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چرخههاي بازرگاني ـ سياسي نفت و اثر آن بر ايران
دكتر ابراهيم متقي ـ استاد علوم سياسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
اسالم ذوالقدرپور ـ دانشجوي دكتراي سياستگذاري عمومي ـ دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

چكيده:

وابستگي سنگين دولتها در ايران و در واقع اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي ،به پاشنه آشيل اقتدار منطقهاي و

جهاني ايران تبديل شده و نوسانها در توليد ،صادرات و بهاي نفت بر اوضاع داخلي و خارجي كشور ،اثر گسترده

دارد؛ اثري كه در برخي بازههاي زماني به سونامي تبديل ميشود و در كل ميتواند ساختار نظام را در معرض

خطر قراردهد! پس از تحريم نفت ايران از سوي امريكا و گسترش آن به پهنه جهاني از سال  ،1390درآمدهاي
نفتي ايران كاهش چشمگير يافت ،اما با آغاز كاهش بهاي نفت بود كه اقتصاد ايران با ضربهاي بسيار خطرناكتر از

تحريمها روبهرو شد .افت تند بهاي نفت ،موجب شد كه مسئوالن ايراني به فكر راهكارهاي رويايي با اين پديده

بيفتند؛ راهكارهايي كه پارهاي از آنها غير عقالني و غير اقتصادي است :كاهش هزينههاي دولت در بودجه ،حذف

كامل درآمد نفت از بودجه و....

پيامدهاي وابستگي اقتصاد ايران به نفت و رانتير بودن دولتها در ايران در بيش از يك سده و حتا پس از نقاط

عطفي مانند ملي شدن صنعت نفت و انقالب اسالمي  ،1979كاهش بهاي نفت بر پايه خواست و دستكاريهاي
سياسي عربستان موجب شده است پرسشهايي درباره علل پيش آمدن دورههاي كاهش يا افزايش بهاي نفت و رابطه

آن با اقتدار و استقالل ايران مطرح شود.

چرخه بازرگاني ـ سياسي بازار بينالمللي نفت ،از نيات سياسي كدام رقيبان ايران مايه ميگيرد؟

دورههاي رونق و ركود اقتصاد ايران را كه ناشي از كاهش يا افزايش درآمدهاي نفتي و كاهش يا افزايش بهاي

جهاني نفت است ،بايد در يك چرخه رقابت بازرگاني ـ سياسي بينالمللي تحت تأثير رقيبان منطقهاي و جهاني
ايران بررسي كرد.
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پيشگفتار

نقش اثرگذار نفت و درآمدهاي برآمده از آن بر
همه مناسبات اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و ...ايران
زمين در يكصد سال گذشته ،برجسته و ملموس بوده
است .نفت چنان با مسايل و رويدادها در ايران و
زندگي شهروندان درآميخته كه حتا بر هويت ايراني ـ
اسالمي آنان نيز اثر گذاشته و هويت نفتي بر بخشي از
ايرانيان سايه افكنده است.
اين هويت را ميتوان در شيوه انديشيدن ،گفتمان،
پوشش و كردار بسياري از مردمان در بخشهاي نفتخيز
و نيز مديران صنعت نفت ايران به خوبي ديد .نقش
نفت و صنعت نفت بر رويدادهاي اجتماعي بزرگ در
ايران مانند جنبشها و انقالبها در يك سده گذشته را
نبايد فراموش كرد .نفت ،نقشي برجسته در روابط ايران
و غرب داشته است ،بهگونهاي كه در اين چند دهه،
غرب و آمريكا كوشيدهاند در سايه نفت و نوسانهاي
بهاي آن بر اقتصاد ،فرهنگ و امنيت ايران اثر گذارند.
وابستگي اقتصاد ايران به نفت و اثرپذيري فرهنگ
از اقتصاد را ميتوان يكي از روزنههاي اميد بيگانگان
براي اثرگذاري بر زندگي و فرهنگ ايرانيان دانست.
برپاية برخي نظريات غربي ،فرهنگ وابسته به اقتصاد و
حالوهواي اقتصادي است ،چنانكه فرانسيس فوكوياما
نظريهپرداز امريكايي ـ ژاپني ميگويد« :هدف اصلي و
نهايي اقتصاد كالن را ميتوان در قلمرو فرهنگ يافت»
(فوكوياما.)334:1393 ،
يكي از گرفتاريهاي هميشگي دولتها در ايران،
وابستگي بيش از اندازه به نفت و خوشبيني درباره
اثرگذاري آن بر معادالت و مبادالت بينالمللي بوده
است؛ حتا گاهي از نفت بعنوان سالح نام ميبرند ،اما
از سياستگذاري شايسته براي كاربردي كردن سالح
نفت غافلند .افزايش بهاي نفت در چند سال و سپس
وضع تحريمهاي فلجكننده در مورد فروش نفت ايران
نشان داده است كه سياستگذاران امريكايي و غربي به
خوبي از چندوچون مسايل نفت ايران آگاهي دارند و
برپاية راهبردي هميشگي براي جلوگيري از رشد و
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● وابستگي اقتصاد ايران به نفت و اثرپذيري
فرهنگ از اقتصاد را ميتوان يكي از روزنههاي
اميد بيگانگان براي اثرگذاري بر زندگي و فرهنگ
ايرانيان دانست .برپاية برخي نظريات غربي،
فرهنگ وابسته به اقتصاد و حالوهواي اقتصادي
است ،چنانكه فرانسيس فوكوياما نظريهپرداز
امريكايي ـ ژاپني ميگويد« :هدف اصلي و نهايي
اقتصاد كالن را ميتوان در قلمرو فرهنگ يافت».
توسعه ايران ،با تغيير تاكتيكهاي خود ،از نفت ايران به
زيان خود ايران بهره ميگيرند!
سياستگذاران ايراني بايد عوامل واقعي كاهش و
افزايش بهاي نفت در بازار جهاني را درست بشناسند و
از تاكتيكهاي احساسي و غيرعقالني بپرهيزند .واقعيتها
در مورد بهاي نفت را ميتوان در چرخه بازرگاني ـ
سياسي ديد .در بررسي تحوالت جهاني نفت و اثر آن
بر ايران ،چگونگي و علل پيش آمدن اين دورههاي
كاهشي يا افزايشي قيمت نفت ،اهميت دارد .يكي از
روشها و چارچوبهاي نظري براي بررسي تاريخمند
بازار نفت و نوسانهاي آن ،نظريه چرخه (سيكل)
بازرگاني ـ سياسي است.
 -1چرخه بازرگاني با ماهيت اقتصادي

چرخههاي بازرگاني با ماهيت و شالودة اقتصادي
را كه بنياد نظريه چرخههاي بازرگاني ـ سياسي است،
اقتصاددانان برجستهاي مانند جان مينارد كينز ،نيكالي
كندراتيف ،فريدمن ،فين كيدلند ،فردريشفون هايك،
جورج مدلسكي و ...طرح و پيگيري كردهاند.
نظريهپردازان چرخه بازرگاني برآنند كه رويدادها
و پديدههاي اقتصادي و بازرگاني به عوامل يكسره
اقتصادي بستگي دارد و در چارچوب نوسانها يا
دورههاي تكرارشدني در زمانهاي مختلف بر اقتصاد
جهاني اثر ميگذارد .نكته مهم در اين نظريه ،تكرار
شدن برخي پديدههاي اقتصادي در گذر زمان است.
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اين چرخه بازرگاني را بايد تابعي از همان قانون
معروف عرضه و تقاضا دانست.
چرخه و نوسان دو وجهي يا دو مرحلهاي «ركود
و رونق» (ركود و رونق در عرضه و تقاضاي كاال،
سرمايهگذاري ،حجم پول و نقدينگي و )...را بايد از
مهمترين نوسانها و چرخههايي دانست كه بارها در
اقتصاد تكرار شده است و ميشود.
هرچرخه بازرگاني داراي همان دو مرحله اصلي
ركود و رونق است كه هر مرحله نيز وضع و مسائل
خاصي دارد؛ مسائلي مانند :اشتغال كامل ،توليد ،عرضه
و تقاضاي باال براي مرحله رونق و بيكاري باال و توليد
و تقاضاي پايين براي مرحله ركود تعريف شده است.
«چرخه بازرگاني ،نوسان مجموع توليد ،درآمد و سطح
اشتغال ملي است كه معموالً از  2تا  10سال طول
ميكشد و شاخص اصلياش توسعه يا ركود گسترده
در اكثر بخشهاي اقتصاد است» (ساموئلسن ،1388 ،ج
.)930 :1
يكي از مهمترين نظريات در اين بخش را بايد
مربوط به كندراتيف روسيتبار دانست كه معتقد به
وجود چرخهاي از رونق ،ركود ،كسادي و بازيافت در
اقتصاد بينالمللي است (پارسونز ،1392 ،ج.)359 :1

● يكي از گرفتاريهاي هميشگي دولتها در ايران،
وابستگي بيش از اندازه به نفت و خوشبيني
درباره اثرگذاري آن بر معادالت و مبادالت
بينالمللي بوده است؛ حتا گاهي از نفت بعنوان
سالح نام ميبرند ،اما از سياستگذاري شايسته
براي كاربردي كردن سالح نفت غافلند .افزايش
بهاي نفت در چند سال و سپس وضع تحريمهاي
فلجكننده در مورد فروش نفت ايران نشان داده
است كه سياستگذاران امريكايي و غربي به خوبي
از چندوچون مسايل نفت ايران آگاهي دارند و
برپاية راهبردي هميشگي براي جلوگيري از رشد
و توسعه ايران ،با تغيير تاكتيكهاي خود ،از نفت
ايران به زيان خود ايران بهره ميگيرند!
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پيش آمدن و تكرار شدن دورههاي بحراني در اقتصاد
جهاني مانند بحران ركود تورمي در دهه  ،1920بحران
مالي و پولي  1997در خاور آسيا ،بحران مالي 2008
در آمريكا و جهان ،بحران ركود در اتحاديه اروپا و...
نشان ميدهد كه نظم و چارچوبي ويژه بر تاريخ اقتصاد
جهاني حاكم است كه ماية تكرار شدن دورههاي رونق
و ركود در اقتصاد ميشود.
تعيين و اثبات دورههاي كوتاه مدت ( 8تا  10ساله)
و دورههاي طوالني ( 20سال به باال) را كه بعنوان
چرخه يا سيكل بازرگاني تعريف ميشود ،بايد يكي از
ابزارها و معيارهاي اقتصاددانان و سياستگذاران براي
پيشبيني و سياستگذاري در حوزه اقتصاد و اداره امور
يك كشور يا حتا اقتصاد جهاني دانست.
 -1-1چرخه بازرگاني
با ماهيت غير اقتصادي (سياسي)

چرخههاي بازرگاني با ماهيت غيراقتصادي يا همان

چرخه بازرگاني ـ سياسي ،از دهه  1960در حوزه
انديشه اقتصاد سياسي جهان و بويژه در باخترزمين

مطرح شده و گسترش يافته است .انديشمنداني مانند
ويليام نوردهاوس ،ادوارد تافت ،آنتوني داونز ،برونو

فري و ...در اين حوزه نظريهپردازي كردهاند.

نظريهپردازان در زمينه چرخه بازرگاني با ماهيت

غيراقتصادي ،بيشتر بر ماهيت و عوامل سياسي چرخه

بازرگاني تأكيد و نظريه خود را با عنوان چرخه

بازرگاني ـ سياسي ،با برجستهسازي بُعد سياسي آن،
مطرح ميكنند .آنان برآنند كه تكرار شدن دورههاي
ركود و تورم در بازرگاني و اقتصاد ،با كاركردها و

مقاصد سياسي ساختار و كارگزاران اقتصاد پيوند

تنگاتنگ دارد و مقاصد بازيگران در پهنه سياست است
كه موجب پيدايش دورههاي ركود و رونق در اقتصاد

ميگردد.

نظريههاي بازرگاني با ماهيت غيراقتصادي ،ريشه

چرخه بازرگاني را در نوسانهاي عوامل بيرون از
سيستم اقتصادي ميدانند .جنگها ،انقالبها و انتخابات،
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بهاي نفت ،كشف منابع طال ،مهاجرت و ...را ميتوان

● نظريهپردازان در زمينه چرخه بازرگاني با
ماهيت غيراقتصادي ،بيشتر بر ماهيت و عوامل
سياسي چرخه بازرگاني تأكيد و نظريه خود را با
عنوان چرخه بازرگاني ـ سياسي ،با برجستهسازي
بُعد سياسي آن ،مطرح ميكنند .آنان برآنند كه
تكرار شدن دورههاي ركود و تورم در بازرگاني
و اقتصاد ،با كاركردها و مقاصد سياسي ساختار
و كارگزاران اقتصاد پيوند تنگاتنگ دارد و مقاصد
بازيگران در پهنه سياست است كه موجب پيدايش
دورههاي ركود و رونق در اقتصاد ميگردد.

سياستهاي اقتصادي به رأيدهندگان و اميدوار كردن

كوچك و بزرگ با اتحاديه اروپا و آمريكا بر سر

خود ،جذب كنند.

از چرخة بازرگاني ـ سياسي دانست .غرب و آمريكا

نمونههايي از عوامل غيربازرگاني چرخه بازرگاني ـ
سياسي دانست كه ماهيت غير بازرگاني دارند اما اثري
چشمگير بر بازرگاني و اقتصاد ميگذارند (ساموئلسن،
 ،1388ج .)933 :1

چرخه بازرگاني ـ سياسي بيشتر براي توضيح

سياستهاي اقتصادي دولتها و فرمانروايان در درون

كشورها به كار گرفته شده است .دولت ،فرمانروايان

يا جويندگان قدرت براي به دست آوردن آراي بيشتر

در انتخابات ،برنامههاي اقتصادي را دستكاري ميكنند
تا بتوانند با دادن انگيزههاي مالي و پولي در پوشش
آنان ،آراي ايشان را به سوي حزب يا نامزد مورد نظر

نرخ عوارض گمركي كاالها و ...را ميتوان نمونهاي

آنتوني داونز دربارة نيت سياسي سياستگذاران و

براي تهديد و تضعيف رقيبان خود ،در دورههاي زماني

حداكثر كردن آراء خود و پيروزي در انتخابات ،به

بازرگاني ـ سياسي كه با تاكتيكهاي سياسي بيرون از

آنست كه بايد انتظار چرخهاي از سياستها را داشته

قدرتهاي بزرگ سياسي از راه دستكاري در روند عادي

موجود است» (پارسونز،1392 ،ج .)331:1تكرار چرخه

دگرگونيها در بازار جهاني نفت را نيز ميتوان

در سطح جهاني و اقتصاد بينالملل نيز داراي پيشينه و

در يك سده اخير دانست .اين چرخه در بازار جهاني

عوامل سياسي يا همان نيّات سياسي فردي و حزبي

اين يكصدسال بارها رخ نموده است و در بسياري

تا اقتصاد و بازرگاني كشور دچار افتوخيز و بيثباتي

بويژه سياسي مايه كاهش و افزايش قيمت يا كاهش و

انتخابات ،وارد عرصه اقتصاد و بازرگاني ميشود و

نفت ،گاز و مشتقات آنها ،بويژه پس از جنگ جهاني

همان سياستها و تاكتيكهاي هميشگي دستكاري در

امنيت و اقتصاد و سياست گرفته تا شيوة زندگي و

چرخه بازرگاني ـ سياسي اقتصاد بينالملل را

گفت زندگي انسان تابعي از نفت و مشتقات آن بوده

كارگزاران اقتصادي ميگويد« :سياستگذاران با هدف

خاص از اين ابزار بهره ميگيرند .هدف اين چرخه

طراحي استراتژي ميپردازند .پيآيند [پيامد] اين مسأله

جريان عادي اقتصاد به كار گرفته ميشود ،تأمين منافع

باشيم كه هدف آن ،دستكاري اقتصاد به نفع دولت

اقتصاد جهاني است.

ركود و رونق در اقتصاد و بازرگاني با ريشة سياسي،

يكي از نمونههاي برجستة چرخه بازرگاني ـ سياسي

نمونههاي بسيار است.

نفت كه از آن با عنوان بحران نفتي نيز ياد ميشود ،در

براي بهدست آوردن رأي در انتخابات ،موجب ميشود

موارد بهجاي عوامل اقتصادي ،عوامل غيراقتصادي و

گردد .نيات و مقاصد سياسي در راستاي پيروزي در

افزايش توليد نفت بوده است.

فرمانروايان يا عالقمندان دستيابي به قدرت را به تكرار

دوم ،اهميت بيچونوچرا در زمينههاي گوناگون از

اقتصاد وا ميدارد.

فرهنگ در سراسر جهان داشته ،تا آنجا كه ميتوان

ميتوان در بازار كاالهاي گوناگون ،از موز گرفته تا
خودرو و نفت ،ديد .رقابت و حتا رويارويي كشورهاي

است .وابستگي همهسوية انسان به نفت ،موجب شده
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است تا بازار نفت و درآمدهاي نفتي براي همه كشورها،
توليدكننده و مصرفكننده ،اهميت حياتي پيدا كند.

اهميت نفت و بهاي آن ،بهگونهاي است كه ميتوان

تأثير آنرا در صحنه بينالمللي به خوبي ديد .برخي

نظريهپردازان از نقش چرخه كاهش و افزايش قيمتها
در افول يا صعود قدرتهاي جهاني سخن گفتهاند؛

چرخهاي كه سياست را با اقتصاد ميآميزد و چرخه
بازرگاني ـ سياسي را شكل ميدهد.

چرخه بازرگاني ـ سياسي قيمتها را ميتوان با

چرخه بازرگاني ـ سياسي نفت همسان دانست ،زيرا

نفت يكي از مهمترين ابزارها و كاالها در اقتصاد و
بازرگاني جهاني است .جورج مدلسكي دربارة تأثير
سياست بر اقتصاد و پيدايش چرخههاي بازرگاني ـ

سياسي ميگويد« :روندهاي افول قدرت برتر با ايجاد

موجهايي طوالني مدت در اقتصاد جهان همراه است.

آنها دورهاي از افزايش قيمتها و كميابي منابع را با كاهش
قدرت همراه ميدانند .در نقطه مقابل ،افزايش و تمركز
قدرت به موازات روند نزولي قيمتها ،فراواني منابع و
نوآوريهاي اقتصادي رخ ميدهد» (ناي.)340:1387 ،

چرخة بحرانزاي بازرگاني ـ سياسي در بازار

جهاني نفت را كه بيشتر از خواستها و هدفهاي

بازيگران مهم در اين بازار مايه ميگيرد ،بايد ابزاري در
دست توليدكنندگان يا مصرفكنندگان نفت دانست كه

ميكوشند با دستكاري غير اقتصادي در بهاي نفت در
بازار ،منافع سياسي خود را برآورده سازند.

● چرخة بحرانزاي بازرگاني ـ سياسي در بازار
جهاني نفت را كه بيشتر از خواستها و هدفهاي
بازيگران مهم در اين بازار مايه ميگيرد ،بايد
ابزاري در دست توليدكنندگان يا مصرفكنندگان
نفت دانست كه ميكوشند با دستكاري غير
اقتصادي در بهاي نفت در بازار ،منافع سياسي
خود را برآورده سازند.
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 -2-1پيشينه چرخه بازرگاني ـ سياسي نفت
تاريخ نفت شاهد دورههاي خاصي از افزايش
يا كاهش بها يا توليد نفت بوده است؛ دورههايي
كه در بيش از يكصد سال گذشته بارها تكرار شده
است .در بررسي اين دورهها بهخوبي ميتوان ماهيت
غيراقتصادي عوامل ايجاد بحرانهاي نفتي را دريافت و
نمونههاي برجسته در اين زمينه چنين بوده است:
ملي شدن صنعت نفت ايران در  :1951با ملي شدن

صنعت نفت ايران ،انگلستان كه هنوز در خليجفارس
حضور گسترده داشت و از قدرتهاي بزرگ جهان
شمرده ميشد ،كوشيد با برقراري تحريم خريد و
پااليش نفت ايران ،زمينه شكست قانون و ناكامي
نهضت ملي ايران را فراهم آورد.
بازار جهاني نفت در آن دوران با وجود صادر نشدن
نفت ايران ،آرام ماند و شوك افزايش قيمت پيش نيامد
و علت ،افزايش توليد روزانه نفت از ده ميليون و نهصد
هزار بشكه در سال  1950به  13ميليون بشكه در سال
 1352بود ،هرچند توليد نفت ايران از روزانه  666هزار
بشكه در سال  1950به  20هزار بشكه در سال 1952
كاهش يافته بود (يرگين.)521:1380 ،
ملي شدن صنعت نفت ايران و قطع توليد و صدور
نفت ايران از يكسو و افزايش توليد همسايگان
غربگراي ايران در آن دوران را بايد برخاسته از برتري
عوامل سياسي بر عوامل اقتصادي در بازار جهاني نفت
دانست :فشار قدرتهاي بزرگ بر كشورهاي عربي براي
توليد بيشتر با هدف رفع نياز خود و به زانو درآوردن
ايران.
جنگ اعراب و اسرائيل و تحريم نفتي  :1973پس
از شكست ارتشهاي عربي به رهبري مصر در حمله
به اسرائيل و وارد شدن خسارات فراوان به كشورهاي
عربي و افتادن بخشهاي بزرگي از خاك اين كشورها
بهدست اسرائيل در  ،1973براي نخستين بار در تاريخ
نفت ،توليدكنندگان عربي اين كاالي اقتصادي آنرا
بعنوان ابزاري كارآمد در برابر غرب بهكار گرفتند.
در آن هنگام ،با وجود اعالم و اجراي تحريم نفتي
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از سوي برخي كشورهاي عربي مانند عربستان ،كويت،
ليبي و ،...ايران و عراق به اين تحريم نپيوستند و در
كنار ديگر مخالفان عربستان به افزايش توليد روزانه
 60هزار بشكهاي دست زدند( .يرگين.)694:1380 ،
با تحريم نفتي اعراب كه رويكردي سياسي با هدف
جلوگيري از پيشرويهاي اسرائيل بود ،بازار نفت دچار
بحران شد و بهاي نفت كمابيش به چهار برابر افزايش
يافت.
اين رويداد كه نخستين ضربه نفتي نيز نام گرفت،
تابعي از نقش عوامل سياسي و خواست بازيگران در
بازار نفت ،بويژه عربستان و ايران و آمريكا بود .در اين
ميان ،ايران توانست بهاي نفت خود را از كمابيش شش
دالر به نزديك  23دالر در هر بشكه برساند (يرگين،
.)707:1380
2ـ اثر انقالب اسالمي ايران
بر سياستگذاريهاي نفتي

در حاليكه بهاي نفت در پنج سال پس از ماجراي
نفتي  1973ثباتي نسبي داشت ،از سال  1979اعتراضات
گسترده مردمي در ايران به حكومت پهلوي باال گرفت
و كاركنان و كارگران صنعت نفت دست به اعتصاب
زدند و موجب كاهش و بلكه قطع توليد و صدور نفت
ايران شدند.
شوك انقالب اسالمي به بازار جهاني نفت ،يا ضربه
دوم نفتي ،بهصورت متوقف شدن توليد روزانه 5/5
ميليون بشكه و صدور  4/5ميليون بشكه نفت ايران
بود .بدينسان بهاي نفت ،افزايشي 150درصدي يافت،
هرچند عربستان با همة توان به توليد نفت پرداخته بود
تا جاي خالي نفت ايران در بازار را پر كند (يرگين،
779:1380ـ.)772
پس از آن ،اشغال سفارت آمريكا در تهران نيز يكي
ديگر از چرخههاي بازرگاني ـ سياسي نفت را رقم
زد.
اشغال سفارت آمريكا كه آنرا بايد دنباله ضربه
دوم نفتي در سده بيستم دانست ،روابط دو كشور را
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● عربستان از فرصت پيش آمده در جنگ هشت
ساله بهره جست و دست به افزايش توليد نفت
خود زد .اين سياستگذاري نفتي عربستان با هدف
سلطه يافتن بر بازار نفت و قدرتنمايي در برابر
همسايگان ،با تاكتيك افزايش توليد و صدور نفت،
موجب شد تا بهاي نفت با كاهشي 70درصدي
روبهرو شود و از هر بشكه  31/75دالر در 1981
به هر بشكه  10دالر در  1985برسد و حتا برخي
محمولههاي نفتي حوزه خليجفارس به بهاي شش
دالر در هر بشكه نيز فروخته شود.
قطع كرد و آمريكا را بهسوي تحريم ايران بويژه در
زمينه فروش نفت سوق داد؛ امري كه بايد آنرا آغاز
سياستگذاري نفتي آمريكا برضد ايران دانست.
 -1-2تأثير جنگ هشت ساله
بر سياستگذاري نفتي
اين جنگ كه نقش تكميلي دو فرايند پيشين يعني
انقالب  1979و بحران گروگانگيري را داشت ،موجب
تثبيت هراس مصرفكنندگان نفت از كمبود نفت در
بازار و افزايش بهاي نفت شد .تجاوز عراق به ايران كه
هر دو از توليدكنندگان اصلي اوپك بودند ،به عرصه
نفت نيز كشيده شد و جنگ نفتكشها و سكوهاي نفتي
را در پي داشت .اين جنگ مايه ناامني در خليجفارس
و آشفتگي در صدور نفت اين منطقه شد و كاهش
15درصدي توليد و صادرات اوپك را به بار آورد
(يرگين .)811:1380 ،با رويدادها در واپسين سالهاي
دهه  70و نخستين سالهاي دهه  80ميالدي بود كه
بهاي نفت به چرخهاي تجاري ـ سياسي وارد شد و
اقتصاد و بازرگاني نفت در سايه سياستگذاريهاي نفتي
قرار گرفت.
نكته مهم در آن زمان را بايد در سخنان احمد
زكييماني (وزير نفت پيشين عربستان) دانست كه در
اكتبر  1979و پس از افزايش بهاي نفت از سوي ايران
و ليبي گفت« :ما داريم كنترل خود را بر همه چيز از
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دست ميدهيم و بسيار ناخشنوديم ،آنچه اكنون اتفاق
ميافتد ،مورد قبول ما نيست» (يرگين.)815:1380 ،
رويارويي ايران و عربستان در بازار نفت ،از انقالب
اسالمي و آغاز دهه  ،1980استمرار يافت و سرآغاز
يك دورة كاهش در بهاي نفت شد؛ روندي كه در آن
عربستان به سياستگذاريهاي تقابلي براي افزايش توليد
و صادرات خود در راستاي اعمال فشار بر ايران در
برابر عراق پرداخت.
ايران نيز در واكنش به افزايش توليد عربستان ،با
در پيش گرفتن سياست كاهش بهاي نفت ،كوشيد
براي فروش روزانه  2/5ميليون بشكه نفت خود كه
البته دو برابر سهميه  1/2ميليون بشكهاي اوپك بود،
مشتري پيدا كند .بنابراين ايران در  1982بهاي نفت
صادراتي خود را به زير  34دالر كاهش داد (ميرترابي،
94:1387ـ.)93
بيشتر تنشها در زمينه بها در اين دوران ناشي
از نيات و اهداف سياسي توليدكنندگان بود كه با

● آشوبها در جهان عرب موجب شد تا بازيگران
بزرگ در بازار نفت مانند ايران ،عربستان ،عراق،
ونزوئال ،آمريكا و روسيه به يك بازي خطرناك و
پر هزينه وارد شوند.
اين كشورها كه در معادالت و دگرگونيهاي
سياسي و اجتماعي جهان عرب داراي منافع
گوناگون و ناهمساز بودند ،در دو دسته جاي
گرفتند :ايران ،روسيه ،عراق و ونزوئال در يك
گروه و آمريكا و عربستان در گروه مقابل .سياست
ايران ،روسيه و دوستانشان بر حفظ سقف توليد
و افزايش قيمت استوار بود و طرف مقابل بويژه
عربستان از افزايش توليد و كاهش قيمتها پشتيباني
ميكرد .هزينه پشتيباني از بسياري از گروههاي
تروريستي در سوريه ،عراق ،لبنان ،ليبي ،تونس
و برخي دولتهاي خودكامه ،براي نمونه در يمن،
مصر و ...بر عهده عربستان و قطر زير نظارت
آمريكا قرار گرفت.

شماره  / 308پاييز و زمستان 1396
سياستگذاريهاي نفتي تقابلي خود ،چرخه تجاري ـ
سياسي نفت را پديد آوردند.
 -2-2قدرتنمايي عربستان
در بازار نفت ()1985
عربستان كه همچنان در پي قدرتنمايي در
بازار جهاني نفت بود و از رقباي خود مانند ايران
ميهراسيد ،از فرصت پيش آمده در جنگ هشت ساله
بهره جست و دست به افزايش توليد نفت خود زد.
اين سياستگذاري نفتي عربستان با هدف سلطه يافتن
بر بازار نفت و قدرتنمايي در برابر همسايگان ،با
تاكتيك افزايش توليد و صدور نفت ،موجب شد تا
بهاي نفت با كاهشي 70درصدي روبهرو شود و از
هر بشكه  31/75دالر در  1981به هر بشكه  10دالر
در  1985برسد و حتا برخي محمولههاي نفتي حوزه
خليجفارس به بهاي شش دالر در هر بشكه نيز فروخته
شود (يرگين.)857:1380 ،
حمله عراق به كويت در  1990نيز موجب شد تا
عربستان در دنباله همان سياستگذاري نفتي ،با افزايش
توليد نفت خود ،ضمن كاهش فشار بر مصرفكنندگان
غربي ،بخش بزرگي از هزينههاي لشكركشي آمريكا و
همپيمانانش به خليجفارس را جبران كند.
كشورهاي عربي حوزه خليجفارس كه از پشتيبانان
اصلي دولت عراق و صدام حسين در تجاوز به ايران
بودند ،پس از پايان جنگ كه هزينهها و خسارتهاي
سنگين براي عراق داشت ،در برابر درخواست صدام
حسين براي كاهش دادن توليد نفت و باال بردن بهاي
آن ،ايستادگي كردند و خواهان دريافت بخشي از
وامهاي پرداخت شده به دولت عراق شدند.
اين اقدام دولتهاي عربي موجب شد تا صدام حسين
كه در برابر ايران ناگزير از پذيرش صلح شده بود ،با
ارتش يكصد هزار نفري به خاك همسايه كوچك اما
نفتخيز خود ،كويت ،بتازد و برقآسا آن كشور را اشغال
كند.
حمله به كويت و رويدادهاي پس از آن موجب
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افزايش هراس در بازار نفت شد و باال رفتن بهاي نفت
را در پي داشت .جنگ اول خليجفارس و آتش زدن
چاههاي نفت كويت و عراق نيز بر التهاب بازار نفت
افزود و تا چند سال بهاي نفت را با روند صعودي
همراه ساخت كه البته به نظر ميآيد دولت عربستان
ناچار از پذيرش اين افزايش بها براي جبران هزينههاي
جنگ بوده است.
 -3-2سياستگذاريهاي نفتي در 2010-2012
بازار نفت كه از اوايل سال  2008شاهد يك
سونامي قيمت و  147دالر براي هر بشكه بود ،از سال
 2009و آغاز دگرگونيهاي پرشتاب اجتماعي و سياسي
در كشورهاي عربي در آسياي جنوب غربي و شمال
آفريقا ،وارد چرخهاي از شوكهاي افزايش و كاهش
سنگين گرديد .اعتراضهاي مردمي در كشورهايي مانند
تونس ،ليبي و مصر و گسترش آن به سوريه موجب
شد تا امنيت و ثبات سياسي و اجتماعي در اين كشورها
يكسره از ميان برود .جنگهاي داخلي در كشورهايي
مانند ليبي و سوريه كه از توليدكنندگان نفت بودند،
موجب كاهش عرضة نفت شد.
درحاليكه اقتصاد جهاني و بويژه اقتصاد آمريكا و
اروپا در ركود و بحران فرو رفته بود و تقاضاي نفت
نيز نوسان خاصي نداشت ،جنگ و بيثباتي در ليبي
و ديگر كشورهاي منطقه و ترس از گسترش آن به
كشورهايي مانند عراق ،عربستان و ...موجب شد تا
بهاي نفت همچنان باالتر از  130دالر براي هر بشكه،
ثابت بماند .اين وضع كه مورد رضايت و پسند برخي
توليدكنندگان نفتي بود ،خارج از دايرة سياستگذاريهاي
نفتي پيش آمد ،هرچند ميتوان آنرا در راستاي خواست
و سياستهاي ايران نيز قلمداد كرد .افزايش بهاي نفت
كه برخي كارشناسان آنرا به كاهش توليد نفت ليبي
مربوط ميدانند ،درحالي رخ نمود كه اقتصاد جهاني و
بويژه اقتصاد اروپا ،آمريكا و كشورهاي صنعتي با ركود
و اعتراضهاي مردمي ناشي از اين ركود روبهرو بودند.
جنبش ضد والاستريت در آمريكا و اعتراضهاي گسترده
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● تحريمهاي آمريكا در مورد ايران ،ريشه در
سياست آمريكا با هدف تسلط بر مواد خام و بويژه
نفت دارد ،سياستي كه پس از بحران نفتي ،1973
محسوس شده و هانس جي مورگنتا نظريهپرداز
نامدار ،بر آن است كه اين پديده [بحران نفتي
 ]1973باعث جدا شدن بيسابقه قدرت نظامي و
اقتصادي از يكديگر برپاية كنترل و تسلط بر مواد
خام شده است.
در بيشتر كشورهاي اروپايي ،نمونههايي در اين زمينه
بود .اما با وجود ركود و عدم افزايش تقاضا از سوي
كشورهاي بزرگ اقتصادي ،بهاي نفت به باالترين نرخ
خود رسيد و ركوردي بيمانند برجا گذاشت.
 -4-2شوك كاهشي با افزايش بازيهاي سياسي
()2012-2014
آشوبها در جهان عرب موجب شد تا بازيگران
بزرگ در بازار نفت مانند ايران ،عربستان ،عراق،
ونزوئال ،آمريكا و روسيه به يك بازي خطرناك و پر
هزينه وارد شوند.
اين كشورها كه در معادالت و دگرگونيهاي سياسي
و اجتماعي جهان عرب داراي منافع گوناگون و
ناهمساز بودند ،در دو دسته جاي گرفتند :ايران ،روسيه،
عراق و ونزوئال در يك گروه و آمريكا و عربستان
در گروه مقابل .سياست ايران ،روسيه و دوستانشان
بر حفظ سقف توليد و افزايش قيمت استوار بود و
طرف مقابل بويژه عربستان از افزايش توليد و كاهش
قيمتها پشتيباني ميكرد .هزينه پشتيباني از بسياري از
گروههاي تروريستي در سوريه ،عراق ،لبنان ،ليبي،
تونس و برخي دولتهاي خودكامه ،براي نمونه در
يمن ،مصر و ...بر عهده عربستان و قطر زير نظارت
آمريكا قرار گرفت و از سوي ديگر ايران ،روسيه و...
به پشتيباني از دولتها و سازمانهايي چون دولت سوريه،
حزباهلل لبنان و ...پرداختند و اين رويارويي سياسي به
تقابل سياستگذاريهاي نفتي كشيده شد.
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اين رويارويي راهبردي و حساس منافع دوطرف
كه همگي از بزرگان بازار جهاني نفت نيز بودند،
موجب شد تا عربستان به مدد منابع بزرگ نفتي خود و
با پشتوانه دالرهاي ذخيره شده ،دست به افزايش توليد
و همزمان ارزانفروشي نفت بزند و بازار جهاني نفت
را با روند كاهشي شوكآور روبهرو كند.
سياستگذاري نفتي عربستان ،چنان شكبرانگيز بود
كه به اذعان بسياري از كارشناسان آمريكايي ،اروپايي
و ،...هدفي جز تهديد منابع مالي ايران و روسيه و تهديد
امنيت و منافع اين دو كشور در منطقه جنوب غربي
آسيا نداشته است .اين اقدامات عربستان را البته برپاية
طرحي مدون از سوي آمريكا نيز ميدانند تا رقيبان
خود يعني ايران و روسيه را در منطقه منزوي سازد.
كاهش بهاي نفت در سالهاي  2013و  2014كه
موجب اُفت بيش از 60درصدي بهاي نفت در پايان
سال  2014شد ،خسارات فراواني به اقتصاد ايران،
روسيه ،ونزوئال و عراق زد و اين كشورها را با
بحرانهاي اقتصادي ناشي از كاهش درآمد روبهرو كرد.
رويارويي و جنگ نفتي در سال  2014چنان اوج گرفته
بود كه بسياري از كارشناسان سادهانديش ،افزايش بهاي

● روابط راهبردي و بنيادين عربستان با غرب و
آمريكا را نبايد در اُفت وخيزهاي بازار نفت و
پيدايش چرخههاي تجاري ـ سياسي بهاي نفت،
فراموش كرد .اين رابطه راهبردي و نقش عربستان
در چرخههاي تجاري ـ سياسي در بازار نفت در
گزارشهاي كميسيون سهجانبه نمود يافته است.
در يكي از گزارشها به اعضاي كميسيون آمده
است« :رابطه ما با توليدكنندگان عرب و بويژه
عربستان ،از نظر سياستگذاران سهجانبه از اهميت
حياتي برخوردار است .تصميمات توليدكنندگان
نفت در واقع بازتاب ديپلماسي سعوديهاست و
اين محور رابطه ويژه و شناختهشده اياالت متحده
ـ سعودي است».
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نفت را تنها با مرگ پادشاه عربستان ممكن ميديدند!
درحاليكه مرگ ملك عبداهلل تنها نزديك به يك دالر
بر بازار نفت اثر گذاشت.
حسن روحاني رييسجمهوري ايران در يكي از
جلسات هيأت دولت در  10دسامبر  ،2014آشكارا به
سياستگذاريهاي غيراقتصادي در بازار نفت اشاره كرد
و كاهش بهاي نفت را برآمده از يك برنامه سياسي و
توطئه دانست و گفت« :كاهش قيمت نفت خام ،صرف ًا
يك موضوع اقتصادي نيست ،بلكه ناشي از توطئه
و برنامهريزي سياسي برخي از كشورها بوده است»
).(www.dw.de:03/06/2015

چرخههاي تجاري ـ سياسي بازار جهاني نفت
كه در باال به آنها اشاره شد ،نشان ميدهد كه عوامل
غيراقتصادي در كاهش يا افزايش بهاي نفت و بحرانهاي
نفتي در يك سدة گذشته بسيار اثرگذار بوده است.
از سوي ديگر ،اين بحرانها و رويدادها در بازار
جهاني نفت بهصورت يك چرخه بسيار محتمل
ميتواند تكرار شود.
 -3تحريمها و چرخه تجاري ـ سياسي نفت

تحريمهاي بزرگ و كوچك اقتصادي غرب و
آمريكا در مورد پارهاي از كشورها مانند روسيه ،كوبا،
ايران ،سودان ،چين و ...را ميتوان در چارچوب
چرخه تجاري ـ سياسي بررسي كرد؛ چرخهاي كه پس
از جنگ جهاني دوم بهصورت راهبردي سياسي در
اقتصاد جهاني مورد استفاده قرار گرفته است.
تحريم روسيه ،كوبا ،چين كمونيست و سرانجام
تحريم ايران از آغاز دهه  ،1980تحريم عراق در
دهه  1990و ...در يك چرخه منظم و در چارچوب
چرخههاي كوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت از سوي
آمريكا ،غرب و همپيمانانشان به اجرا درآمده است.
تحريمهاي اقتصادي ناشي از سياستگذاريهاي سياسي
را ميتوان چرخهاي دانست كه سياست ،هدفهاي
سياسي و غيراقتصادي را وارد اقتصاد و بازرگاني كرده
است .برخي از اين تحريمها مانند تحريم كوبا و ايران
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به تحريمهايي با چرخه درازمدت بيش از  60و 35
سال تبديل شده است.
تحريمهاي آمريكا در مورد ايران ،ريشه در سياست
آمريكا با هدف تسلط بر مواد خام و بويژه نفت دارد،
سياستي كه پس از بحران نفتي  ،1973محسوس
شده و هانس جي مورگنتا نظريهپرداز نامدار ،بر آن
است كه اين پديده [بحران نفتي  ]1973باعث جدا
شدن بيسابقه قدرت نظامي و اقتصادي از يكديگر
برپاية كنترل و تسلط بر مواد خام شده است (ناي،
.)44:1387
تحريمهاي اقتصادي محدود و در برخي موارد
مانند مورد ايران پس از  2011با دامنة گسترده را بايد
يكي از ابزارهاي سياسي آمريكا در ايجاد چرخههاي
تجاري ـ سياسي در بازار جهاني نفت و تهديد ايران
قلمداد كرد.
 -1-3تأثير تحريمهاي ايران
بر سياستگذاري اقتصادي در زمينه نفت
تالش براي ملي كردن صنعت نفت را كه با
هزينههاي سنگين براي ايرانيان به بار نشست ،ميتوان
يكي از برگهاي زرين تاريخ ايران و نشانهاي از
استقاللخواهي و عزت ايرانيان دانست.
ولي شوربختانه ايران در چهار دهه اخير بيتوجه
به چرخههاي تجاري ـ سياسي در بازار نفت و
سياستگذاريها در اين بازار ،به دنبال توليد و فروش
ِ
تكراري بحران قيمت
بيشتر نفت بوده و براي دورههاي
ـ توليد ،سياستي تدوين نكرده است و از همينرو در
دورههايي كه بحران قيمت يا توليد نفت پيش ميآيد،
اقتصاد و منافع ايران آسيب ميبيند.
سالهاي رياست جمهوري محمود احمدينژاد،
بويژه تا اوايل  ،1390دوراني طاليي از لحاظ افزايش
بهاي نفت و صادرات نفت و گاز بود ،ولي دولت در
دام خوشبيني افتاد و از تاكتيكهاي سياسي رقيباني
مانند عربستان در بازار نفت غافل شد.
روابط راهبردي و بنيادين عربستان با غرب و
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● سياستگذاران آمريكايي ،با سست كردن تحريمها
در يك دوره و گشودن راه افزايش درآمدهاي نفتي
ايران ،موجب رونق كوتاهمدت و برنامهريزيهاي
آرماني انبساطي توسط كارگزاران غيرمتخصص
ايراني در زمينه بهرهگيري از درآمدهاي نفتي
ميشوند و پس از يك دورة كوتاه ،با افزودن بر
تحريمها و دخالت سياسي در بازار جهاني نفت،
زمينه كاهش خطرناك درآمدهاي نفتي و بودجه
ايران را فراهم ميكنند.
آمريكا را نبايد در اُفت وخيزهاي بازار نفت و پيدايش
چرخههاي تجاري ـ سياسي بهاي نفت ،فراموش كرد.
اين رابطه راهبردي و نقش عربستان در چرخههاي
تجاري ـ سياسي در بازار نفت در گزارشهاي كميسيون
سهجانبه نمود يافته است.
در يكي از گزارشها به اعضاي كميسيون آمده است:
«رابطه ما با توليدكنندگان عرب و بويژه عربستان ،از
نظر سياستگذاران سهجانبه از اهميت حياتي برخوردار
است .تصميمات توليدكنندگان نفت در واقع بازتاب
ديپلماسي سعوديهاست و اين محور رابطه ويژه و
شناختهشده اياالت متحده ـ سعودي است» (اسكالر،
،1372ج.)589 :2
تحريمهاي گسترده و به گفتة خود غربيها،
«فلجكنندة» آمريكا و غرب در مورد ايران از ،2011
نشان داده است كه نفت و گاز نميتواند همواره
پشتوانهاي قابل اعتماد انگاشته شود ،زيرا اين كاالها
وجههاي سخت سياسي و غيراقتصادي نيز دارد كه
پيشينه چرخه تجاري ـ سياسي در بازار نفت ،آنرا
تأييد ميكند .اين سياست نفتي غرب و ترس غربيان
از افزايش درآمدهاي نفتي ايران را ميتوان در سخنان
فرانسيس فوكوياما ديد« :ايران ...يك كشور است كه
تاريخي كهن و معتبر دارد و بهخاطر افزايش قيمت
نفت ،مملو از امكانات گوناگون است .حكومت
اسالمي حاكم بر اين كشور ـ بهويژه پس از روي كار
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آمدن محمود احمدينژاد ـ خطمشي تهاجمي در پيش
گرفته است» (فوكوياما.)16:1393 ،
چرخة تجاري ـ سياسي نفت و نقش گسترده
سياست در بازار نفت را ميشد در سخنان زكييماني
وزير نفت عربستان در  1986نيز يافت« :ما ميخواهيم
شاهد اصالح جريانهاي بازار باشيم .همينكه توانستيم
كنترل بازار را با افزايش سهم خود [افزايش توليد]،
دوباره به دست بياوريم ،طبق آن عمل ميكنيم .ما
ميخواهيم قدرت بازار دوباره در دست ما باشد»
(يرگين.)867:1380 ،
برپاية اين تاكتيك چرخه تجاري ـ سياسي بازار
جهاني نفت است كه سياستگذاران آمريكايي ،با سست
كردن تحريمها در يك دوره و گشودن راه افزايش
درآمدهاي نفتي ايران ،موجب رونق كوتاهمدت و
برنامهريزيهاي آرماني انبساطي توسط كارگزاران
غيرمتخصص ايراني در زمينه بهرهگيري از درآمدهاي
نفتي ميشوند و پس از يك دورة كوتاه ،با افزودن
بر تحريمها و دخالت سياسي در بازار جهاني نفت،
زمينه كاهش خطرناك درآمدهاي نفتي و بودجه ايران
را فراهم ميكنند.
وابستگي به نفت ،سياستگذاري نادرست و عدم
توجه به بازار جهاني و چرخههاي تكرارپذير قيمت
و توليد آن ،روندي است كه غربيها بهخوبي از آن

● دخالت سياسي عربستان در بازار نفت با هدف
پايين آوردن بهاي نفت و درآمد رقيبان ،نشان از
يك سياست همسو با آمريكا دارد .ريشة سياست
مشترك آمريكا و عربستان در چرخه تجاري ـ
سياسي در بازار نفت را ميتوان در سرمايهگذاريهاي
گسترده عربستان در آمريكا و فرمانبري عربستان از
آمريكا دانست .عربستان بعنوان يك كشور كليدي
در بازار نفت ،سرمايهگذاريهاي سنگين در آمريكا
كرده است و چنانچه بر اثر افزايش بهاي نفت
آسيبي به اقتصاد آمريكا برسد ،منافع اقتصادي
عربستان نيز آسيب خواهد ديد.
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آگاهي دارند ،چنانكه نيكسون رييسجمهوري آمريكا
در  1973در اخطاري به دولت ليبي گفت« :همانگونه
كه مصدق چندين سال پيش دريافت [تجربه كرد]،
نفت بدون بازار ،سودي بهحال كشور ندارد» (يرگين،
.)667:1380
دخالت سياسي عربستان در بازار نفت با هدف
پايين آوردن بهاي نفت و درآمد رقيبان ،نشان از يك
سياست همسو با آمريكا دارد .ريشة سياست مشترك
آمريكا و عربستان در چرخه تجاري ـ سياسي در
بازار نفت را ميتوان در سرمايهگذاريهاي گسترده
عربستان در آمريكا و فرمانبري عربستان از آمريكا
دانست .عربستان بعنوان يك كشور كليدي در بازار
نفت ،سرمايهگذاريهاي سنگين در آمريكا كرده است
و چنانچه بر اثر افزايش بهاي نفت آسيبي به اقتصاد
آمريكا برسد ،منافع اقتصادي عربستان نيز آسيب
خواهد ديد (اسكالر :1372 ،ج .)101-102 ،1
دولتها در ايران با وابستگي سنگين و تكيه بيش
از اندازه به درآمدهاي نفتي ،اقتدار و منافع ايران را
آسيبپذير كردهاند .اين وابستگي سنگين به نفت
را بايد در اقتصاد رانتي جستجو كرد .واژه رانت در
مباحث و گفتمانهاي اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و...
ايران در اين دو دهه فراوان به كار گرفته شده است،
درحاليكه بسياري از كاربران اين واژه ،دريافت درستي
از آن ندارند.
تاريخ تحول دولت در ايران در صد سال گذشته
با نفت ،عجين بوده است .اين همزادي نفت و دولت
مدرن در ايران را بايد يكي از علل پيدايش و تداوم
دولتهاي رانتير در ايران دانست .محسن رناني اقتصاددان
ايراني ميگويد« :دولت مدرن در ايران ،دولتي است كه
برآمده از نفت است و نفت ،عامل اقتدار و گسترش آن
بوده است» (رناني.)10:1382 ،
نفت همانگونه كه عامل اقتدار دولت مدرن در ايران
بوده است ،ميتواند مايه ضعف و زمينهساز بحران براي
دولت باشد .اگر ايران نتواند برنامههاي سياسي رقيبان
ايران همچون عربستان در بازار جهاني نفت را كم اثر
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سازد و سياستي سنجيده در برابر رويكردهاي آنها در
پيش گيرد ،همچنان گرفتار چرخه تجاري ـ سياسي در
بازار جهاني نفت و شاهد تهديد شدن امنيت منطقهاي
خود خواهد بود.
 -2-3تأثير تحريمها
بر چرخه سياسي ـ اقتصادي نفت
با برقراري تحريمهاي فلجكننده و بروز برخي
تنشها در اقتصاد ايران بود كه سياستهاي نفتي كشور
مورد انتقاد و پرسش قرار گرفت و آثار چرخه تجاري
ـ سياسي بازار نفت بر بسياري از ايرانيان آشكار گرديد.
ايران با فروش نفت خام با كمترين ارزش افزوده و
سپس خريد بنزين گران با پول نفت صادراتي ،در
عمل به ابزاري براي درآمدزايي و انباشت سرمايه در
شركتهاي بزرگ بينالمللي و بيشتر غربي ،تبديل شده
است! سياست نادرست فروش نفت ارزان و گشودن
هرچه بيشتر درها به روي واردات ،بارها چه از سوي
مقام معظم رهبري و چه از سوي كارشناسان اقتصادي
مورد انتقاد قرار گرفته و دربارة پيامدهاي آن هشدار
داده شده است.
در كنار اين انتقادها ،ميتوان به هشدارها و
پيشبينيهاي كارشناسان و نظريهپردازان غربي نيز دربارة
پيدايش چرخه تجاري ـ سياسي نفت اشاره كرد ،از
جمله اينكه« :درآمدهاي رو به كاهش ،توليدكنندگاني
مانند ايران و ونزوئال را براي ماجراجويي و خطرپذيري
زير فشار قرار ميدهد» (پونته .)158:1390 ،امروزه اين
سخنان را ميتوان راهنماي سران عربستان و آمريكا
دانست تا از راه دخالت سياسي در بازار جهاني نفت
و كاستن از قيمت آن ،درآمدهاي نفتي ايران و روسيه
را كاهش دهند و اين دو كشور را زير فشار بگذارند و
گرفتار بحران مالي و اقتصادي كنند.
برخالف بسياري از دولتمردان ايراني كه در اين
سالها از كاربرد حربه نفت در برابر غرب و آمريكا
سخن ميگفتند ،اين عربستان و آمريكا بودهاند كه با در
پيش گرفتن سياستهايي ويژه ،توانستهاند از سالح نفت
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● دولتها در ايران با وابستگي سنگين و تكيه بيش
از اندازه به درآمدهاي نفتي ،اقتدار و منافع ايران
را آسيبپذير كردهاند .اين وابستگي سنگين به
نفت را بايد در اقتصاد رانتي جستجو كرد .واژه
رانت در مباحث و گفتمانهاي اقتصادي ،سياسي،
اجتماعي و ...ايران در اين دو دهه فراوان به كار
گرفته شده است ،درحاليكه بسياري از كاربران
اين واژه ،دريافت درستي از آن ندارند.
در برابر كشورهايي چون ايران ،روسيه و ...بهره گيرند.
دولت عربستان ،از اينكه توانسته است با نيات سياسي
و خواستهاي غيراقتصاديش بر بازار نفت اثر گذارد،
بر خود ميبالد؛ زيرا زكييماني نيز قدرت عربستان را
در نفت خالصه ميكرد و ميگفت« :وضع نامطلوب
كنوني ما بهعلت ضعف قدرت سياسي متكي بر نفت
اعراب است» (يرگين .)854:1380 ،در روزگاري كه
اقتصاد و پول ،يكي از سازههاي پرستيژ و اقتدار در
پهنه بينالملل است ،نفت نيز براي برخي كشورها به
ابزاري بر ضد رقيبان تبديل شده است.
شايد چنين به نظر آيد كه دوران اثرگذاري ايران
بر قيمت و بازار نفت به سرآمده است و عربستان تا
دههها ميتواند بازار نفت را زير ساية خود داشته باشد؛
اما پيش آمدن چرخههاي تجاري ـ سياسي تازه در
بازار نفت كه ناشي از سياستگذاريهاي مناسب ايران
باشد ،دور از انتظار نيست و ايران همچنان ابزارهاي
ايجاد اين چرخه تجاري ـ سياسي را در اختيار دارد.
دانيل يرگين يكي از كارشناسان برجسته در زمينه
صنعت نفت ميگويد« :ايرانيان در چند سال گذشته
در مواردي با اتخاذ مواضعي درباره برنامه هستهاي يا
سياستهاي منطقهاي خود ،زمينهساز افزايش بهاي نفت
براي خودشان و ديگر كشورها شدهاند .مواضع آنان،
گاه بهاي نفت را تا پنج دالر در هر بشكه باال ميبرد
و بدينسان تنها در يك هفته 85 ،ميليون دالر بيشتر
عايدشان ميشود» (راتكاف.)202:1389 ،
گرچه ايران در حال حاضر به علت تحريمهاي
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همهسوية آمريكا ،در بازار نفت گرفتار ضعف تاكتيكي
شده است ،اما اين توانايي را دارد تا با تغيير تاكتيك
و در پيش گرفتن سياستي تازه ،بازار نفت را در مسير
افزايش قيمت قرار دهد و همچنان از ابزارهاي سياسي
براي اثرگذاري بر بازار نفت برخوردار است.
نتيجهگيري

وابستگي سنگين اقتصاد ايران به نفت و درآمدهاي
آن ،موجب شده است كه در برنامههاي توسعه پنج
ساله ،سند چشمانداز بيست ساله و حتا سياستهاي
كلي اقتصاد مقاومتي بر موضوع نفت ،كاهش وابستگي
دولت به نفت و جلوگيري از رانت نفتي براي دولت،
تأكيد شود.
برپايه سند چشمانداز بيست ساله ،ايران بايد در سال
 1404به قدرت اول در منطقه آسياي جنوب باختري
تبديل شود .قدرت اول در آسياي جنوب باختري،
طبق تعريف سند چشمانداز ،بايد در ميان چند منطقه
جغرافيايي بزرگ ،داراي رتبه نخست باشد ،بدين معنا
كه ايران در افق  1404بايد به جايگاه نخست اقتصادي،
علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب باختري
ـ شامل آسياي ميانه ،قفقاز ،خاورميانه و كشورهاي
همسايه ـ با تأكيد بر جنبش نرمافزاري و توليد علم،
رشد پر شتاب و مستمر اقتصادي ،افزايش نسبي سطح
درآمد سرانه و اشتغال كامل دست يابد.
در بندهاي  42و  51سند چشمانداز ،به موضوع

● نفت همانگونه كه عامل اقتدار دولت مدرن
در ايران بوده است ،ميتواند مايه ضعف و
زمينهساز بحران براي دولت باشد .اگر ايران نتواند
برنامههاي سياسي رقيبان ايران همچون عربستان
در بازار جهاني نفت را كم اثر سازد و سياستي
سنجيده در برابر رويكردهاي آنها در پيش گيرد،
همچنان گرفتار چرخه تجاري ـ سياسي در بازار
جهاني نفت و شاهد تهديد شدن امنيت منطقهاي
خود خواهد بود.
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نفت و قطع وابستگي اقتصاد و درآمدهاي دولت به
نفت اشاره شده است .بند  51اين سند ،صراحت كامل
بر لزوم قطع وابستگي بودجه دولت و بويژه هزينههاي
جاري آن به نفت دارد .هدف اين بند از سند ،قطع اتكاي
هزينههاي جاري كشور به نفت و تأمين اين هزينهها
از محل درآمدهاي مالياتي و از سوي ديگر اختصاص
يافتن درآمدهاي نفتي به توسعه سرمايهگذاري بر پايه
كارايي و بازدهي است.
به نظر ميآيد كه چرخه رقابت سياستگذاريها در
بازار جهاني نفت را بايد چرخهاي تجاري با منشأ
سياسي تقابلي ميان بازيگران (بيشتر توليدكننده)
دانست كه ميكوشند بازار نفت را بسته به هدفهاي
سياسي خود سمت و سو دهند و از اين رويكرد براي
افزايش اقتدار منطقهاي و جهاني خود در برابر رقيبان
بهره گيرند .اين رقابت سياسي ميان توليدكنندگان،
تنها به سود مصرفكنندگان است ،درحاليكه رقابت
سياسي ميان توليدكنندگان و مصرفكنندگان ميتواند
به تعادل بازار و سود هر دو طرف بينجامد .اكنون منافع
سياسي بازيگران است كه بر انديشههاي اقتصادي و
مؤلفههاي تجاري در بازار نفت حاكم شده است.
از سوي ديگر ،بايد پذيرفت كه نظريه آدام اسميت
دربارة دست ناپيداي بازار ،در بازار جهاني نفت به
سياستگذاري مستقيم دولت كه مورد نظر كينز بود،
تبديل شده است و دست سياسي پيداي عربستان را
ميتوان در نوسانهاي بازار و چرخه تجاري ـ سياسي
نفت به خوبي ديد.
ايران بايد نشانههاي موجود در تحوالت تجاري
ـ سياسي در بازار جهاني نفت و پيشينه اين چرخهها
(بيشتر سياسي) در نيم سدة گذشته را با ساختار كنوني
نظام بينالملل و سياستهاي منطقهاي و جهاني رقيبان
خود بسنجد و با تاكتيكها و سياستهاي راهبردي تازه،
زمينه ايجاد يكپارچگي ساختاري در سياستگذاري نفتي
را فراهم سازد .برخي راهكارها چنين است:
 سياستگذاري تازه در راستاي توانمندسازيصنعت نفت براي بهرهگيري بهتر ايران از اهرم نفت
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چاپ دوم.

در معادالت جهاني و منطقهاي ،همراه با كوشش در راه
كاهش وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفت.
 توجه هرچه بيشتر سياستگذاران و كارشناسانبه چرخههاي سياسي در بازار نفت ،براي دور شدن
از خوشبيني زودگذر در دوران رونق و پيشبيني
سياستهاي مناسب براي مقابله با تاكتيكهاي سياسي
رقيبان در بازار نفت.
 توجه هرچه بيشتر به چندوچون آثار امنيتينفت بر منافع ملي كشور .سياستگذاران بايد مسايل و
پيامدهاي امنيتي نفت را نيز به پيوست سياستهاي خود
بيفزايند؛ سياستهاي نفتي ايران بايد پيوست امنيتي و
اقتدارسنجي بينالمللي داشته باشد.
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