمتهاي آن بين برآورد كرده است كه به ا 
دالر به ازاي هر بشكه افزايش خواهد يافت و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي امريكا را  5تا 

                                                 
1. Energy Information Agency  
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). 101 :1386 موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد،(درصد مطلق كاهش خواهد داد /. 5تا /. 3بين 

ب در دوران جنگ سرد به داليل گره خوردگي ي خاورميانه براي اردوگاه غراهميت منطقه
اقتصاد اين كشورها به انرژي اين منطقه دركنار رقابت دو ابرقدرت شرق و غرب براي جهاني 

الملل انرژي را بيش از هر الملل، اقتصاد سياسي بينبين نمودن ايدئولوژي جهت كنترل نظام
 .عامل ديگري از نقطه نظر سياسي تقويت كرد

امريكا در زمينه منابع حياتي و از همه مهمتر نفت، نقش كليدي را در  -گ سرددر دوران جن
عوامل اصلي كنترل . ايفا كرده است )جنگ جهاني دوم(المللي بعد از جنگ تعيين نظم بين

ي اين منبع شركتهاي نفتي بزرگ و چند مليتي آمريكايي، انگليسي و هلندي بودند، اما كننده
 اين مساله خصوصاً. ريكا در خاورميانه نيز اهميتي همپاي آن را داشتقدرت سياسي و نظامي ام

، دخالت 1946در جريان تالش آمريكا براي مجبور ساختن شوروي به خروج از ايران در سال 
. و برقراري ارتباط نزديك با عربستان سعودي آشكار شد 1953 در امور داخلي ايران در سال

الرسون و ( ارزان و ثابت بود ن نفت با قيمتي نسبتاًنتيجه اين امر تضمين عرضه فراوا
امري طبيعي است زماني كه دولت امريكا براي مقابله با  ،از اين رو .)93 :1383اسكيدمور؛

انقالب اسالمي و گسترش آن اقداماتي جدي انجام داد و از محاصره اقتصادي و كودتا و حتي 
ي اجراي كودتاي درباره “اسپات اليت” امريكايي اين زمينه مجله در. ي نظامي استفاده كردحمله

  :موسوم به نوژه نوشت

. سازمان سياه كودتاي را سازماندهي كرد كه با شكست مواجه شد1359در ارديبهشت ماه سال

كه در طبس مواجه با شكست شد، از ديگر  - عمليات دلتا - ي نظامي مستقيم به ايران حمله
  .)98 :1385اطاعت،( انقالب بود ياقدامات امريكا درسالهاي اوليه

الملل در وابستگي اقتصاد البته عملكرد جهان صنعتي و اقدامات دول تاثيرگذار بر نظام بين
فعاليت اقتصاد امريكا و رشد . ي نفت در خاورميانه نهفته استالملل آنها به پديدهسياسي بين

به استثناي . ن وابسته استآن به چگونگي عملكرد اقتصادهاي اروپا،آسيا و آمريكاي التي
ي تجاري آمريكا وابستگي حياتي به نفت آمريكاي التين، مكزيك و كانادا تمام شركاي عمده

منافع اصلي صنعت مدرن جهاني ). 41: 1386موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد،(خاورميانه دارند 
دليل . باشدان ميفارس و در تضمين جريان آزاد و باثبات نفت از اين منطقه به جهدر خليج

سال  50اصلي منافع حياتي جهان در استمرار صدور نفت اين است كه اقتصاد جهاني طي
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فارس متكي بوده است كه اگر از دست برود اقتصاد گذشته به نفت سرشار و ارزان خليج
در ارتباط با نقش ارزي اين ماده ). 17: 1389ابراهيمي،(جهاني دچار فروپاشي خواهد شد 

هاي دخيل در اين بخش بايد اشاره كرد كه پيوند تنگانگي بين منافع اين راي كمپانيحياتي ب
روابط كشورهاي توليدكننده نفت  1970ي در ابتداي دهه. شركتها با دول متروپل نهفته است

با شركتهاي بزرگ كشورهاي شمال، باعث كاهش منافع كمپانيها و هفت شركت نفتي بر بازار 
ي نفت و اين شركتها حول محور سيستم روابط كشورهاي توليدكننده. جهاني نفت حاكم شد

برداري در بر طبق توافقات حاصل شده، حق انحصاري بهره. واگذاري امتياز نفت قرار داشت
هاي نفتي شمال در مقابل اين واگذاري، شركت. يك كشور به يك يا چند شركت تعلق گرفت
. كردنداالمتياز به كشور توليدكننده اعطا مييا حقهم بخشي از عايدات را به صورت ماليات 

. سپردگذاري را به دست شركتهاي نفتي مياين سيستم كنترل كل روند توليد و قيمت

ي نفت نه تنها گرفته در مقابل چنين روندي در كشورهاي سرچشمه هاي صورتمخالفت
ل كه شركتهاي نفتي را كننده را در پي داشت بلكه، كشورهاي شماواكنش شركتهاي توليد

  ). 240: 1383الرسون و اسكيدمور؛( دانستند نيز به مخالفت برخاستندي منافع خود مينماينده

غربي و مداخالت در  يهاي و وابستگي متقابل منافع كشورهاتنيدگيدرهمـ فهم شرايط فوق 
خون صنعت مدرن تنها با در نظر گرفتن اين كه نفت  ـ ي منابع هيدروكربنيكشورهاي دارنده

سنگ اهميتي استراتژيك اين ماده حياتي با جايگزيني آن به جاي ذغال. گردداست امكانپذير مي
اي كه دنياي گونهبه ،ي نگرش دولتها درآمدپيدا نمود و به صورت عاملي مهم و ديرپا بر نحوه

از . دان فراهم شودغرب به هر قيمتي تالش دارد كه اين منبع به مخاطره نيفتد و دسترسي آسان ب
فارس در تعامل با نيروي نظامي و سياسي غرب ي خليجخيز و به ويژه منطقهمناطق نفت ،اين رو

بدين جهت اهميت بيضي انرژي حضور آنها را توجيه خواهد نمود و به هر . قرار خواهد گرفت
 وجود آيد واكنش نشان خواهند دادهاي آن بهمشكلي كه براي اين مخزن و خروجي

طور بسيار ها متاثر از اهميت اين ماده حياتي است كه بههمه اين كنش). 52 :1385اطاعت،(
در دو بحران خاورميانه  1950ي الملل در دههآشكار ما شاهد دخالت نيروهاي تاثيرگذار بين

نخستين آن در سال . طور متناوب به وقوع پيوسته بودبوديم كه بر سر كنترل و توزيع نفت به
و زماني بود كه دولت ايران شركت نفت ايران و انگليس را كه در مالكيت مشترك بريتانيا  1951

با خلع يد از شركت نفت 1951آوريل29مصدق در تاريخ . و ايران قرار داشت، ملي اعالم كرد
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غرب براي كنترل وضعيت ايجاد  .)90: 1383كمپ و هاركاوي؛( را ملي اعالم كرد الذكر آنفوق
هاي اعمال شده بر اقتصاد ايران، نگران از افتادن ايران به دامن شوروي در شده جداي از تحريم

دومين بحران . ساز سقوط مصدق گشته و شاه ايران را با قدرت كامل بازگرداندزمينه 1953 سال
هور مصر كانال سوئز را ملي رئيس جم جمال عبدالناصريعني زماني روي داد كه 1956در سال 

 منجر به درگير جنگ بريتانيا و فرانسه با مصر گرديد 1956اعالم كرد كه در اوايل پاييز 

ي نفت از راه شود كه توجه به انتقال روزانهاهميت بحران اول زماني آشكار مي .)90:همان(
 18، 000، 000 به نزديك 1957بشكه در روز در سال  2، 400، 000 ي هرمز كه از حدودتنگه

براي اطمينان از اين كه اين جريان قطع نشود، اياالت  .افزايش يافت 1975بشكه در روز در سال
فارس در صورت وقوع جنگ با متحده و هم پيمانان او، استراتژي جامعي را براي دفاع از خليج

رب ايران در زمان اي، رژيم هوادار غقطب اصلي اين استراتژي منطقه. اتحاد شوروي تهيه كردند
امريكا به نمايندگي از جهان غرب در واكنش  .)101:همان( حكومت محمدرضاشاه پهلوي بود

 رئيس جمهور آمريكا جيمي كارتر، ـ الملليدر مقياس كالن بينـ  به تهاجم شوروي به افغانستان

روي به ذخاير گونه تهديد شو را اعالم داشت كه بر اساس آن اياالت متحده هر “ي كارترآموزه”
 فارس را اقدامي تلقي خواهد كرد كه پاسخ نظامي آمريكا را در پي خواهد داشتنفت خليج

  ). 103:همان(

امروزه . بندي منابع خام، نفت در رديف منابع معدني استراتژيك قرار دارددر تقسيم ،طور كليبه
در جنگ  كلمانسواين گفته  .شودعنوان ابزار اعمال فشار در سياست استفاده مياز مواد خام به

تاكيدي بر اين  “هر قطره نفت ارزش يك قطره خون سربازان ما را دارد”جهاني اول كه گفته بود 
در همين راستا، كشورهاي قدرتمندي همچون انگليس، فرانسه و امريكا با بكارگيري . مدعا است

در تائيد گفته  .)122:دگهرفرشا( خيز بودندديپلماسي نفت درصدد نفوذ و كنترل بر منابع نفت
ويكم همين كفايت خواهد نمود كه امريكا در زمان ورود به عراق تنها براي قرن بيست ،فوق

 شدت از طريق ارتش مورد حفاظت قرار داد، وزارت نفت عراق بوداي را كه بهوزارتخانه

  ).3 :1386موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد،(

ي ذكر موارد زير عمق آينده ،ر يا تثبيت ساختارهاي سياسيي نفت در تغيينقش آينده مورددر 
بعد از حوادث سالهاي جنگ جهان اول و كمبود نفت در دول . دهدخوبي نشان ميمساله را به

هشدار داد كه اگر بريتانيا نتواند از  والتر النگلرد اول  1920اروپايي درگير جنگ در ابتداي سال 
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فارس استفاده نمايد، ديگران اين كار را ميدانهاي نفتي خليج اين فرصت براي اعمال كنترل بر
از اين  .)78: 1383كمپ و هاركاوي؛( خواهند كرد و اين كليد هر موفقيتي در آينده خواهد بود

براي امريكا كه حضورش در خاورميانه از يك رشد تدريجي برخوردار بوده و با خروج  ،رو
تر اي كه همزاد است با حضور پر رنگاست، تجربه تر شدهنيروهاي بريتانيايي از شرق سوئز بيش

هاي انرژي موردنياز صنعت مدرن؛ تا زماني در صحنه ژئوپوليتيك جهاني به جهت كنترل مسيل
هاي آينده انعامي براي آن باشد، اجماع داخلي در مورد حضور نظامي فارس تا دههكه نفت خليج

 .)116 :1388بوزان و ويور؛( قوت خود باقي خواهد ماند فارس احتماالً بهقدرتمند آن در خليج
رسد با گذشت زمان به جاي افزايش كاهش يابد، كاهش اهميت اقتصادي اين نفوذ به نظر مي

اين اما تا زماني كه  ،)30:همان( نفت منجر به كاهش منافع سطح جهاني در منطقه خواهد شد
ن جهاني باشد، هرگونه اختاللي فيزيكي در ي حياتي يكي از كليدهاي گردش اقتصاد نويماده

 تاثير قرار خواهد دادطور اساسي فعاليتهاي اقتصادي جهان را تحتيا تغيير قيمتها، به عرضه

)Jean,2007:11( .اي كه اگرچه ثروت هنگفتي را از كشورهاي اثرات افزايش قيمت نفتي
هاي اقتصاد غرب در اما چرخ. كردي آن سرازير ي نفت به سوي كشورهاي صادركنندهواردكننده

 الرسون و اسكيدمور؛( اثر چنين وضعي با چالش مواجه گشت و رشد اقتصادي آن كند شد

شمار بدين جهت تضمين امنيت انرژي براي اقتصادهاي مدرن يك امر ضروري به .)242 :1383
ادي آنها به ثبات در ريزي درازمدت اقتصوابسته به انرژي بوده و برنامه رود، چرا كه شديداًمي

  ).Joffe,2007:1( دسترسي به آن بستگي دارد

 80ميليون بشكه در روز بود، توليد فعلي آن  45 تقريباً 1970و1960ي توليد نفت كه در دهه
سان بدين. طور، توليد ذغالسنگ و گاز نيز افزايش يافته استهمين. ميليون بشكه در روز است

اما . ميزان بسيار چشمگيري افزايش يافته استبه 1970ي ي سوختهاي فسيلي از دههعرضه
خيزش اقتصادهاي جنوب شرق . تر افزايش يافته استتقاضا براي انرژي با نرخي حتي سريع

ي اقتصادي در آمريكاي جنوبي، آسيا، صنعتي شدن سريع و گسترده در چين و هند و توسعه
يابد، وقتي تقاضا افزايش مي. منتهي شده است خاورميانه و آفريقا به افزايش تقاضا براي انرژي

اسميت و ( يابدرقابت براي كسب حجم مقدار محدود منابع انرژي قابل دسترسي نيز افزايش مي
  ي زير است كه در تمامي ضرورت و اهميت اين مساله در دو نكته .)273 :1392ديگران،

  :شودها در مورد انرژي مشاهده ميبينيپيش
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ي فارس وجود ندارد تا بتواند تقاضاي فزآيندهجايگزين واقعي براي نفت خليجگونه هيچ •
  .جهاني نفت را در اين دوره تامين كند

كمپ و ( فارس نياز خواهند داشتكشورهاي آسيايي به مقدار بسيار زيادي از نفت خليج •
  ).187: 1387هاركاوي؛

بين منافع : دهدزير را نشان ميهاي در چهارچوب اصل وابستگي متقابل نتايج تحليل يافته
شمار كشورها و بازيگران جهان غرب كه تا به امروز در منطقه خاورميانه جزو بازيگران اصلي به

اي ديگر بين كشورهاي خارج از گونهاند، وابستگي متقابل وجو دارد اما اين وضعيت بهرفته
بين منافع جهان خارج از منطقه  منطقه و خود منطقه ظهور يافته كه بيانگر وابستگي نامتقارن

به ماهيت اقتصاد كشورهاي  ،سواين ناهمسطحي از يك. خاورميانه با كشورهاي اين منطقه است
ي ي توسعهدرجه ،ديگر سويمحصولي بوده و از تك منطقه ارجاع دارد كه گوياي اقتصاد
بابت قرار نداشته، بدين اي از اين دهد كه در مرحله شايستهاقتصادي ساختارهاي آن را نشان مي

لذا . الملل آنها بيگانه استي اقتصاد سياسي بينبا جوهره جهت تنوع توليد در اقتصاد آن تقريباً
شكل  - گان و نيازمندان انرژيدارند - ي متفاوت از بازيگرانهمبستگي متقارني بين اين دو حوزه

الملل پاي اقتصاد سياسي بيناين در حالي است كه بازيگران جديدي به صحنه . نگرفته است
اين در خود رقابت ابرقدرتي براي سهم خواهي  .باشندنهاده و نيازمند شديد انرژي خاورميانه مي

  انرژي و دخالت در ساختارهاي سياسي و تغيير آنها را تا زمان دستيابي به اهداف كه 

الملل و اقتصاد سياسي ي نظام بيني منافع بازيگران غالب صحنهكننده و برآوردكنندهتضمين
عالئم فوق حاكي از اين واقعيت خواهد بود كه تا  ،از اين رو. نمايدالملل باشد، را موكد ميبين

ي اين زماني كه نفت جايگاهش در اقتصاد همچنان برجسته باشد حاكميت كشورهاي دارنده
تغيير ساختارها با ماده حياتي مورد دخالت كشورهاي نيازمند و قدرتمند جهاني خواهد بود و 

الملل از همبستگي و همزادي دروني تامين منافع كشورهاي تعيين بخش اقتصاد سياسي بين
نظير سرنگوني دولتهاي ليبي، عراق و ماجراجويي غربيها بر روي ايران و . برخوردار است

گاز  هايي از پيوند اقتصاد با سياست است كه بر روي نفت وها مورد ديگر نمونهشوروي و ده
اضافه بر آن به جهت تغيير موقعيت جغرافيايي كشورهاي نيازمند نفت كه به . اندمتمركز شده

و  ،باشد از يك سوالملل انرژي ميي اقتصاد سياسي بينمعناي حضور قدرتهاي جديد در عرصه
- از طرف ديگر منافع قدرتهاي پير و مالحظه قراردادن استقالل نسبي تاثيرگذارترين قدرت آن
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بنديهاي جديد اما با ماهيت منافع در اين عرصه، رقابت بر سر اين ماده كه بيانگر قطب - مريكاآ
  .برخاسته از انرژي است، دور از انتظار نخواهد بود

  

  گيرينتيجه

هاي فسيلي و از ميان آنها نفت به جهت وابستگي شديد اقتصاد جهاني در اين مدت زمان انرژي
ي در اين گفته كه اين ماده اي كه عموماًاي صعود كرده، به گونهبرجستهاز كشف آن، به جايگاه 

هاي طبيعي است كه چنين اهميتي كانون. حياتي كااليي استراتژيك است، اتفاق نظر وجود دارد
اين اهميت براي مناطق مخازن . ي آن را نيز صاحب چنين امتيازي خواهد نموداصلي دارنده

انرژي  فرصت بدان جهت كه اوالً. تهديد خود را نشان خواهد دادنفتي در دو قالب فرصت و 
در اين كشورها به دليل نيازي كه از بيرون وجود دارد، به يك منبع ارزي مطمئن با اندك 

هاي ساختاري براي چنين مناطقي در تنوع تغييرات جرئي تبديل شده كه در صورت ضعف
ضح خود را نشان خواهد داد و از بعد توليدات كه جغرافياي كشور تحميل كرده، به وا

 - ميالدي 70و60هايسالهاي دهه - يابي به اهدافژئوپوليتيك هم به منبعي اثرگذار براي دست
اما در كنار دو فرصت كلي فوق در نقش يك تهديد اساسي نيز ظاهر . ملي تعريف خواهد شد

از اين . شوداز همان ماهيت استراتژيك بودن خود كاال ناشي مي تهديد فوق دقيقاً. خواهد شد
الملل كه در گذشته هاي نيروهاي تاثيرگذار اقتصاد سياسي بينرو در چنين كشورهايي دخالت

شوند، امري بديهي خواهد بود مان آشكارا احساس ميدر پيرامون ايم و امروزه نيزشاهد آن بوده
درتغيير و تثبيت  ـ نفتـ  به بيان ديگر انرژي. دار خواهد نمودلهو حاكميت اين كشورها را مسا

ساختارهاي سياسي نقش انكارناپذيري پيدا كرده است، البته وجود دو حالت تثبيت و تغيير را 
كليد  “ثبات”. تعريف خواهد نمود ـ داري غربيسرمايهـ  ماهيت منافع در كشورهاي متروپل

طور عام و ي خاورميانه بهات سياست در غرب در قبال منطقهبردن به ذي اصلي براي پيواژه
ثبات به معناي جريان مداوم و بدون وقفه مبادله هر آنچه را كه اقتصاد . است خاصطور ايران به

با اين تعريف اين نه منافع . رساندي آن عملكرد كارآمد خود را به انجام ميليبراليستي در سايه
البته تا اين زمان، منافع ـ  هاي اقتصاد ليبرالي استخواسته ،فت بلكهي نكشورهاي توليد كننده

هاي آينده بر وضعيت ژئوپوليتيك متضاد منطقه خواهد ديگر كشورهاي صنعتي شده نيز در دهه
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ي تغييردهنده و دولتهاي عربي دارنده ي ملي مصدق نمونهجبهه. كننده استكه معين - افزود
احتمال تغيير منافع در متروپل در اثر وضعيت بعد از  ـ روندشمار ميكننده بهنفت نمونه تثبيت

شدن و حضور رقيبان جديد، ماهيت سياست در ارتباط با اين دست فروپاشي شوروي و جهاني
  ت فتر آنكه تغيير قطبهاي وابسته به نروشن. از كشورها را دستخوش تغيير كرده است

بدين معنا كه اگر با . دهدآينده خاورميانه خبر ميفارس از برخورد دو قطبي ديگر در خليج
متوجه حضور بازيگران  ،و خاورميانه به طور عام ،طور خاصي تاريخ سياسي ايران بهمطالعه

الملل خاورميانه همچون بريتانيا، آمريكا، شوروي خارجي موثر در سياست و اقتصاد سياسي بين
بوديم، در آينده نه ... گزون موبيل و پتروليوم وو بازيگران غيردولتي همچون شركتهاي نفتي ا

چندان دور بازيگران جديدي از شرق و جنوب آسيا در رقابتي تنگاتنگ با بازيگران سابق در اين 
گر اين تحليل وضعيت در چارچوب نظريه وابستگي متقابل بيان. منطقه حضور خواهند پرداخت

به دليل حاكميت بعد  ـ تر خاورميانهعام ايران وـ  نكته است كه؛ براي چنين ساختارهايي
نامتقارن وابستگي جداي از آنكه انرژي امنيت و صلح در منطقه را برآورده نكرده بلكه، تغيير و 

  .هاي سياسي آن به منافع كشوهاي قدرتمند گره خورده استتثبيت رژيم
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