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1. طرح مسئله
محسن رناني بي  گمان يكي از اقتصاددانان صاحبنظر 
ايران است و تاكنون با طرح چالشهاي كالن و معضالت 
ريشه دار اقتصاد ايران و انتقاد سيستماتيك از سياستهاي 
دولتها در جمهوري اسالمي ـ بويژه از قانون يارانه ها ـ 
ايران شناختي  اقتصادي  از ساختار  كه  است  داده  نشان 
ژرف دارد. وي شايد از نادر كارشناسان اقتصادي ايران 
روابط  متقابل  تأثيرپذيري  از  گسترده  شناختي  كه  باشد 
مي تواند  و  دارد  ملي  اقتصاد  با  روانشناسي  و  اجتماعي 
تحليلهايي  و  تفسيرها  سيستمي،  متد  از  بهره گيري  با 
كشور  اقتصادي  رويدادهاي  و  دگرگونيها  از  همه سويه 
به دست دهد. با همه اين ويژگيها، رناني در كتاب اخيرش 
تزهايي طرح كرده و به بحث گذاشته كه ارزيابي انتقادي 
از آنها گريزناپذير است، بويژه اينكه مسأله مورد بررسي 
وي، از مسائل كليدي اقتصاد ايران است و نتيجه گيريها 
و تحليلهاي او، هم براي نسلهاي آينده كشور و هم براي 
چنان كه  است.  سرنوشت ساز  نفت خيز  كشورهاي  همة 
رياست  دوران  در  نخست  است،  نوشته  كتابش  در 
در  چندصد صفحه اي  طرحي  خاتمي  محمد  جمهوري 
از  طرح  اين  كه  گذاشته  دولتمردان  از  تن  چند  اختيار 
يك سو دربرگيرنده تحليلي از انگيزه هاي امريكا و غرب 
در مناقشه هسته اي با ايران بوده است و از سوي ديگر 
با  رويارويي  چگونگي  درباره  دولت  به  پيشنهادهايي 

راهبردهاي غرب.
كوشش  نخست  انتقاد،  از  دقيقتر  درك  به منظور 

مي شود، تصويري كامل از تزها و استداللهاي رناني در 
اختيار خوانندگان گذارده شود:

و  محتمل  بحرانهاي  مشكالت،  با  «غرب  1ـ 
راه حل  كه  است  روبه رو  متعددي  ساختاري  بيماريهاي 
درونزايي براي درمان آنها ندارد. بنابراين، در صورتي كه 
بخواهد پيش از فرارسيدن قطعي بحرانها، از وقوع آنها 
پيشگيري كند، چاره اي ندارد كه دست به يك جراحي 

بزرگ بزند.»1
از  بحرانهاي غرب عبارت است  اين  رناني،  از ديد 
«اعتياد گسترده به نفت و خطر بحران انرژي در اواخر 
فزاينده  خطر  و  جوي  آلودگي  جاري،  قرن  دوم  دهه 
پيشروي اقيانوسها كه نيمي از ثروت غرب را در مخاطره 
مي اندازد، كهولت سيستمي و كسري فزاينده تر از انرژي 
بالقوه  مزيتها و خالقيت  مداوم  كاهش  سيستمي غرب، 
دروني نظام غرب؛ و بنابراين خطر فزاينده از دست رفتن 
اقتدار اقتصادي و مرجعيت سياسي غرب و خطر سياسي 
جهان اسالم براي غرب، تهديدهايي هستند كه اقتدار و 

حتّا موجوديت نظام غرب را به چالش گرفته اند.»
از  بزرگ  جراحي  اين  انجام  «اما  رناني  ديد  از  2ـ 
عامل  انگيزه اي،  نيست.  ممكن  غربي ها  خود  طريق 
حركتي، فشار و هراسي از بيرون الزم است تا نيروهاي 
شرايط  و  نيازها  با  و  متحول  را  خود  سيستم،  دروني 
جديد منطبق كنند».2 رناني پيش از اينكه اهرم اقتصادي 
«جراحي بزرگ» را نشان دهد، مي نويسد: «در يك كالم، 
غرب اكنون دقيقًا در دامنه اي از منحني عمر خود قرار 
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گرفته است كه دوران كهولت محسوب مي شود، اجراي 
به  را  غرب  سيستم  مي تواند  بزرگ  فشار  سياست  يك 
سطح منحني باالتري از منحني عمر سيستم منتقل كند و 
ايجاد يك فشار بزرگ تنها و تنها از طريق عاملي ممكن 
و  باشد،  كرده  رسوخ  سيستم  اجزاي  همه  در  كه  است 
از آنجا كه هيچ بخشي از يك نظام اقتصادي و سياسي 
نيست كه انرژي مصرف نكند، بهترين ابزار براي تحميل 

يك فشار بزرگ است.»3
بوسيلة  غرب  كه  اقتصادي  اهرم  اين  اينكه  ولي  3ـ 
آن مي خواهد از خارج به «جراحي بزرگ» دست بزند، 
به  نظر رناني افزايش پرشدت بهاي نفت است كه «بهترين 
و  سياسي  نظام  به  بزرگ  فشار  يك  تحميل  براي  ابزار 
احتياج  بها  افزايش  اين  البته  كه  اقتصادي غرب است»؛ 
به مديريت دارد و «دامنه، سرعت، طول مدت و اندازه 
آن بايد مرحله بندي و كنترل شده باشد.»4 از ديد رناني 
«افزايش شديد قيمت نفت موجب تغيير الگوي توليد و 
مصرف انرژي جهاني مي شود و اگر در بلندمدت ادامه 
يابد، موجب مي شود تحول در الگوي انرژي جهاني كه 
تنها  نيم قرن رخ مي داد  به طور طبيعي در طول حداقل 
در طول يك دهه يا اندكي بيشتر رخ دهد، و  اين به آن 
معني است كه دنيا صبر نخواهد كرد تا نفت تمام شود 
بلكه پيش از پايان نفت، با تغيير الگوي توليد و مصرف 
انرژي، از نفت ما بي نياز خواهد شد.»5 بنابراين، به باور 
نو  انرژيهاي  فناوري  انتقال  طبيعي  روند  چون  رناني 
«حداقل تا سال 2040» به طول خواهد انجاميد، غرب با 
كوتاه كردن اين زمان از سه به يك دهه، از طريق افزايش 
پرشدت قيمت نفت و به اصطالح با يك جراحي بزرگ، 
در كمترين زمان به بزرگترين جهش تاريخي در منحني 

عمر خود موفق خواهد شد.
4ـ غرب با اين راهبرد، از ديد رناني چند دستاورد 
يك  ايجاد  احتمال  اينكه  «نخست  داشت:  خواهد  مهم 
بحران نفتي در دهه دوم و سوم قرن بيست ويكم را (...) 
منتفي مي كند، چرا كه با جايگزين شدن انرژيهاي نو به 
جاي انرژيهاي فسيلي، عمًال نفت نقش خود را به عنوان 
«خون اقتصاد غرب» از دست مي دهد (...) دوم اينكه با 
كاهش اهميت نفت در مصرف جهاني انرژي و جايگزين 
و فراگير شدن سريع و زود هنگام مصرف انرژيهاي نو، 
و  مي شود  حذف  جو  تخريب  و  آلودگي  اصلي  منبع 
گرم  مسأله  بلندمدت  در  مي تواند  غرب  ترتيب،  بدين 
اين  خطرات  از  را  خود  و  كند  متوقف  را  زمين  شدن 
دستاورد  سومين  كند.  آزاد  بيستمي  قرن  شوم  ميراث 

از  را  براي هميشه خود  كه  بود  اين خواهد  مهم غرب 
وابستگي به منطقه پر تنش، پر هزينه و غير قابل پيش بيني 
«اين  غرب  دستاورد  چهارمين  مي كند».  رها  خاورميانه 
تحول خواهد بود كه خاورميانه اسالمي كه (...) ثروت 
اقتصادي عظيمي (منابع انرژي فسيلي) را در خود جاي 
داده است (...) قدرت و ثروت اقتصادي خود را از دست 
مي دهد و ديگر مانند گذشته نمي تواند در صحنه جهاني 
رناني مهمترين دستاورد غرب  باشد.»6 ولي  نقش آفرين 
مي كند؛  تعريف  سيستمي  كهولت  از  غرب  نجات  را 
از  استفاده  با  غرب  اقتصادي  سيستم  كه،  بدين ترتيب 
يك  با  فناوريها،  همة  فراگير  نوسازي  و  نو  انرژيهاي 
منحني عمر باالتر جهش مي كند و موفق مي شود دوران 

جديدي را آغاز كند.7
5ـ خاورميانه، به باور رناني، به اين علت ثروت خود 
از دست خواهد داد كه  با موفق شدن راهبرد غرب  را 
انرژيهاي نو «پس از يك دوره  از فناوريهاي  با استفاده 
كوتاه فروش نفت با قيمتهاي شديداً باال وارد دوره اي از 
سقوط قيمت نسبي و كاهش شديد درآمد نفت مي شود» 
«به  كه  كنيم  سياست ورزي  به گونه اي  نبايد  اين رو  از  و 
شوق افزايش درآمد نفت امروز، در آينده نه چندان دور 
درآمد نفت را از دست دهيم و آنگاه به دامن بحرانهاي 

زنجيره اي اجتماعي و اقتصادي گرفتار شويم.»8
افزايش  براي  كليدي  اهرم  كه  باره  اين  در  ولي  6ـ 
شديد بهاي نفت چيست، رناني شكي ندارد كه «غرب 
به رهبري آمريكا قصد دارد با ايجاد تنش در خليج فارس 
و با تداوم مناقشه اتمي ايران براي چند سال، قيمتهاي 
نفت را به صورت كنترل شده افزايش دهد (...) تا بتواند 
چند چالش بحران خيز خود را در دهه هاي آغازين قرن 
جهش  يك  و  كند  حل وفصل  سرعت  به  بيست ويكم 
تا  آورد  به وجود  غرب  اقتصاد  و  جامعه  در  نيز  بزرگ 
كهولت سيستمي فزاينده اي را كه جامعه و اقتصادش به 

آن دچار شده است، درمان كند.»9
مناقشه  از طريق  دنباله دار  بحران  رناني،  باور  به  7ـ 
هسته اي، با افزايش بهاي نفت كه از ديد او هدف اصلي 
اين  به  دامن زدن  با  آمريكا  غرب است، گره خورده و 
مي كند.  مديريت  را  نفت  قيمت  مداوم  افزايش  مناقشه، 
اين مديريت، با بهره گيري از «بازي خود آچمزي»، يعني 
انجام  نباشد،  متصور  آن  از  رهايي  كه  حالتي  به  تظاهر 
مي پذيرد: «ايران اكنون در يك بازي خود آچمزي از سوي 
غرب است (...). غرب ظاهراً نشان مي دهد كه در عراق 
و افغانستان زمين گير شده است، ظاهراً نشان مي دهد كه 
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از مجبور كردن ايران به توقف غني سازي ناتوان است. 
نشان مي دهد كه صدور چند قطعنامه عليه ايران  ظاهراً 
كارساز نبوده است و اعمال قطعنامه ها عمًال امكان پذير 
نيست. (...)؛ ظاهراً نشان مي دهد كه افزايش قيمت نفت 
دست آنها را براي فشار بيشتر بر ايران بسته است، چرا 
كه فشار بيشتر بر ايران، خليج فارس را بحراني تر مي كند و 
قيمت نفت باال مي رود (...). اينها پيامهايي است به ايران 
كه غرب در «وضعيت آچمز» قرار دارد و ايران مي تواند 
با پافشاري بر اهداف خود و با خريدن زمان، نهايتًا غرب 
را وادار به كوتاه آمدن كند تا يك ايران اتمي را بپذيرد.»10 
در يك كالم، از ديد رناني، غرب به رهبري آمريكا، با 
تظاهر و يك بازي از پيش طراحي شده و با رفتار «كجدار 
مناقشه هسته اي تشويق  دادن  ادامه  به  را  ايران  مريز»  و 
از  «و  بماند  داغ  همواره  خليج فارس  بحران  كه  مي كند 
اين طريق بازار نفت براي مدت نسبتًا طوالني در تالطم 
و ابهام باقي بماند و قيمت نفت به صورت تدريجي اما 

مداوم افزايش يابد.»11
8ـ ولي نتيجه گيري رناني از ارزيابي خود براي خنثي 
كردن طرح «جراحي بزرگ» غرب و به گمان او دفاع از 
منافع درازمدت ايران چيست و جمهوري اسالمي بايد 
چگونه سياستي در پيش گيرد و اين سياست را با كدام 
جمهوري  رناني،  باور  به  گذارد؟  اجرا  به  متقابل  ابزار 
آشكار  و  سريع  راهبردي،  تغيير  «يك  با  بايد  اسالمي 
ما  كند....  وارد  نفت  بازار  به  معكوس  (...)، يك شوك 
نيز بايد با سياست «فشار بزرگ» مقابله به مثل كنيم؛ يعني 
مجموعه اي از سياستهاي انقالبي اّما هماهنگ در جهت 
و  طراحي  را  نفت  بازار  در  معكوس  فشار  يك  ايجاد 
دنبال كنيم.»12 رناني مقصودش از فشار معكوس را در 
نامه اي كه در دهم مهر 1387 همراه با ارزيابي خود به 
رهبر جمهوري اسالمي و نهادهاي ديگر مي فرستد، كمي 
روشنتر از فصلهاي مربوط در كتابش مطرح مي كند. ولي 
افزايش  حقيقت  در  انقالبي»،  «سياستهاي  از  او  مقصود 
مديريت  و  عراق  در  بويژه  نفت  عرضه  سيستماتيك 
كاهش بهاي نفت است. او در اين راستا، براي دفاع از 
به رهبري رهنمود مي دهد «كه عصاي شما  منافع ملي، 
از نقش تزييني به درآيد و نقش تاريخي خود را بازي 
كند. شايد الزم باشد براي ايجاد امنيت در عراق و منطقه، 
آنرا برداريد، به سفر برويد و نقش شيخوخيت خود را 
در منطقه به كار گيريد. الزم است فضاي سياسي آشفته 
شيوخ  با  دوستانه  و  باال  سطح  گفت وگوهاي  با  منطقه 
عرضه  فوري  افزايش  براي  همچنين،  شود.  آرام  منطقه 

همكاري  منطقه  در  نفت  توليدكننده  كشورهاي  با  نفت 
از  عراق  در  ثبات  و  امنيت  ايجاد  در  و  كنيد  توافق  و 
تمام ظرفيتهاي سياسي ايران استفاده كنيد تا نفت عراق 
بازار شود.»13 در  با تمام ظرفيت وارد  هرچه سريعتر و 
به مثل و فشار  مقابله  از «حربه  استفاده  با  اين صورت و 
شوك  و  سريع  كاهش  در  ايران  «اگر  متقابل»،...  بزرگ 
در  كه  سرمايه گذاريهايي  شود،  موفق  نفت  قيمت  مانند 
انرژيهاي نو انجام شده است، توجيه  سه سال اخير در 
خود را از دست خواهند داد و يا بازارهاي بالقوه اي كه 
به  منجر  مي تواند  اين  مي رود.  بين  از  آنهاست  فراروي 
ورشكستگي بسياري از شركتهاي تازه تأسيس در زمينه 
به توسعه ركود كنوني در  بنابراين  نو شود و  انرژيهاي 
بينجامد.»14 در يك كالم، هدف «جراحي بزرگ»  غرب 
كه  باشد  اين  بايد  رناني  ديدگاه  از  اسالمي  جمهوري 
به  فسيلي  فناوري  انتقال  از  نفت  بهاي  كاهش شديد  با 
سطح  در  و  غرب  در  تجديدشدني  انرژيهاي  فناوري 
براي  همچنان  جهان  تا  كند  جلوگيري  يكسره  جهاني، 
چند دهه ديگر به نفت و انرژيهاي فسيلي وابسته بماند.

و  استداللها  اينجا  در  مي  كوشد  مقاله  اين  نويسندة 
مطرح  سيستماتيك  به گونة  رناني  كه  را  نتيجه گيريهايي 
نكرده، بلكه خواننده را واداشته است از نامه او به رهبري 
و همه فصول كتابش بيرون بكشد، سيستماتيزه كند و به 
گفته هاي  از  مهم  چيزي  است  اميدوار  و  بگذارد  بحث 
و  تحليل  بودن  روز  به  دربارة  باشد.  نيفتاده  قلم  از  او 
نتيجه گيريهاي رناني، گفتني است كه وي با اينكه نامه و 
كتابش را پنج سال پيش نوشته، با انتشار رسمي آن كتاب 
در 1392، يادآور شده كه  امروز هم بر همه نظرهاي پيشين 
خود در اين زمينه پابرجاست و مي خواهد پيشنهادهاي 
ديگر  بار  را  اسالمي  سياسي جمهوري  رهبران  به  خود 
نوشته  كتاب  اين  بر  مقدمه اي  در  او  بگذارد.  بحث  به 
گذشته،  ساله  چند  در  رويدادها  كه  است  معتقد  است 
همگي گواه درستي نظرهاي او است: «اكنون كه دريافتم 
و  پابرجاست  همچنان  گذشته  مسير  تداوم  بر  پافشاري 
هنگامي كه دريافتم پيش بينيهاي به ظاهر جسورانه من در 
اين كتاب، بسيار محافظه كارانه تر از تحوالت دنياي واقع 
بوده است و فرصت هاي ما با سرعت بيشتري رو به پايان 
است، تصميم به انتشار عمومي آن گرفتم.»15 البته، رناني 
به مناقشه هسته اي هم ـ كه به گمان او دستاويز اصلي 
مي كند  تأكيد  ولي  دارد،  توجه  است ـ  آمريكا  سناريوي 
برنامه هسته اي جمهوري  ارزيابي همه سوية  كه هدفش 
اسالمي و سنجيدن سودها و زيانهاي اين برنامه نيست. 
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هرچه  غرب  با  مناقشه  اين  كه  است  اميدوار  وي  ولي 
در  مهم  دستاويز  اين  گرفتن  با  و  يابد  خاتمه  سريعتر 
«جراحي بزرگ» غرب خلع سالح شود.16 اين، درحالي 
است كه رناني تحت عنوان «اين كتاب چه نمي گويد»، 
بسياري از ويژگيهاي چالش انگيز فناوري هسته اي را نيز 
بيان مي كند17 كه من هم مي توانم با آنها موافق باشم؛ ولي 
استداللهاي  و  تزها  متوجه  بيشتر  من  انتقادهاي  تيز  لبه 
رناني دربارة «جراحي بزرگ غرب» است كه در زير با 

طرح چند پرسش كليدي، به آنها پرداخته مي شود.
آيا غرب خواهان افزايش بهاي نفت است؟

از اينكه غرب و در حقيقت اياالت متحده در گذشته 
توان مديريت كردن بهاي نفت را داشته اند، جاي ترديد 
نيست؛ ولي پذيرش اين نكته كه هدف آمريكا باال بردن 
بهاي  توان مديريت كردن  نيز  امروز  بوده و  نفت  بهاي 
همة  زيرا  نيست،  آسان  دارد،  را  جهاني  بازار  در  نفت 
نظر  اين  درستي  گواه  گذشته،  سدة  نيم  در  رويدادها 
مديريت  در  آمريكا  انگيزه هاي  بررسي  از  پيش  نيست. 
كردن بهاي نفت، فرض را بر اين مي گذاريم كه انگيزه آن 
كشور، چنان كه رناني مي گويد، دست كم در اين دو دهه، 
افزايش بهاي نفت بوده است. در اين صورت، اين پرسش 
پيش مي آيد كه چرا آمريكا راه پرخطر، نامطمئن و بسيار 
پيچيدة راه اندازي مناقشه هسته اي با ايران را براي رسيدن 
ساده تر،  راههاي  درحالي كه  است،  برگزيده  هدف  اين 
پذيرفتني تر، مطمئن تر و كم هزينه تري وجود دارد. يكي 
از راهها، اين است كه آمريكا بعنوان يك كشور نفت خيز 
و سومين توليدكننده نفت در جهان به اوپك بپيوندد و 
برپايه سياست جمعي، اين نهاد اقتصادي بين المللي را ـ 
كه كمابيش 42درصد از توليدات نفتي را در بازار جهاني 
اتخاذ  به  آنرا  سازد،  نيرومندتر  ـ  مي كند  مديريت  نفت 
سياست كاهش سيستماتيك عرضه نفت در بازار تشويق 
افزايش  يعني  خود  اصلي  هدف  به  بدين سان  و  كند 
سياستي  چنين  بي گمان،  يابد.  نفت دست  بهاي  پيوسته 
با پذيرش همه اعضاي اوپك روبه رو خواهد شد، زيرا 
و  نفتي  درآمدهاي  افزايش  دو هدف  به  با يك حركت 
خود  نفتي  مخازن  عمر  كردن  درازتر  و  توليد  كاهش 
خواهند رسيد: دو هدفي كه در چارچوب منافع ملي آنها 
مي گنجد، اگر چه از ديد رناني، افزايش درآمدهاي نفتي 

مي تواند درشمار هدفهاي كوتاه مدت باشد.
با امكاناتي هژمونيستي كه در اختيار  اياالت متحده 
دارد، مي تواند براي باال بردن بهاي نفت، راه آزموده شده 
و بسيار ساده ديگري هم، بي پيوستن به اوپك، درپيش 

خليج فارس  در  خود  وفادار  همپيمانان  از  يعني  گيرد، 
بويژه عربستان و شيخ نشينهاي نفت خيز عربي كه بيش از 
22درصد توليد در بازار جهاني نفت را در دست دارند 
برخوردارند  قيمت  دادن  تغيير  براي  كافي  قدرت  از  و 
بخواهد سياست كاهش توليد و افزايش قيمت نفت را 
به اجرا گذارند. چنين سياستي، به علت باال بردن درآمد 
نفتي ديگر اعضاي بزرگ اوپك همچون ايران و ونزوئال 
و نيز كشورهاي نفت خيز بيرون از اوپك مانند روسيه و 
مكزيك، مورد پشتيباني قرار خواهد گرفت. تجربه هاي 
تاريخي نشان مي دهد كه چنين رويكردي براي آمريكا 
و  ديپلماتيك  درگيريهاي  و  بي سروصدا  و  است  ساده 
تاريخي در  بهترين گواه  پذيرد.  انجام  پرهزينه مي تواند 
برآمده  بحران  در  عربستان  نفت  توليد  زمينه، شيوة  اين 
از تجاوز عراق به كويت و جنگ دوم عراق در سالهاي 
1989 و 1990 است. در آن دوران، توليد نفت در عراق 
نفت  صادرات  و  يافت  كاهش  يكباره سخت  كويت  و 
اين دو كشور به سراشيب افتاد. ولي با اينكه عرضه نفت 
از  با سهم چشمگير 10درصد،  دو كشور  اين  از سوي 
بازار جهاني خارج شد و تقاضاي نفت نيز همچنان سير 
صعودي مي پيمود، آب از آب تكان نخورد و تالطم و 
هراس از كمبود نفت و افزايش بهاي آن پديد نيامد؛ نه 
بورس بازي در بازار نفت رونق يافت و نه بحثي در اين 
باره در مطبوعات جهان درگرفت. چنين جنگ سهمگيني 
در حساسترين منطقه نفتي جهان، حتّا افزايش چشمگير 
بهاي نفت را در پي نداشت. 18دالر براي هر بشكه نفت 
افزايش  دالر   23/8 به  تنها   1990 در   ،1989 در  برنت 
يافت و در 1991 دوباره به 20 دالر و پايينتر برگشت. 
چنانچه به آمار توليد نفت بنگريم، علت ثبات در بازار 
نفت راـ  با وجود يك جنگ بزرگ در منطقهـ  درمي يابيم 
كه چيزي جز افزايش جهشي و 20درصدي توليد نفت 
عربستان از 1989 به بعد نبوده است.18 در زمينه همكاري 
نفتي آمريكا، به نوشتة جاسوس اقتصادي آمريكايي جان 
با  آمريكا  كه  مدتهاست  جنجاليش،  كتاب  در  پركينز، 
عربستان پيماني پنهاني دارد براين پايه كه رژيم عربستان 
در قبال دفاع آمريكا از حكومت سعودي، پذيرفته است 
سياست نفتي خود را براي ثابت نگهداشتن بهاي نفت 
در سطح قابل قبول غرب، با منافع آمريكا همسو كند.19 
نفت  توليد  آمريكا  درخواست  به  همچنان كه  عربستان، 
خود را جهش وار افزايش داد، چنانچه آمريكا الزم بداند، 
مي تواند به كاهش توليد و افزايش چشمگير بهاي نفت 
تن در دهد و آمريكا اين امكان را خواهد داشت كه به 
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اصطالح رناني، «جراحي بزرگ» را از اين راه انجام دهد 
و ديگر نيازي به راهبرد پرهزينه و نامطمئن دامن زدن به 

مناقشه  هسته اي با ايران نداشته باشد.
چنان كه گفته شد، گزينه كاهش توليد و عرضه نفت 
براي  آمريكا  اقتصادي  ابزار  كاراترين  جهاني،  بازار  در 
مانند  مسئله اي  درحالي كه  است،  نفت  بهاي  بردن  باال 
افزايش  نمي تواند  خاورميانه،  در  ايران  هسته اي  مسئله 
پايدار بهاي نفت را، چنان كه از مفروضات رناني است، 
تضمين كند. اين گونه درگيريها در خاورميانه، دست باال 
نمونه،  براي  باشد؛  داشته  بازار  بر  رواني  تأثير  مي تواند 
براي  و  شود  جهاني  بازار  در  نفت  با  بورس بازي  مايه 
زماني كوتاه هم سبب افزايش بهاي نفت شود، نه چيزي 

بيش از اين.
ايجاد تالطم و حس  با  پايه كه  براين  فرضية رناني 
ناامني و بحرانسازي از اين دست در خاورميانه مي توان 
بهاي نفت را براي مدت يك دهه سخت افزايش داد، اين 
پرسش را پيش مي آورد كه رناني تا چه اندازه با قوانين 
قيمت سازي منابع ناياب فسيلي در بازار جهاني آشنايي 
دارد و آنها را در تحليل خود به حساب آورده است؛ زيرا 
نفت خيز، يكي  مناطق  بي ثباتي در  ناآرامي و  كشمكش، 
آنهم عاملي  بهاي نفت،  نوسانهاي  بر  اثرگذار  از عوامل 
فرعي است كه به تنهايي نمي تواند توضيح دقيقي درباره 
چندوچون قيمت سازي بدهد. گفتني است كه بهاي نفت 
تابع چند پارامتر همچون هزينه هاي توليد، ضريب نايابي 
برپاية  تجديدناشدني  و  ناياب  كاالي  يك  بعنوان  نفت 
دوران  هر  در  تقاضا  و  عرضه  نوسانهاي  رانت،  تئوري 
تاريخي و بويژه نوع روابط مسلط در بازار (بازار آزاد، 
بازار نيمه انحصاري و بازار انحصاري) است.20 گذشته 
نمي توان  را  نفت  بهاي  تاريخي  دگرگونيهاي  آن،  از 
نفت مشخص كرد و  بهاي  اقتصادي  تئوري  برپايه  تنها 
با  اساسي  كاالي  يك  نفت  زيرا  داد،  توضيح  به درستي 
ويژگيهاي استراتژيك است و از اين رو، معادالت قدرت 
در  كه  مي كند  تبديل  عاملي  به  نيز  را  جهاني  در سطح 
روند قيمت سازي نفت نقش دارد و چه بسا اين نقش در 
مواردي تعيين كننده باشد. براي نمونة آمريكا با بهره گيري 
از حربه هاي هژمونيستي خود، پس از جنگ جهاني دوم 
تا پايان سدة بيستم، بهاي نفت را در سطح بسيار پايين از 
2 تا 10دالر براي هر بشكه نگهدارد و بهاي واقعي نفت 
را كه قيمت كميابي است، به قيمت دامپينگ يعني بسي 
كمتر از بهاي واقعي آن تبديل كند و بر پاية «رژيم نفت 
ارزان»، جايگاه هژمونيستي خود را در برابر رقيبان غربي، 

بويژه كشورهاي اروپايي و ژاپن نگهدارد.21
كه  نفت  بهاي  افزايش  نظريه  برخالف  بدين سان، 
مورد توجه رناني است، آمريكا در نيمه دوم سدة بيستم 
كوشيده بود از افزايش طبيعي بهاي نفت، با اينكه ماده اي 
نفت  كمك  به  و  كند  جلوگيري  است،  تجديدناشدني 
ارزان، اقتصاد غرب را در نيمه دوم سده بيستم به گونه 
به  متحده،  اياالت  حقيقت،  در  بخشد.  رونق  چشمگير 
كمك سيستم مديريت شده نفت دامپينگ، يا ارزان قيمت 
نفت خيز  كشورهاي  منافع  به  هم  دراز  سالهاي  اين  در 
درآمدهاي  از  بزرگي  بخش  انتقال  راه  از  ايران  مانند 
رانتي اين كشورها به اردوگاه غرب ضربه سهمگين زده 
است و هم مانع انتقال طبيعي فناوري انرژي فسيلي به 
فناوري بهره گيري از انرژيهاي تجديدشدني خورشيدي 
و  نفت خيز  كشورهاي  اقتصادي  رشد  از  و  است  شده 
دگرگونيهاي طبيعي در ساختار سيستم انرژي جهاني به 
سمت سيستم انرژيهاي پاك خورشيدي جلوگيري كرده 
است، يعني درست برخالف آنچه رناني مي گويد عمل 

كرده است.
كاراترين ابزار هژمونيستي دخالت در قوانين اقتصادي 
دامن  دامپينگ،  نفت،  بهاي  مديريت  براي  جهاني  بازار 
زدن به رقابت ميان توليدكنندگان بزرگ و جلوگيري از 
همسويي كشورهاي توليدكننده نفت در راستاي هرچه 
از يك سو و همسو كردن  بيشتر كردن درآمدهاي خود 
سياست بزرگترين كشورهاي غربي مصرف كنندة انرژي 
و ايجاد جايگاه انحصاري براي مصرف كنندگان و ديكته 
كردن بهاي نفت به سود خود از سوي ديگر بوده است. 
تا  را  نفت  بهاي  مديريت  سيستم  اين  توانست  آمريكا 
مصرف كنندگان  بزرگترين  كه  درآورد  اجرا  به  زماني 
نفت، كشورهاي غربي يعني خود آمريكا، اعضاي بازار 
مشترك اروپا و ژاپن بودند. ولي با ورود دو مصرف كننده 
بزرگ و تازه به بازار جهاني نفت، يعني چين و هند و 
تا اندازه اي كشورهاي بريكس22 همچون برزيل، از آغاز 
سدة بيست ويكم، سيستم هژمونيستي مديريت بهاي نفت 
برپايه  تازه،  كشورهاي  اين  زيرا  خورد،  هم  به  يكسره 
منافع ملي خود دست به بستن قراردادهاي خريد نفت از 
كشورهاي توليدكننده زدند و همسو بودن شبه انحصاري 
مصرف كنندگان غربي و در نتيجه ديواري را كه آمريكا 
در بازار جهاني نفت به سود سياستهاي سلطه گرانه خود 
ساخته بود، از ميان برداشتند. بدين سان، مي توان پذيرفت 
كه از آغاز دهه گذشته، براي نخستين بار در بازار جهاني 
نفت ميان مصرف كنندگان بزرگ رقابت آزاد پديد آمد 
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دهه  اين  در  بازار جهاني  در  نفت  بهاي  از همين رو،  و 
سير طبيعي افزايش را كه پيشتر با بهره گيري از ابزارهاي 
سياسي از آن جلوگيري شده بود پيمود و از 20 تا 40 
تا 140 دالر رسيد و  به سطح 90  براي هر بشكه  دالر 
مدتها  كه  قيمتي  سطح  و  تاريخي  جايگاه  به  بدين سان 
پيش مي توانست به آن برسد دست يافت.23 بدين ترتيب، 
چنان كه  سده،  اين  آغاز  از  نفت  بهاي  افزايش  علت 
نبوده،  ايران  با  آمريكا  هسته اي  مناقشه  مي گويد،  رناني 
بلكه برايند دگرگونيهايي بوده كه در بستر تاريخي بازار 
جهاني نفت رخ داده است. از آنجا كه رناني توجهي به 
اين بستر يعني زمينه نوسانهاي نفت ندارد، بستر درگيري 
فرعي  نقش  مي تواند  تنها  رابطه  اين  در  كه  را  هسته اي 
نتايجي  خود  تحليل  از  و  مي كند  بزرگ  باشد،  داشته 
مي گيرد كه چه از دريچه سياستگذاري در راستاي منافع 
ملي و چه از دريچه ارزشهاي اخالقي و رعايت منافع 

بشريت، نمي تواند پذيرفتني باشد.24
البته با استدالل باال، مي توان به انتقاد از كتاب رناني 
پايان داد، زيرا با اثبات نادرست بودن شالوده و مهمترين 
فرض او يعني نقش آمريكا در باال بردن بهاي نفت از راه 
برپا كردن مناقشه هسته اي، همة نتيجه گيريها و پيشنهادهاي 
درباره  رناني  اظهارنظر  ولي  شد؛  خواهد  بي پايه  نيز  او 
نقش الگوي فسيلي، پيامدهاي زيست محيطي آن و اينكه 
معتقد است ايران با وجود پيامدهاي زيست محيطي نفت 
ارزان، الزم است استراتژي كاهش دوباره بهاي نفت در 
بازار جهاني را پي گيرد، فرصتي براي من فراهم مي كند 

كه به ديگر استداللهاي او نيز بپردازم.
انرژيهاي  الگوي  كردن  پياده  دنبال  به  آمريكا  آيا 

خورشيدي است؟
براي پاسخ دادن به اين پرسش، بايد شناخت دقيقتري 
از هدف جناحهاي بانفوذ در اياالت متحده داشته باشيم. 
سرمايه داري  نيرومند  جناح  دو  دست كم  كشور  آن  در 
حوزه  در  هم  و  اقتصادي  حوزه  در  هم  كه  دركارند 
سياسي، با راهبردهاي گوناگون با هم رقابت استراتژيك 
بازارهاي  در  كه  سرمايه داري  جناح  آن  نخست،  دارند: 
جهاني، با رقابت سنگين بازار مشترك اروپا، ژاپن و چين 
روبه رو است و  از اين رو ناگزير است جايگاه خود را 
در برابر رقباي نيرومندي در بازارهاي جهاني، پيوسته با 
در حوزه  جناح،  اين  كند.  آينده نگري حفظ  و  نوآوري 
اقتصادي، شامل صنايع پيشرو آي تي، صنايع الكترونيك، 
در  كه  مي شود  بيشتر صنايع مصرفي  و  صنايع خودكار 
نمايندگي  دموكراتها  سوي  از  بيشتر  نيز  سياسي  زمينه 

و  عادي  روابط  هوادار  اصل،  در  جناح  اين  مي شود. 
مخالفت  تاكنون  گرچه  است،  جهان  با  غيرسلطه گرانه 
در  آمريكا  جنگهاي  و  سلطه گرانه  روابط  با  سرسختانه 
از  بويژه  اوضاع  اين  از  نيز  خود  و  نداشته  سالها  اين 
انرژي ارزان بهره برده است. ولي اين جناح چاره اي جز 
كار  نيروي  بازده  افزايش  و  نو  فناوريهاي  از  بهره گيري 
براي حفظ جايگاه خود در رقابت با ديگران در جهان 
ندارد و از اين رو هم بزرگترين نيرويي است كه تاكنون 
انرژيهاي  جمله  از  و  صنايع  همه  در  نوآوري  محرك 
در  جهان  با  آمريكا  همسويي  از  و  بوده  تجديدشدني 
افزايش  همچون  زيست محيطي  خطرهاي  از  جلوگيري 
چشمگير  تالشهاي  است.  كرده  پشتيباني  زمين  گرماي 
الگور معاون كلينتون در دوران رياست جمهوريش، براي 
كيوتو،  پروتكل  امضاي  و  نو  انرژيهاي  كاربرد  تشويق 

نمونه اي است در اين زمينه.
جناح ديگر سرمايه داري در آمريكا، صنايع نظامي ـ 
اقتصادي، صنايع انرژيهاي فسيلي و هسته اي و همچنين 
سرمايه داري مالي آمريكا را در برمي گيرد. اين جناح، در 
دوران جنگ جهاني دوم، قدرت يافت و توانست بعنوان 
نيرومندترين جناح سرمايه داري در آمريكا پس از جنگ 
امروز، بر همه سياستهاي كالن آمريكا چنگ  تا  جهاني 
اندازد و چه در درون كشور و چه در سطح جهاني به 
جايگاهي انحصاري دست يابد. اين جناح سرمايه داري 
كه در حوزه سياسي جمهوريخواهان و بويژه در اين دو 
خارجي  سياست  كرده اند،  نمايندگي  آنرا  نئوكانها  دهه، 
آمريكا را گذشته از اينكه جمهوريخواهان يا دموكراتها 
درآورده  خود  كنترل  زير  عمل  در  باشند،  كار  سر  بر 
است و چنان كه مي بينيم، باراك اوباما كه با برنامه پايان 
دادن به سياستهاي خشونت آميز و سلطه گرايانه نئوكانها 
انتخابات  در  پيروزي  پشتيبانشان  اقتصادي  نيروهاي  و 
بود،  كرده  خود  آن  از  را   2009 در  جمهوري  رياست 
خارجي  سياست  كردن  دنبال  از  ناگزير  كمابيش  اكنون 
جناح  اين  حقيقت،  در  است.  شده  بوش  دبليو  جرج 
انتقال  اصلي  عامل  جهاني،  جنگ  از  پس  سرمايه داري، 
نظام هژمونيستي بريتانيا به نظام هژمونيستي اياالت متحده 
خورده  گره  سلطه گري  به  آن  موجوديت  حتّا  و  است 
است. اين جناح مسلط در آمريكا، تاكنون هيچ ابتكاري 
براي گسترش انرژيهاي تجديدشدني از خود نشان نداده 
است و از همين رو نيز آمريكا برخالف ادعاي رناني، نه 
برعكس، هم در  نكرده، كه  اين زمينه  تنها كوششي در 
بازار داخلي لبه تيز سياستهاي انرژي دولت را در خدمت 
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افزايش سهم  از  انرژيهاي فسيلي و جلوگيري  گسترش 
انرژيهاي تجديدشدني قرار داده و هم از امضاي پروتكل 
كيوتو و مسئوليت پذيري در كاستن از گازهاي گلخانه اي 
دبليو  جرج  دولت  نمونه،  براي  است.  كرده  خودداري 
بوش، با وجود مخالفت سخت نهادهاي زيست محيطي، 
آالسكا،  نفتي  منابع  از  كه  داد  اجازه  نفتي  شركتهاي  به 
مي رسد،  منطقه  به  كه  اكولوژيك  آسيبهايي  همه  با 
حوزه هاي  از  يكي  به  آالسكا  امروزه  كنند.  بهره برداري 
كمابيش بزرگ توليد نفت در آمريكا تبديل شده است. 
حتّا  و  شد  تكرار  نيز  مكزيك  خليج  مورد  در  كار  اين 
سرمايه گذاري،  بيشتر  هرچه  تشويق  براي  بوش  دولت 
قوانين ايمني توليد نفت در دريا را تغيير داد، به گونه اي 
كه به علت بي توجهي به مسائل ايمني، اسكله ديپ واتر 
هورايزون شركت بي پي در آوريل 2010 منفجر شد و 
سيل نفت از چاه زيردريايي در بيش از سه ماه به خليج 
آلودگي  بزرگترين فاجعه در زمينه  مكزيك وارد شد و 

آب در جهان تا آن زمان را پديد آورد.
شده  سبب  راستا  اين  در  تشويقي  سياستهاي  همة 
سير  كنون  تا   2006 از  آمريكا  در  نفت  توليد  كه  است 
در  سرمايه گذاري  نئوكانها،  تشويق  با  بپيمايد.  صعودي 
معادن زغال سنگ نيز افزايش يافت. گذشته از آن، توليد 
از  كانادا  در  و  آمريكا  در  نفتي  سنگهاي  از  نفتي  مواد 
سال 2000، بخشي چشمگير از سرمايه شركتهاي نفتي 
اين  گرچه  است،  كرده  جذب  خود  به  را  بين المللي 
و  شيوه هاست  پرهزينه ترين  از  نفتي،  مواد  توليد  شيوة 
براي  توليد  اين روش  از  برآمده  مواد آالينده و مخرب 
محيط زيست هم از ديگر گزينه ها بسي بيشتر است. از 
تا 2011  از 2005  طبيعي  گاز  توليد  اينكه،  مهمتر  همه 
در آمريكا بيش از 20درصد افزايش داشته است. برپاية 
طبيعي  گاز  توليد  انرژي،  بين المللي  آژانس  برآوردهاي 
در آمريكا از 600 ميليارد متر مكعب درحال حاضر، به 
رسيد.  خواهد   2035 سال  تا  مكعب  متر  ميليارد   800
برپايه همين گزارش، آژانس پيش بيني مي كند كه آمريكا 
منابع  كردن  وارد  به  نيازي  ديگر  نزديك خود  آينده  در 
مواد  اين  صادركننده  به  حتّا  و  داشت  نخواهد  فسيلي 

تبديل خواهد شد.
افزايش توليد منابع فسيلي در  ولي، مهمترين عامل 
بهاي  جهشي  افزايش  جهان،  نقاط  ديگر  در  و  آمريكا 
است،  بوده  بيست ويكم  سدة  سالهاي  نخستين  از  نفت 
زيرا بدين سان منابع فسيلي كه با قيمتهاي پايين سودآور 
نبوده، در سايه افزايش بهاي نفت، يكي پس از ديگري 

سودآور مي شود و بخش خصوصي را به سرمايه گذاري 
تشويق مي كند. براي نمونه، توليد گاز طبيعي با فناوري 
فراكينگ، يعني جذب گازهاي درون رگه هاي زيرزميني 
با بهره گيري از مواد شيميايي كه با فشار زياد از باال به 
درون اين رگه ها وارد مي شود، براثر افزايش بهاي نفت 
سودآور شد. به گونه اي كه شركتهاي كوچك خصوصي 
در داكوتاي شمالي و مونتانا در آمريكا، اين روش توليد 
را  انرژي  منبع  اين  توليد  و  كردند  آغاز  را  طبيعي  گاز 
افزايش  كه  مي بينيم  بنابراين،  دادند.  افزايش  به سرعت 
جهشي بهاي نفت، بيش از هر چيز (درست برخالف نظر 
رناني) مايه افزايش توليد و عرضه منابع فسيلي داخلي 
آمريكا و غرب شده است؛ و اگر آمريكا، چنان كه رناني 
مي گويد، به راستي مديريت كننده افزايش بهاي نفت در 
اندك،  با هزينه  بتواند  راه  اين  از  كه  باشد  بازار جهاني 
غرب را از الگوي فسيلي دور كند و به سوي انرژيهاي نو 
و تجديدشدني براند، پس بايد نخست در حوزه مديريت 
فسيلي  منابع  عرضه  و  توليد  افزايش چشمگير  از  خود 
اقتصادي  موانع  حتّا  اينكه  نه  كند،  جلوگيري  گوناگون 
از  قوانين زيست محيطي  با كمرنگ كردن  را  اين گزينه 

سر راه بردارد.
آمريكا  در  مسلط  جناح  هم،  جهاني  سطح  در 
(دربرگيرندة نئوكانها) بيشتر به حفظ الگوي فسيلي گرايش 
دارد تا به دگرگون كردن اين الگو با پرداختن به انرژيهاي 
نو، زيرا حلقة كليدي در زنجيرة هژموني آمريكا، كنترل 
اين  و  است  خاورميانه  گاز  و  نفت  منابع  بيشتر  هرچه 
حلقه كليدي تا زماني براي آمريكا اهميت دارد كه الگوي 
فسيلي در سرمايه داري جهاني پايدار بماند. چنانچه الگوي 
انرژيهاي نو و تجديدشدني جانشين الگوي فسيلي شود، 
به گونه  كه ساالنه  نمي ماند  انگيزه اي  آمريكا  براي  ديگر 
ميانگين پذيراي بيش از 100 ميليارد دالر هزينه نظامي 
جنگ  ديگر  شود؛  خاورميانه  فسيلي  منابع  كنترل  براي 
در افغانستان لزومي نداشت و جنگ در عراق با هزينة 
سرسام آور 500 تا 800 ميليارد دالر بي معنا مي بود و در 
اين صورت، مناقشه هسته اي با ايران هم به جايي كشيده 
با  احتمالي  جنگ  براي  دست آويزي  بتواند  كه  نمي شد 
ايران شود. برسرهم، اگر هدف آمريكا جايگزين كردن 
انرژيهاي فسيلي با انرژيهاي خورشيدي در غرب مي بود، 
و  مي كرد  رها  خود  به حال  را  خاورميانه  زودتر  هرچه 
در  پي درپي  و جنگهاي  برادركشي  و  آشوب  ريشه هاي 
نئوكانها هنوز  ميان مي برد. ولي شوربختانه  از  را  منطقه 
دارند  گسترده  سلطه جويانه  برنامه هاي  خاورميانه  براي 
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خود،  بيست ويكم»  سدة  «آمريكاي  پروژه  سرسختانه  و 
در  صددرصد  دوباره  كه  را  خاورميانه اي  ساختن  يعني 
چنگ آمريكا باشد، دنبال مي كنند؛ پروژه اي كه با جنگ 
هم  ليبي  در  شد،  آغاز  عراق  جنگ  سپس  و  افغانستان 
و  مي شود  آزمايش  سوريه  در  اكنون  و  درآمد  اجرا  به 
همه جانبه  كنترل  سياست  دربرگيرد.  هم  را  ايران  شايد 
ايران و  انقالب اسالمي در  با  نفتي خاورميانه كه  منابع 
ايستادگي نسبي رژيم صدام حسين در عراق ضربه هايي 
سنگين خورد، پس از ملي شدن صنعت نفت و رويداد 
28 مرداد 1332، همواره سه هدف عمده را دنبال مي كرد: 
نخست، حفظ منافع شركتهاي نفتي و حضور مستقيم آنها 
در منطقه؛ دوم، نگهداشتن بهاي نفت در سطح پايين و 
همسو با رشد اقتصادي كشورهاي غربي؛ سوم و از همه 
بازارهاي  در  دالر  به  نفت  تجارت  كردن  پايدار  مهمتر، 
پول  بعنوان  دالر  جايگاه  تثبيت  راه،  اين  از  و  جهاني 
جهاني.25 امروزه پس از افزايش جهش وار بهاي نفت از 
نخستين سالهاي سده بيست ويكم و با ورود چين و هند 
بعنوان مصرف كنندگان بزرگ نفت به بازارهاي جهاني و 
پيدا شدن رقابت ميان مصرف كنندگان بزرگ، چنان كه 
بهاي  كردن  كنترل  توان  ديگر  آمريكا  گفته شد،  باال  در 
به دالر  اين رو، حفظ تجارت نفت  از  ندارد: و  را  نفت 
در بازار جهاني و تثبيت آن بعنوان تنها پول معتبر جهاني 
و  استراتژيك  مهمترين هدف  به  آينده،  دهه  چند  براي 

سلطه گرانه نئوكانها تبديل شده است.
اهميّت اين هدف در اين واقعيت نهفته است كه دالر، 
بعنوان پول جهاني، مدتهاست به يك ابزار بسيار نيرومند 
سرمايه هاي  و  ثروت  بالعوض  انتقال  براي  اقتصادي 
جهاني به آمريكا تبديل شده است تا هم اين كشور را 
ثروتمندتر كند و هم اقتصادش را از بحرانهاي مالي جهاني 
دور سازد. بدين سان، اقتصادي كه در بسياري از زمينه ها، 
را  بازار جهاني  اقتصادها در  با ديگر  توان رقابت  ديگر 
در  است،  روبه رو  سنگين  اقتصادي  بحران  با  و  ندارد 
جايگاهي قرار مي گيرد كه بتواند براي مدتي دراز شاهد 
برآوردهاي  برپايه  نمونه،  براي  باشد.  اقتصادي  ثبات 
پول،  بين المللي  به گزارشهاي صندوق  نويسنده، مستند 
اياالت متحده به گونه ميانگين از 2003 تا 2012 ساالنه 
1116 ميليارد دالر سرمايه از ديگر نقاط جهان به اقتصاد 
7/4درصد  معادل  رقمي  يعني  است،  كرده  جذب  خود 
مالي  وضع  اين  اصلي  علت  كشور.  آن  ساالنه  درآمد 
استثنايي، همان جهاني بودن دالر است كه در ساية آن 
اياالت متحده مي تواند هر سال مقدار بيشتري از ثروت و 

سرمايه هاي توليد شده در ديگر نقاط جهان را كه حاصل 
آمريكايي  غير  انسان  ميليون  صدها  كار  و  جبين  عرق 
است، به اين كشور سرازير كند و در اقتصاد ملي خود 
به كار اندازد. از همين رو نيز ضريب پس انداز در آمريكا 
به صفر رسيده است، يعني آمريكاييها مدتهاست كه نياز 
به پس انداز براي سرمايه گذاري در اقتصاد خود ندارند 
و  تمام  مي كنند، خود  توليد  ساالنه  و شهروندان هرچه 
كمال به مصرف مي رسانند، زيرا سرمايه هاي الزم براي 
بازده كار را، از  جبران استهالك در صنايع و باال بردن 
منابع خارجي به دست مي آورند. انتقال سرمايه از ديگر 
است،  بالعوض  متحده  اياالت  ملي  اقتصاد  به  كشورها 
زيرا اين كشور هيچگاه مجبور به پس دادن اين سرمايه ها 
نخواهد شد. اين وضع استثنايي كه با منطق هيچ اقتصاد 
از نقشي  تنها برآمده  تنها و  ملي سالم سازگاري ندارد، 
انحصاري است كه به دولت آمريكا اين فرصت را مي دهد 
به حجم جهاني  تزريق آن  راه  از  كه دالر چاپ كند و 
اين پول، همه هزينه هاي قرضه خارجي خود را پوشش 
دهد. ساده تر بگويم: اياالت متحده به گونه ميانگين در نه 
سال گذشته، هر سال در برابر ورود 1116 ميليارد دالر 

سرمايه، كاغذ به بازار جهاني صادر كرده است.
اقتصاد  گونه اي  به  متحده  اياالت  اقتصاد  بدين سان، 
رانتي همانند اقتصاد عربستان تبديل شده است كه اهرم 
پولش  نفتي،  طبيعي  منابع  به جاي  رانتهايش،  اقتصادي 
است كه نقش پول جهاني را بازي مي كند. رقم نجومي 
متحده،  اياالت  به  جهان  نقاط  ديگر  از  سرمايه  انتقال 
اين  به  بالعوض  سرمايه  انتقال  رقم  بزرگترين  بي گمان 
آن  به  و  نيست  مورد  تنها  مبلغ  اين  ولي  است،  كشور 
مبالغ ديگري از محل كنترل بر منابع طبيعي جهان سوم و 
سرمايه گذاريهاي كالن در همه بخشهاي اقتصادي افزوده 
مي شود كه در سايه جايگاه هژمونيستي و نه از توليد و 
انتقال  واقعي  رقم  بدين سان،  مي آيد.  به دست  كارآوري 
كمابيش  مي توان  را  متحده  اياالت  به  بالعوض  سرمايه 
روشن  بنابراين،  دانست.26  سال  در  دالر  ميليارد   2000
پشتيباني  با  متحده،  اياالت  در  دولتها  همه  كه  است 
بي چون وچراي نيروهاي بانفوذ و سلطه گرا، همه كوشش 
نظامي  هژمونيستي  جايگاه  نگهداشت  صرف  را  خود 
بيش  كمك  به  كه  جايگاهي  كرده اند؛  جهان  در  آمريكا 
از 830 پايگاه نظامي در سراسر جهان و بويژه در مناطق 
استراتژيك پديد آمده است. چنين است كه اين كشور 
آماده  ندارد و  پروا  نظامي و جنگ افروزي  از دخالتهاي 
است هزينه هاي اين سلطه گري را هم بپردازد، زيرا حجم 
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كه  از حجم سرمايه هايي است  بسي كمتر  اين هزينه ها 
اياالت متحده با روشهاي امپرياليستي به اقتصاد ملي اش 
منتقل مي كند. گذشته از آن، گروه صنايع نظامي، كه جزو 
نيروهاي تعيين كنندة سياستهاي كالن آمريكا است و در 
پشت پرده سرنخ اين سياستها را به دست دارد، بزرگترين 

برنده در اين زمينه است.
ولي، آمريكا هنگامي مي تواند جايگاه دالر را پايدار 
كند كه سراسر خاورميانه و از جمله ايران را زير كنترل 
خود گرفته باشد و از هم اكنون از هر خطري كه بتواند 
در آينده به نقش دالر بعنوان پول جهاني آسيب رساند، 
جلوگيري كند؛ و اين خطر جدي هنگامي پيش خواهد 
از  وگذشته  بگشايد  پروبال  اسالمي  جمهوري  كه  آمد 
خليج فارس  شيخ نشينهاي  آن  به دنبال  و  عربستان  آن، 
اجتماعي شوند.  انقالبهايي  يا  بهار عربي  نيز دستخوش 
پا  و  جهاني  پول  بعنوان  دالر  از  پاسداري  اين رو،  از 
خليج فارس،  نفتي  شيخ نشينهاي  در  رژيمها  برجاماندن 
آمريكا و اين شيخ نشينها را به همپيماناني طبيعي تبديل 
درآوردن  زانو  به  براي  سوريه  در  هم  اينها  كه  مي كند 
رژيم بشار اسد، همپيمان ايران، دخالت كنند و هم خود 
را براي درگيري بعدي با جمهوري اسالمي آماده كنند. 
همدستان  و  نئوكانها  هدفهاي  ابعاد  و  ريشه  بدين سان، 
عربي آنها در منطقه تا اندازه اي روشن مي شود و نشان 
مي دهد كه خطر جنگ با ايران ـ با هدف تغيير رژيم ـ 
همواره محتمل است و نمي توان آنرا ناديده گرفت. چنين 
است كه كشمكش آمريكا با ايران بر سر پرونده هسته اي، 
بعنوان دستاويزي براي فريب افكار عمومي جهان، بستر 
واقعي خود را پيدا مي كند. از اين رو، اگر مناقشه هسته اي 
دستاويز باشد ـ كه بي گمان هم هست ـ براي آن نيست 
كه آمريكا از آن به منظور باال بردن بهاي نفت و فرار از 
انرژي خورشيدي  الگوي  به سوي  فسيلي  انرژي  الگوي 
بلكه  كند،  استفاده  ـ  رناني مي گويد  آن گونه كه  يعني  ـ 
درست برعكس، براي آن است كه بر سراسر خاورميانه 
دهه  چند  براي  را  فسيلي  انرژي  الگوي  اندازد،  چنگ 
بعنوان پول  پايدار سازد و جايگاه دالر  ديگر در جهان 

جهاني و ابزاري امپرياليستي را حفظ كند.
مشكل متدولوژيك در تحليل رناني

در اينجا الزم به نظر مي رسد اندكي هم به متدولوژي 
كنيم كه  را مطرح  اين پرسش  و  بپردازيم  رناني  تحليل 
تا  ارزيابي خود  نامداري مي تواند در  چگونه پژوهشگر 
اين اندازه دچار گمراهي شده باشد. وي در كتابش دو 
رويداد در دهه گذشته، يعني افزايش جهشي بهاي نفت 

بر  و  مي بيند  هم  با  پيوند  در  را  هسته اي  مناقشه  نيز  و 
ايران دستاويزي است كه  پروندة هسته اي  آن است كه 
آمريكا مي كوشد با آن، برنامه افزايش شديد بهاي نفت 
را به اجرا درآورد و دست به «جراحي بزرگ» يا تبديل 
انرژيهاي خورشيدي  الگوي  به  انرژيهاي فسيلي  الگوي 
و تجديدشدني در غرب بزند و با هزينه كمتر و سرعت 
بيشتر، بحران كهولت و عقب ماندگي در نوسازي خود را 
پشت سر گذارد. رناني براي جلوگيري از سوء تفاهمات 
يا  طرح  با  غرب  كه  سخن  «اين  مي كند:  تأكيد  ممكن، 
نفت  بازار  با  دارد  دقيقي،  و  شده  تعريف  كار  دستور 
متفاوت است.  توطئه  تئوري  به  اعتقاد  از  بازي مي كند، 
اينجا  آنچه در  نيستم و  توطئه  تئوري  موافق  من اصوالً 
مطرح مي شود نيز از نوع تئوري توطئه نيست بلكه يك 
چارچوب تحليلي مبني بر نظريه بازيهاست.»27 چنان كه 
اهميت  آن  از  بيش  بازيها  تئوري  براي  رناني  پيداست، 
قايل است كه در اين تئوري براي شناخت رويدادهاي 
كه  شناختي  تنها  تئوري  اين  است.  نهفته  بين المللي 
مي تواند بدهد اين است كه در يك بازي، براي نمونه در 
شطرنج يا يك معامله يا يك درگيري ميان دو كشور يا دو 
اردوگاه، طرفها چه رفتار عقالني بايد داشته باشند كه در 
پايان، بازي يا درگيري را چنان كه برنامه ريزي كرده اند، 
به پيش ببرند. براي نمونه، اگر فرض را بر اين بگذاريم 
كه  است  انداخته  راه  به  را  هسته اي  مناقشه  آمريكا  كه 
بهاي نفت در بازار جهاني افزايش يابد، و باز اگر فرض 
كنيم كه در اين درگيري افزايش بهاي نفت به راستي به 
زيان ايران است، در اين صورت، تئوري بازي به ايران ـ 
كه  را مي دهد  امكان  اين  ـ  آمريكاست  مقابل  كه طرف 
دهد،  تطبيق  نفت  بهاي  كاهش  هدف  با  را  خود  رفتار 
ايران پيشنهاد مي كند، عرضه  به  يعني آن گونه كه رناني 

نفت را جهشي باال ببرد.
مي تواند  زماني  ايران  رفتار  درگيري،  اين  در  ولي، 
درست  رناني  اوليه  فرضيات  كه  باشد  ايران  به سود 
زيرا  باشد.  نداشته  ترديد  آنها  درستي  در  و كسي  باشد 
تئوري بازيها، خود به خود هيچ اطالعي درباره درست يا 
نادرست بودن فرضيات نمي دهد. براي نمونه، اين تئوري 
هيچگاه به ما نمي گويد كه مناقشه هسته اي از آن رو به 
به  رسيدن  براي  نفت  بهاي  كه  است  شده  انداخته  راه 
پيش فرضي  ارتباطي،  يابد. چنين  افزايش  ثانوي  هدفي 
است كه رناني از آن حركت مي كند، بي اينكه اين فرض 
را پيشتر ثابت كرده باشد. ولي او با بهره گيري از تئوري 
اين توهم را  براي ديگران  براي خود و هم  بازيها، هم 
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پديد مي آورد كه وي درستي فرض خود را ثابت كرده 
است؛ درحالي كه تنها پارامتري كه رناني مي تواند براي 
هر  كه  است  اين  كند،  ارائه  خود  فرض  بودن  درست 
دو موضوع يعني مناقشه هسته اي و افزايش بهاي نفت، 
مي دانيم  ولي  است.  آمده  پيش  دهه  يك  در  و  همزمان 
با  آنها  ارتباط  اثبات  كه همزمان بودن دو رويداد، براي 
يكديگر، به هيچ رو كافي نيست و اين همزماني مي تواند 
بودن  درست  به  رناني  چون  و  باشد؛  تصادفي  يكسره 
فرض از پيش ساختة خود باور دارد، به دلخواه، آن دسته 
از رويدادها را كه با فرض او همسو است از ميان شماري 
از رويدادها برمي گزيند و نظرهاي ديگر را كه با فرض 
او همسو نيست و نظر طرفهاي درگيري را دستچين و به 
آنها براي نشان دادن درستي فرض خود استناد مي كند.28 
البته، اينكه دست اندركاران روشهاي علمي مي دانند كه از 
راه دستچين كردن رويدادها به دلخواه خود مي توان هم 
واقعيتها را پوشيده داشت و هم پندارها را بعنوان واقعيت 
بودن  همزمان  اگر  ولي  است.  ديگري  بحث  داد،  جلوه 
اين دو رويداد تصادفي باشد و هر يك از آنها چنان كه 
در باال گفته شد تابع پارامترها، بسترها و قوانيني يكسره 
جدا بوده باشد و فرض رناني كه اين دو رويداد با هم 
پيوند دارد نادرست از آب درآيد، در اين صورت، رفتار 
دولت  به  بازيها  تئوري  برپايه  او  كه  نيز  سياستهايي  و 
پيشنهاد مي كند، مي تواند نتيجه وارونه داشته باشد و به 
حقيقت،  در  آورد.  بار  به  سنگين  زيانهاي  منافع،  جاي 
بستر  دو  در  نفت،  بهاي  افزايش  و  هسته اي  مناقشه 
تاريخي يكسره جدا پديد آمده اند و تابع قوانيني يكسره 
بازار  تاريخي  بستر  در  نفت  بهاي  افزايش  جداگانه اند. 
پارامترهاي  انرژي، جايگاه ويژة خود را دارد و  جهاني 
به  ناظر  اقتصادي  قوانين  هم  آن  نوسانهاي  به  مربوط 
سياسي  قدرت  معادله  هم  و  است  تجديدناشدني  منابع 
جهان؛  در  انرژي  مصرف كنندگان  و  توليدكنندگان  ميان 
زورگويانه  رفتار  نتيجه  يا  هسته اي،  مناقشه  درحالي كه 
غرب و تفسير يكجانبه پيمان بين المللي ان.پي.تي است 
آنرا  ريشه هاي  يا  مي گويد)  اسالمي  (چنان كه جمهوري 
بايد در بستر سيستم امنيتي در خاورميانه و نبود توازن 
ناديده  قدرت در اين منطقه جستجو كرد. به هر روي، 
گرفتن اين پارامترها و بسترهاي متفاوت مناقشه هسته اي 
تعبيراتي  به  را  تحليلگر  گرايش  نفت،  بهاي  افزايش  و 
غير منطقي بيشتر مي كند كه در ادبيات سياسي به تئوري 
توطئه معروف است، يعني همان چيزي كه رناني با آن 

مخالف است.

ناسازگار  ايران  منافع ملي  با  بهاي نفت  افزايش  آيا 
است؟

در اين بخش الزم است به ديگر نتيجه گيريهاي رناني 
نيز بپردازيم كه در بحث اقتصاد پايدار و جامعه پايدار 
و شايد هم  مهم هستند  بسيار  و جهاني  ملي  در سطح 
نقش كليدي داشته باشند. رناني، گذار از الگوي موجود 
انرژي فسيلي به الگوي انرژيهاي خورشيدي در غرب را 
به زيان ايران، ولي به سود غرب و بشريت مي داند، زيرا 
بر آن است كه در اين صورت، منابع انرژي ايران و ديگر 
و  شد  خواهد  بي ارزش  خاورميانه  نفت خيز  كشورهاي 
از اين نظريه نتيجه گيري مي كند كه ايران براي دفاع از 
منافع ملي خود، بايد با اقدامات متقابل در بازي با بهاي 
نفت، از افزايش بهاي نفت جلوگيري كند و سياستهايي 
اين تز  يابد. رناني  در پيش گيرد كه بهاي نفت كاهش 
خود را كه به احتمال قوي انگيزه اصلي وي در نوشتن 
است،  بوده  اسالمي  جمهوري  رهبران  به  نامه  و  كتاب 
را  او  نظريه  اين  از همه جا،  دقيقتر  مي كند.  تكرار  بارها 
غرب  دستاوردهاي  درباره  توضيح هاي وي  در  مي توان 
از بازي با بهاي نفت دريافت، كه پيشتر به آن پرداخته 
و در اينجا، به علت اهميت آنها دوباره به برخي از آنها 

استناد مي شود:
مصرف  در  نفت  اهميت  كاهش  با  اين كه  دوم   ...»
و  سريع  شدن  فراگير  و  جايگزين  و  انرژي  جهاني 
زودهنگام مصرف انرژي هاي نو، منبع اصلي آلودگي و 
ميتواند  بدين ترتيب غرب  ميشود و  تخريب جو حذف 
و  كند  متوقف  را  زمين  شدن  گرم  مساله  بلندمدت  در 
آزاد  بيستمي  قرن  شوم  ميراث  اين  از خطرات  را  خود 
كند. سومين دستاورد مهم غرب اين خواهد بود كه براي 
هميشه خود را از وابستگي به منطقه پرتنش، پرهزينه و 
غير قابل پيش بيني خاورميانه رها مي كند... اما چهارمين 
البته بسيار مهم، اين تحول بود كه خاورميانه  دستاورد، 
دست  از  را  خود  اقتصادي  ثروت  و  قدرت  اسالمي... 

ميدهد.»29
بر  مبني  رناني  ضمني  نتيجه گيري  است  ممكن 
اينكه مشكل گرماي زمين تنها مشكل غرب است و به 
كشورهاي نفت خيز ربطي ندارد، بيشتر سوءتفاهم باشد 
تا يك باور، زيرا وي در جاي ديگر «پاك شدن محيط 
زيست جهان از آلودگي ناشي از سوختهاي فسيلي» را 
مثبت دانسته و حتّا آنرا بعنوان يك رسالت جهاني تعريف 
كرده است.30 در بخش قبلي اين نوشته، داليل بسياري 
آورديم كه آمريكا و غرب نه راهبردي برنامه ريزي شده 
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و منسجم دربارة تغيير بسيار سريع  الگوي انرژي فسيلي 
به الگوي انرژيهاي خورشيدي دارند و نه به اين سادگي 
حاضرند دست از سر منابع فسيلي خاورميانه بردارند و 
بود و رناني  اين منطقه را رها كنند؛ و اي كاش چنين 
خاورميانه  سراسر  و  ايران  آن صورت،  در  داشت.  حق 
از شر دخالتهاي گوناگون نظامي و غيرنظامي آمريكا و 
غرب و سياستهاي سلطه گرانة امريكا خالص مي شدند و 
مي توانستند به گونة طبيعي، دست به نوسازيهاي اقتصادي 
و ايجاد دگرگونيهاي اجتماعي بايسته در منطقه بزنند. به 
باور نويسنده، اگر آمريكا و غرب از همان آغاز به دنبال 
از سلطه گري هم  اين هدف  براي  نبودند و  ارزان  نفت 
جهاني  جنگ  از  پس  نفت  بهاي  و  برمي داشتند  دست 
گونه  به  رانت  تئوري  و  اقتصادي  قوانين  پاية  بر  دوم 
طبيعي در چارچوب افزايش تقاضا و كاهش منابع نفتي، 
نزديك  احتمال  به  مي پيمود،31  را  خود  صعودي  سير 
از  خاورميانه  ساله   60 تاريخ  اينكه  از  گذشته  يقين،  به 
منطقه اي،  آشوبهاي  و  جنگ  خانمانسوز،  بحرانهاي 
دشمن سازي و آشفتگيهاي گوناگون دور مي ماند، الگوي 
فسيلي انرژي در سرمايه داري جهاني نيز به اندازه امروز 
محيط  با  بشريت  مصرفي  الگوي  نمي شد،  ريشه دار 
گرماي  فاجعه  مي كرد،  پيدا  بيشتري  همخواني  زيست 
زمين و آلودگيهاي زيانبار و گوناگون كه امروز زندگي 
الگوي  از  گذار  و  نمي آمد  پديد  مي كند  تهديد  را  بشر 
پيشرفت  تاكنون  انرژيهاي خورشيدي  الگوي  به  فسيلي 
بسيار زيادتري كرده بود يا حتّا به سرانجام رسيده بود. 
مانع  غرب  و  آمريكا  سلطه گري  مي بينيم،  چنان كه  ولي 
تحوالت طبيعي در خاورميانه شده و اين منطقه را چنان 
بحراني و بي ثبات كرده كه در اين سالها هر لحظه امكان 
و  است  داشته  وجود  منطقه  كل  شدن  كشيده  آتش  به 
هنوز هم دارد. بدين سان، دستاوردهاي واقعي راهبردهاي 
آمريكا در خاورميانه، مؤيّد آنچه رناني بعنوان دستاورد 
اين خود  نيست و   آينده غرب مطرح مي كند  امروز و 
نيز  آمريكا  انگيزه  براينكه  باشد  محكمي  دليل  مي تواند 
امروزه نمي تواند افزايش چشمگير بهاي نفت باشد. ولي 
اينكه با باال رفتن بهاي نفت، ثروتهاي خاورميانه، آن گونه 
كه رناني بعنوان مهمترين پيامد «جراحي بزرگ» آمريكا 
اين رو جمهوري  از  و  نابود خواهد شد  مي كند،  مطرح 
فرا  نفت  بهاي  با  بازي  در  متقابل  رفتار  به  را  اسالمي 
را  نفت  كاهش عرضه  يعني  بزرگ»  «اقدام  و  مي خواند 
پيشنهاد مي كند، و اينكه كاهش بهاي نفت براي ايران و 
بشريت چه پيامدهاي فاجعه باري مي تواند داشته باشد كه 

مورد توجه رناني نيست، نياز به بحث و واكاوي دارد:
نابود  دربارة  تز  براي  رناني  استدالل  مهمترين   (1
افزايش جهشي  با  اين است كه  شدن ثروت خاورميانه 
بهاي نفت، كشورهاي نفت خيز خاورميانه در گام نخست 
براي چند سالي درآمدشان باال خواهد رفت ولي در گام 
بعدي، منابع نفتي منطقه يكسره بي ارزش خواهد شد و 
در  نفتي  درآمد  بيالن  زيان،  و  سود  جمعبندي  يك  در 
براي  او  بود.  خواهد  منفي  چشمگير  به گونه  درازمدت 
با  اثبات تز خود به يك محاسبه عددي تكيه مي كند و 
اين فرض كه ذخاير نفتي ايران 120 ميليارد بشكه باشد 
و ميانگين بهاي نفت در درازمدت هم 100 دالر براي 
هر بشكه تخمين زده شود، يعني بهاي نفت در سطحي 
خورشيدي  انرژيهاي  فناوري  ورود  از  كه  كند  نوسان 
هزار  ايران 12  نفتي  ارزش كل ذخاير  جلوگيري شود، 
ميليارد دالر خواهد بود.32 در برابر اين «سناريوي پايه»، 
رناني «سناريوي نابودي ثروت» را قرار مي دهد، به اين 
بشكه  هر  براي  دالر   200 به  نفت  بهاي  اگر  كه  معنا 
افزايش يابد، از يك سو درآمد ايران از صادرات ساالنه 
هزار  دو  نخست،  در 10 سال  بشكه  ميليارد  نفتي، يك 
به  ديگر چون  از سوي  درحالي كه  بود،  ميليارد خواهد 
باور او غرب در طول اين 10 سال انرژيهاي خورشيدي 
را جانشين انرژيهاي فسيلي خواهد كرد، باقيمانده ذخاير 
نفتي ايران بي ارزش خواهد شد و بدين سان ايران به جاي 
12 هزار ميليارد دالر براي منابع نفتي خود تنها دو هزار 
ميليارد دالر به دست خواهد آورد و براي نسلهاي آينده 
ثروت نفتي ديگري باقي نخواهد ماند.33 در اينجا، نخست 
اين پرسش پيش مي آ يد كه اگر مي توان با اين محاسبه، 
«سناريوي نابودي ثروت» را اثبات كرد، پس مي توان از 
آن تحليل مفصل چند صد صفحه اي دربارة انگيزه ها و 
رفتار آمريكا و غرب هم چشم پوشيد و تنها با استناد به 
اين سناريو از جمهوري اسالمي و اوپك خواست كه هر 
چه زودتر به دنبال كاهش بهاي نفت باشند. ناگفته نماند 
كه شايد رناني خود به اين نكته كه براي اثبات سناريوي 
نيست،  تئوري سازي  و  توجيه  به  نيازي  ثروت،  نابودي 
كه  كنم  يادآوري  «همين جا  مي نويسد:  زيرا  است  آگاه 
اصال مهم نيست كه تحليل هاي موجود در اين كتاب و 
نظريه ارائه شده درخصوص اين كه امريكا و غرب ايران 
را در يك بازي بلندمدت براي مديريت بازار نفت وارد 
تمامي غلط  به  كنيم  نه. فرض  يا  باشد  كرده اند درست 
شوكهاي  و  جاري  تنش هاي  كه  است  اين  نكته  است. 
بازار نفت و فرايند افزايش قيمت اگر ادامه يابد همه آن 
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تحوالت رخ ميدهد. خواه طرح غرب باشد يا نباشد. و 
بنابراين سرمايه هاي نسل آينده ما در معرض خطر قرار 
ميگيرد. پس يك ايران و يك تمدن اسالمي عاقل بايد به 
فكر منافع نسلهاي آينده اش نيز باشد. فرض كنيم اصال 
بازي از سوي غرب در كار نيست، اما تحوالت در بازار 
نفت و در بازار ساير انرژيها كه واقعي است و نهايتا آنچه 
از دست ميرود ارزش منابع نفتي متعلق به نسلهاي آينده 
گونه اي  به  را  سياست هايمان  امروز  بايد  ما  پس  است. 
محتمل،  عظيم  ضربه  اين  كه  كنيم  عمل  و  كنيم  تنظيم 
كمتر به منافع ما و نسل هاي آينده كشور زيان برساند.»34 
دولتمردان  به  دادن  هشدار  براي  رناني  اينكه  از  البته 
كشورهاي نفتخيز خاورميانه، چنان كه خودش مي گويد، 
و  مي گذريم  نداشته،  نياز  صفحه اي  چندصد  تحليل  به 
تا  مي پردازيم  او  سناريوي  در  برآوردها  و  فرضيات  به 
ببينيم آيا اين سناريو دست كم واقعيتهاي بازار انرژي را 

منعكس مي كند يا نه.
الگوي  تبديل  كه  رناني  مهم  فرضيه  اينكه،  نخست 
در غرب  انرژيهاي خورشيدي  الگوي  به  فسيلي  انرژي 
درصورت افزايش بهاي نفت به 200 دالر، بيش از 10 
ساختاري  تغيير  واقعيت  با  كشيد،  نخواهد  طول  سال 
است.  ناممكن  جهاني  سرمايه داري  در  فناوري  چنين 
چنان كه مي دانيم، رابطه افزايش قيمت با كاهش مصرف 
براي كاالهاي گوناگون يكسان نيست. براي نمونه، اگر 
برابر شود و قيمت  نان سنگك در يك سال دو  قيمت 
گروههاي  سال،  يك  همين  در  بماند،  ثابت  نانها  ديگر 
به  و  مي پوشند  چشم  سنگك  نان  مصرف  از  بزرگي 
جاي آن ديگر نانها را مي خرند، زيرا مانع عمده اي براي 
جايگزين كردن نان سنگك وجود ندارد. ولي انرژي، نان 
به  خورشيدي  انرژيهاي  از  بهره گيري  و  نيست  سنگك 
جاي انرژيهاي فسيلي با موانع ساختاري و دشواريهاي 
الگوي  تبديل  الزمة  نمونه،  براي  است.  روبه رو  بزرگ 
موجود به الگوي انرژيهاي خورشيدي، ايجاد دگرگوني 
در سيستمهاي ترابري و افزايش چشمگير وسايل نقليه 
عمومي همچون مترو، اتوبوس و راه آهن است، زيرا در 
اين سيستمها از يك سو شدت انرژي بسي كمتر است و 
از سوي ديگر، انرژي الزم براي اين سيستمها را ساده تر 
در  تحولي  اين رو، چنين  از  كرد.  تأمين  برق  با  مي توان 
نيازمند گذشت سه دهه است. به علت  غرب دست كم 
تازه  انرژي  يك  گذاشتن  براي  ساختاري  موانع  وجود 
نسبت  مصرف  انعطاف  ضريب  موجود،  انرژي  به جاي 
كاهش  براي  يعني  است،   0/2 انرژي  براي  قيمت  به 

برابر  پنج  بايد  انرژي  قيمت  انرژي،  واحد  يك  مصرف 
افزايش يابد، درحالي كه اين ضريب براي نان، يك است 
و نشاندن يك نوع نان به جاي نوع ديگر با افزايش قيمت 
مي گيرد  انجام  كوتاه  بسيار  مدتي  در  و  پايين  ضريب 
هزينه هاي  و  ساختاري  موانع  وجود  به علت  درست  و 
سنگين، بهره گيري كامل از انرژيهاي خورشيدي به جاي 
انرژيهاي فسيلي، در همة سناريوهاي بين المللي موجود 
براي غرب در سالهاي پس از 2050 درنظر گرفته شده 
هم  كه  بود  خواهد  ممكن  درصورتي  نيز  اين  و  است 
بهاي انرژيهاي فسيلي به اندازه كافي افزايش يابد و هم 
دولتها با برنامه ريزيهاي منسجم و سرمايه گذاريهاي الزم، 
زمينه هاي اقتصادي و تكنيكي اين تحول را فراهم كرده 

باشند.
اين  نظرش  مورد  سناريوي  در  رناني  فرض  دومين 
كاربرد  انرژي  توليد  براي  جز  فسيلي  منابع  كه  است 
ديگري ندارد، درحالي كه اين منابع ماده اساسي بسياري 
صنايع  بويژه  جوامع،  نياز  مورد  كاالهاي  و  صنايع  از 
اين صنايع  تنها  چنانچه  و  است  پتروشيمي  و  شيميايي 
از منابع فسيلي استفاده كنند، عمر ذخاير از كمابيش يك 
سده به دهها سده افزايش خواهد يافت و براي بسياري 

از نسلهاي آينده منبع درآمد خواهد بود.
«سناريوي  ارزيابي  به  شد،  گفته  آنچه  برپاية  حال، 
با  آنرا  و  مي پردازيم  ايران  نفتي  منابع  ارزش  پايدار» 
«سناريوي نابودي ثروت» رناني مي سنجيم. در سناريوي 
پايدار، دوران تغيير الگو را 30 سال درنظر مي گيريم و 
فرض مي كنيم ايران در اين دوران، ساالنه به گونه ميانگين 
يك ميليارد بشكه نفت با ميانگين نفت 150 دالر براي 
هر بشكه، صادرات دارد. بنابراين، كل درآمد نفتي ايران 
در اين مدت 4500 هزار ميليارد دالر خواهد بود. ولي 
ايران هنوز از كل ذخاير 120 ميليارد بشكه اش، دست كم 
90 ميليارد بشكه باقيمانده ذخيره در اختيار دارد. با اين 
فرض كه پس از 30 سال، صادرات نفت با شتاب زياد 
از يك ميليارد به يك پنجم يعني به 200 ميليون بشكه 
بازار  پتروشيمي در  اختيار صنايع  در سال برسد كه در 
جهاني گذاشته شود، عمر ذخاير 90 ميليارد بشكه اي از 
90 به 450 سال افزايش مي يابد؛ و اين باز با فرض اينكه 
رقابت سنگين  و  منابع  نسبي  وفور  به علت  نفت  قيمت 
عرضه كنندگان در 450 سال آينده به گونه ميانگين 100 
كل  در  نفتي  درآمدي  ايران  باشد،  بشكه  هر  براي  دالر 
سر  بر  كه  داشت  خواهد  ديگر  ميليارد  هزار   9 با  برابر 
ميليارد  هزار   13/5 نخست،  سال   30 درآمدهاي  با  هم 
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دالر، يعني 1/5 هزار ميليارد بيشتر از مبلغ برآورد شده 
در «سناريوي پايه» يعني همان سناريوي مورد نظر رناني 
خواهد بود؛ البته با اين تفاوت فاحش كه سناريوي پايه، 
الگوي  از  انتقال  از  مانع  پيشنهاد مي كند،  رناني  چنان كه 
فسيلي به الگوي انرژيهاي خورشيدي در سطح جهاني 
پيامدهاي زيست محيطي كاربرد مواد  مي شود و در آن، 
جامعه  براي  زمين  گرماي  افزايش  هزينه هاي  و  فسيلي 
بشري به حساب نمي آيد. البته در محاسبه كل درآمد نفتي 
پاية  سناريوي  در  (چه  موردنظر  سناريوي  دو  در  ايران 
پارامترها  از  بسياري  پايدار)  سناريوي  در  چه  و  رناني 
اين  از  يك  هيچ  بنابراين  و  است  نشده  گرفته  درنظر 
محاسبات نمي تواند تصوير دقيقي از واقعيت قيمت نفت 
مقايسه  با  ولي  دهد.  به دست  بسيار طوالني  دوران  در 
دو سناريو روشن مي شود كه اين انتخاب دلخواه اعداد 
است كه رناني برپاية آنها مي تواند با استفاده از «سناريوي 
نابودي ثروت» به آن نتيجه گيري برسد كه در تأييد تز از 
پيش تعيين شدة او باشد، نه «واقعيات بازار جهاني نفت»، 
چنان كه ادعا مي كند؛ همچنان كه با تغيير ارقام و فرضيات، 
نتيجه گيري رناني حاصل مي شود. نكته مهم ديگري كه 
انتخاب  با  رناني  كه  است  آن  برمي آيد  مقايسه  اين  از 
راهبردش، ايران و همة كشورهاي نفت خيز را به سوي 
يك بازي سوق مي دهد كه در نتيجه آن، با ادامه يافتن 
الگوي انرژي فسيلي، هم غرب و جامعه بشري خواهد 
باخت و هم كشورهاي نفت خيز، زيرا اين كشورها خود 
افزايش گرماي زمين مي شوند؛  آثار ويرانگر  قرباني  نيز 
و اين درحالي است كه «سناريوي پايدار» يك بازي برد 
ـ برد هم براي غرب و بشريت رقم مي زند و هم درآمد 
نفتي ايران و كشورهاي نفت خيز را به حداكثر مي رساند؛ 
گذشته از آن، مفروضات در اين سناريو به واقعيات در 

بازار جهاني بسيار نزديكتر است.
است، جنبه  بررسي  نيازمند  كه  ديگري  موضوع   (2
اخالقي نتيجه گيري رناني از درگيري نفتي با غرب است. 
فرض كنيم تنها راه دفاع از منافع نفتي ايران، پايين آوردن 
بهاي نفت به گونه اي كه رناني پيشنهاد مي كند، باشد. آيا 
مسئوليت كشور ما نسبت به منابعي كه خدادادي است 
انباشت  زمين  كره  از  نقطه اي  در  تصادف  برحسب  و 
برابر  در  تنها  زندگي مي كنند،  آنجا  در  ايرانيان  كه  شده 
مسئوليتي  ايران  و  است  اين سرزمين  در  آينده  نسلهاي 
در برابر جامعه بشري ندارد؟ بويژه مردمان ستمديده و 
تهيدستي كه در كناره درياها و اقيانوسها و در جزيره هاي 
كوچك زندگي مي كنند و نخستين قربانيان افزايش گرما 

در سطح زمين و باال آمدن سطح آب خواهند بود؟ آيا 
درست است كه ايران و ديگر كشورهاي نفت خيز تنها 
با چشمداشت به منافع كوتاه مدت خود و پافشاري بر 
جان  به  رسيدن  آسيب  بهاي  به  فسيلي،  انرژي  الگوي 
تهيدستان  بيچارگان و  بويژه  انسان  ميلياردها  و سالمت 
بيماريها،  و  آلودگيها  انواع  گسترش  و  سومي  جهان 
آگاهانه برنامه دستيابي به انرژيهاي پاك و تجديدشدني 
را عقب بيندازند؟ البته مي توان چنين روشي را با رفتار 
امپرياليستي غرب كه براي تأمين رشد سريع اقتصادي در 
اردوگاه خود از هيچ كوششي در راه ارزان نگهداشتن بهاي 
نفت و پايداري الگوي فسيلي در سده بيستم خودداري 
و  آمريكا  مانند  مي توان  به همين سان  كرد؛  توجيه  نكرد، 
سدة  در  انگليسي  فيلسوف  توماس هابز  منطق  از  غرب 
هفدهم ميالدي كه تنها راه دفاع از منافع ملي در روابط 
بين المللي را انباشت قدرت و برتري نظامي مي دانست 
حاصل  و  باخت  و  برد  بازيهاي  به دنبال  و  كرد  پيروي 
با  صفر رفت. ولي در اين صورت، فرق ما و كشورمان 
آمريكاي زورگو و بويژه نئوكانهايش چيست كه حاضرند 
براي دفاع از منافع كوتاه مدت پنج تا ده درصد جمعيت 
ثروتمند آمريكا، جهان را به خاك و خون و آتش بكشند 
به گردابي كه پديد  و جامعه بشري و حتّا خودشان را 

مي آورند دراندازند؟
وانگهي، با برآورد ثروت نفتي ايران ديديم كه دست 
زدن به بازي برد ـ برد و همكاري با ديگر كشورها، حتّا 
و  است  بهتري  روش  مدت،  كوتاه  منافع  از  دفاع  براي 
افزايش  راه  اين  از  را  خود  نفتي  ثروت  مي تواند  ايران 
دهد. واقعيت اين است كه با جهاني شدن سرمايه داري 
و گسترش روابط ميان كشورها و اينكه رفتار كشورهاي 
پيشرفته صنعتي و كشورهاي نفت خيز پيامدهاي جهاني 
دارد، ديگر تئوري توماس هابز و پرداختن به بازي برد 
و باخت با حاصل صفر، توجيه اخالقي ندارد. برخالف 
درون  در  چه  همياري  و  همكاري  با  تنها  روش،  اين 
مي توان  كه  است  بين المللي  روابط  در  چه  و  كشورها 
در زمينه هايي چون جلوگيري از فجايع زيست محيطي، 
از ميان برداشتن فقر، بيماريهاي گوناگون، پيشگيري از 
جنگ و... پيروز شد. همچنين، دستيابي به  عدالت، صلح 
و  كنوني  نسلهاي  براي  سالم  زيست  محيط  و  ثبات  و 
آينده نيز تنها در چارچوب همكاري و با الهام گرفتن از 

منافع عام بشريت امكانپذير است.
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