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چکیده
يکي از عناصر و عوامل مهم تأثيرگذار بر امنيت ملي کشورهاي توليدکننده و مصرفکنندده اندريي
نفت و گاز است .بعد از پيدايش نفت در ايران به مرور اين ماده خام به عنوان مهمترين مؤلفه تاثيرگدذار
بر اقتصاد سياست و به طور کلي امنيت ايران ايفاي نقدش کدرده اسدت .موﻓقيت سياستگدذاريهدا در
ايران بهطور گريﺰناپذيري در پيوند با نفت و درآمدهاي نفتدي است .اين موﻓقيت در بهترين ﺣالت زماني
بدست آمده است که سياست خارﺟي ايدران با موازين نﻈام بينالملل سازگاري داﺷته است .در پرتو اين
سازگاري است که امنيت ملي و رﺷد اقتصادي کشور ارتقا مييابد .اين نوﺷتار با بهدره منددي از مبنداي
تئوري دک مددد تصددميم گيددري نهددادي نﺤوه بهره مندددي دولددت نهددم از درآمدهاي نفتي و به تبﻊ آن
ﺟهتگيري سياستگذاري امنيتدي ايدن دولت در ﻓرآيند تاريﺨي سدا  4831تدا  4831مورد کنکاش
قرار داده است .به عبارت دقيقتر تاثير درآمد باﻻي نفت بر ﺟهتگيري سياستگدذاري امنيتدي دولت
نهم بررسي ﺷده است .در نهايت اين نتيجه ﺣاصل ﺷد اﻓﺰايش ناگهاني درآمدهاي در دولتهداي نهدم و
دهم زمينه ساز ﺷکلگيري گفتمان تهاﺟمي اين دولت نسبت به نﻈام بينالملدل و منداﻓﻊ قددرتهداي
بﺰرگ ﺷدکه هدف از آن تغيير وضﻊ موﺟود در راستاي الگوي نوين عدالت -مﺤور بود.
کلید واژهها
سياستگذاري امنيتي سياست خارﺟي تهاﺟمي دولت رانتير درآمدهاي نفتي دولت نهم.

* استاديار گروه علوم سياسي واﺣد قم دانشگاه آزاد اسالمي قم ايران(.نويسنده مسئو )
** دانشجوي دکتري علوم سياسي واﺣد قم دانشگاه آزاد اسالمي قم ايران.
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مقدمه
اقتصاد سياسي انريي در عرصه بينالمللي تﺤتتاثير مولفههاي اﺟتماعي اقتصادي و راهبردي
قرار دارد و کشورهايي همانند ايران همواره بدليل برخورداري از اين منابﻊ طبيعي تابﻊ اين
قاعده بودهاند .رابﻄه سياست و سياستگذاري با نفت و درآمدهاي نفتي يکي از موضوعات اصلي
سياست بين الملل و امنيت منﻄقهاي در کشورهاي نفت خيﺰ است .بر اساس تجربه قيمت نفت
هميشه بر ساختار سياسي دولتهاي رانتير تأثيرگذار بوده است .قيمت انريي براي کشورهاي
خاورميانه از آن درﺟه اهميت برخوردار است که ميتواند بر ﺟهتگيري سياستهاي خارﺟي و
امنيتي و همﭼنين سياستهاي داخلي و رهياﻓتهاي سياست دﻓاعي آنان تأثيرگذار باﺷد.
هرﭼه درآمدهاي کشورهاي صادرکننده نفت اﻓﺰايش بيشتري داﺷته باﺷد اﺣساس خود اتکايي
آنان اﻓﺰايش مييابد .در عرصه سياست خارﺟي نيﺰ اﻓﺰايش قيمت نفت منجر به اعتماد به نفﺲ
مسئوليت پذيري و کنشگري بيشتري ميﺷود .به اين ترتيﺐ هرگاه قيمت نفت اﻓﺰايش يابد
ﺟلوههايي از تأثيرگذاري بر سياست خارﺟي کشورها آﺷکار ميﺷود .کشورهايي که صادر کننده
کاﻻهاي استراتﮋيک هستند از اين طريق ميتوانند هﺰينههاي کنشگري خود را در مﺤيﻂ
منﻄقهاي و بين المللي تأمين کنند .از سوي ديگر اﻓﺰايش قيمت نفت معادله اقتصاد سياسي
ﺟهاني را تﺤت تأثير قرار ميدهد؛ زيرا از طريق درآمدهاي ناﺷي از ﻓروش نفت زمينه خريد
تسليﺤات و ابﺰارهاي مدرن و دستيابي به تکنولوييهاي ﭼند منﻈوره به وﺟود ميآيد .بدين
ترتيﺐ سؤا اصلي اين نوﺷتار عبارت از اين استکه نوسانات درآمد نفت ﭼه تأثيري بر
ﺟهتگيري سياستگذاري امنيتيﺟمهوري اسالمي ايران در دوره رياست ﺟمهوري مﺤمود
اﺣمدي نﮋاد داﺷته است؟ و سير صعودي قيمت نفت در دولتهاي نهم و دهم ﭼه تأثيري بر
ﺟهتگيري سياستگذاري امنيتي داﺷته است؟ ﻓرضيه مورد نﻈر مﺤقق نيﺰ عبارت است از اين
که سير صعودي درآمد نفتي يکي از عوامل مهم سياستگذاري تهاﺟمي بي پروا و ساختار
ﺷکن دولت اﺣمدي نﮋاد بوده است.
نفت و امنیت ملي ايران
امنيت ايران همواره با نفت رابﻄة مستقيم داﺷته و هميشه بﺨشي از ديدگاه سياستمداران
را در نگاه به ايران مسئلة نفت و منابﻊ نفتي ايران تشکيل ميداده است .نفت بيش از  38درصد
درآمد ارزي کشور را تأمين مينمايد و ارتباط اقتصاد ايران با دنيا عمدتاً از طريق اين صنعت
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صورت ميگيرد .ازاين رو با توﺟه به وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي ﺣاصل از نفت امنيت
ملي از متغيرهايي در خارج از مرزها نيﺰ تأثير ميپذيرد.
رابﻄة مستقيمي ميان امنيت ملي ايران و قيمتهاي ﺟهاني نفت وﺟود دارد .هر ﭼه بﺤران
در قيمت ﺟهاني نفت اﻓﺰايش يابد ﺣساسيت امنيتي کشور نيﺰ اﻓﺰايش مييابد .لذا اقتصاد تک
مﺤصولي ايران يکي از ﭼالشهاي امنيتي مﺤسوب ميﺷود که در کنار اينکه منجر به کندي
رﺷد و توسعه اقتصادي ﺷده است با رقيﺐ قرار دادن ديگر کشورها و در نتيجه واگرايي نسبت
به کشورهاي ديگر منﻄقه ناامني را براي ايران بازتوليد ميکند .هرقدر بازار ﺟهاني و کشورهاي
مﺨتلف به نفت و گاز ايران بيشتر وابسته باﺷند مجبور خواهند بود که از امنيت تداوم توليد و
ﺟريان نفت و گاز ايران ﺣراست کنند و اين به نوبه خود مستلﺰم داﺷتن ﺟايگاه مناسﺐ در بازار
ﺟهاني انريي (نفت و گاز) برقراري آرامش و امنيت ايران خواهد بود.
وﺟه ديگر نقش انريي (نفت) در امنيت ملي ايران وﺟود ﺣوزههاي مشترك نفت و گاز با
کشورهاي همسايه در خشکي و دريا است .ﺣوزههاي مشترك نفت و گاز عنصر مهمي در امنيت
انريي و امنيت ملي ايران تلقي ميﺷوند زيرا در صورتي که سرمايهگذاريهاي ضروري براي
بهرهبرداري و توسعه اين ﺣوزهها صورت نگيرد با توﺟه به مشتركبودن اين ﺣوزهها نتيجه از
دست رﻓتن سهم ايران خواهد بود در کنار اينکه در صورت تأخير در انجام اين سرمايهگذاريها
ايران توليد ﺣاﺷيه امنيتي و قدرت سياسي ناﺷي از نفت و گاز را نيﺰ از دست خواهد داد.
راه ديگر براي اﻓﺰايش امنيت ملي ايران انجام سرمايه گذاريهاي مشترك در ميادين نفت
و گاز ايران با همکاري کشورهاي منﻄقه و سرمايه گذاران خارﺟي است که اين امر مناﻓﻊ ايران
را با اين کشورها پيوند ميدهد .ﭼالشهاي پيش روي ايران و انجام سرمايه گذاري در ايران
نيازمند ﺟلﺐ اعتماد کشورهاي سرمايه گذار است.
پيامدهاي امنيتي عدم سرمايه گذاري کاﻓي در صنايﻊ انريي را ميتوان ﭼنين برﺷمرد:
 -4از دست دادن بازار رو به رﺷد انريي در ﺟهان.
 -1کاهش سهم و نقش ايران در سازمان اوپک.
 -8استﺨراج سريﻊ همسايگان از مﺨازن مشترك انريي.
 -1باﻻ رﻓتن ريسک ملي ايران به واسﻄه کاهش درآمدهاي نفتي و عدم بازپرداخت به موقﻊ
تعهدات مالي خارﺟي.
ژئوپلتیک ،سیاستگذاری انرژی و سیاست خارجي
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تﺤوﻻت ﺟهاني دهه پاياني قرن بيستم ﺣرکت مستمر به سوي آزمون تئوريهاي ﺟهانيسازي
نﻈام نوين بينالملل را با استفاده از توسعه ﺷگرف تکنولوييک براي ترسيم ﭼهره ﺟديدي از
نﻈام ﺟهاني ضروري نمود .بر اين اساس از آنجا که مﺤور عمده تئوريهاي روابﻂ بينالملل بر
اثر بﺨشي ديدگاهها در ترتيبات استراتﮋيک ﺟهت اعما قدرت بر پايه ﺷناخت مناطق اصلي
بينالمللي است منﻄقه خاورميانه که به لﺤاظ ابعاد متعدد استراتﮋيکي در مرکﺰ ﭼرخهاي مناﻓﻊ
قدرتهاست به عنوان مﺤور عمده صورتبندي ﺟديد روابﻂ بينالملل تبيين ﺷده است .اين
امر با دامن زدن به مناقشهها و درگيريهاي داخلي منﻄقه را به بستري مناسﺐ براي مداخله
مستمر قدرتهاي خارﺟي تبديل کرده است زيرا دليلي برخاسته از نگرانيهاي استراتﮋيک
درباره کنتر ذخاير انريي خواهد بود .بنابراين وﺟود قريﺐ  08درصد ذخاير ثابت ﺷده نفت و
بيش از  18درصد از منابﻊ گاز طبيعي ﺟهان در داخل منﻄقهاي بيضي ﺷکل از ﺟنوب روسيه و
قﺰاقستان تا عربستان سعودي و امارات متﺤده عربي به مرکﺰيت کشور ايران سبﺐ ﺷده تا اين
بستر ﻓضايي استراتﮋيک با هدف تأمين امنيت ﺟهاني انريي تﺤت عنوان خاورميانه بﺰرگ در
عرصه سياست نوين ﺟهاني مورد توﺟه ويﮋه قرار گيرد .اينجاست که ﺟمهوري اسالمي ايران با
توﺟه به موقعيت مرکﺰي در اين بيضي استراتﮋيک و نيﺰ بهدليل عدم همراهي و هماهنگي با
نيات طراﺣان اين سناريوي ﺟديد بهعنوان مﺤور اولويتدار در تﺤوﻻت استراتﮋيک طرح
خاورميانه بﺰرگ از ﺟايگاه خاصي برخوردار ميباﺷد .منﻄقه استراتﮋيک خاورميانه آزمايشگاه
طراﺣي و تعميم الگوي نوين نﻈام ﺟهاني متناسﺐ با اهداف قدرتها در قرن ﺟديد است و
کشور ايران ميدان مرکﺰي اين آزمايشگاه است .زيرا هر الگويي که در ايران تثبيت ﺷود داراي
پتانسيل ﻓراگير و قابل تعميم به همه منﻄقه خاورميانه است(.رﺷنو )01 :4833
ﭼنانچه يئوپليتيک را ترکيبي از عوامل ثابت ﺷامل موقعيت ﺟغراﻓيايي وسعت سرزمين
ﺷکل کشور وضعيت توپوگراﻓي و پارامترهاي متغير نﻈير ﺟمعيت منابﻊ طبيعي نهادهاي
سياسي و اﺟتماعي و تﺤوﻻت نﻈام بين الملل بدانيم موقعيت ﺟغراﻓيايي و انسان به ترتيﺐ بين
عوامل ثابت و متغير نقش دو قﻄﺐ را در تﺤليلهاي يئوپليتيک ايفا مينمايند(.عﺰتي :4834
)08
ايران به عنوان کشوري با يئوپولتيک ﺣساس در راستاي اﻓﺰايش ضريﺐ امنيت ملي خود
ميبايست به سياست خارﺟي مبتني بر امنيت انريي توﺟه ويﮋه داﺷته باﺷد .ديپلماسي انريي
انجام مأموريتهاي ديپلماتيک در ﺣمايت از تجارت کشور و بﺨش مالي در تشويق موقعيت
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اقتصادي و اهداف کالن توسعه کشور در بﺨش انريي و ﺷامل تشويق سرمايه گذاري داخلي و
خارﺟي در ﺣوزه انريي است.
در زمينه سياست خارﺟي بايستي اذعان نمود که سياست خارﺟي ايران از پيروزي انقالب
اسالمي ايران در مسيري قرار گرﻓت که تا به امروز اين مسير ﺟريان اصلي سياست خارﺟي
ﺟمهوري اسالمي ايران به ﺷمار ميرود؛ اين مسير همان اسالم گرايي سياست خارﺟي است.
تاريخ دگرگونيهاي توسعه صنعت نفت در کشور از زماني که نفت براي اولين بار در ايران
استﺨراج ﺷد و بعدها با ملي ﺷدن صنعت نفت و نهايتاً کودتاي  13مرداد در ايران ادامه
پيداکرد ﺷواهد تاريﺨي غير قابل انکاري براي اثبات ارتباط سياست خارﺟي و انريي است .در
 5سا پيش از انقالب اسالمي در ايران با رﺷد توليد نفت ايران و اﻓﺰايش قيمت نفت باز هم
سياست خارﺟي ايران در قبا کشورهاي مصرف کننده انريي بﺨصوص آمريکا تأثير زيادي بر
اقتصاد و سياست بين الملل ايران داﺷت .تا ﺟايي که در سنجش ارتباط انريي و سياست اين
مساله يکي از مهمترين علل ورﺷکستگي اقتصاد ايران و ايجاد زمينه رﺷد انقالب اسالمي در
ايران دانسته ميﺷود(.کوپر )4830
پﺲ از پيروزي انقالب اسالمي نيﺰ با سياستهاي دولت درباره صادرات نفت و تﺤريم
صادرات به برخي از کشورها سياست بين الملل اقتضاي ﺷرايﻂ ﺟديدي براي توسعه انريي در
ايران داﺷت .بعدها بروز ﺟنگ تﺤميلي عراق عليه ايران ايران را مجدداً به صادرات نفت سوق
داد .به طور کلي روند تاريﺨي نفت ايران مملو از به هم تنيدگيهاي اين صنعت با سياست
خارﺟي و بين الملل ميباﺷد(.متقي  )4833تا ﺟايي که طبق نﻈر بسياري از صاﺣﺐ نﻈران
داخلي ايران بﺰرگترين مشکل توسعه صنعت نفت ايران نه تنها تقابل گرا بودن سياست
خارﺟي ايران با کشورهاي خريدار نفت و يا داراي تکنولويي برتر توسعه اين صنعت در ﺟهان
است بلکه عدم پايداري سياست خارﺟي ايران در سﻄح بين الملل و درباره اين کشورهاست.
(متقي )4833
راه ﺣلي که پيشنهاد بسياري از اين صاﺣﺐ نﻈران است ايجاد يک پايگاه تصميم گيري
کالن و بلند مدت در انريي در قالﺐ سندهاي ﭼشم انداز بلند مدت با ضمانت اﺟراي قابل اتکا
است تا اين تصميمات از ﺣالت ﻓرد مﺤوري و تأثير پذيري از تﺤوﻻت کوتاه مدت سياست
داخلي و يا خارﺟي خارج ﺷود .نمونه تاثيرات ناپايداري سياسي در ايران بر توسعه صنايﻊ نفت و
گاز ريسک باﻻي سرمايه گذاري در ايران است .به نﺤوي که به عنوان مثا ﺷرکتهاي بين
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المللي سود تضمين ﺷده سرمايه گذاري خود در کشورهاي رقيﺐ ايران در توليد انريي مانند
قﻄر عربستان سعودي عراق خليج مکﺰيک و  ...را باﻻتر ارزيابي ميکنند .ﺣتي در صورتي که
اين سرمايه گذاري در ايران با توﺟه به ريسک سرمايه توﺟيه پذير باﺷد قوانين بين المللي
مانند تﺤريمات سياسي اياﻻت متﺤده و يا قﻄﻊ نامههاي ﺷوراي امنيت سازمان ملل متﺤد اين
ﺷرکتها را از سرمايه گذاري در ايران باز ميدارد )Meres, 2011(.به عنوان مثا اين
تﺤريمها باعث ﺷد که تعداد زيادي از ﺷرکتهاي نفت و گاز بين المللي ﺟهان از همکاري با
ايران سر باز زنند .ﺟديدترين اين ﺷرکتها ﺷرکت بين المللي  Vitoilو ﺷرکت نفت روسي
 Lukoilميباﺷند که از بازار ايران خارج ﺷدند )Resource-Wars,2010(.با وﺟود آن
تﺤريمها در مقابل نيﺰ ﺷرکتهاي  Repsolاسپانيا و ﺷرکت  Royal Dutch Shellنيﺰ به
دليل تأخير زماني در انجام پرويه از ادامه همکاري در پرويههاي طرح توسعه پارس ﺟنوبي از
طرف دولت ايران منﻊ ﺷدند و اين ﻓازها نيﺰ به ﺷرکت ﺷبه دولتي قرارگاه خاتم اﻻنبياء سپرده
ﺷد .دولت ايران به ساير ﺷرکتهاي خارﺟي ﺣاضر در اين طرح توسعه نيﺰ درباره ﺟديت زماني
اين پرويهها اخﻄار داد .اين عدم همکاريها ﺷايد از لﺤاظ تکنولويي با تکيه بر توان داخلي
قابل ﺟبران (البته با کمي از دست دادن زمان) باﺷد اما از لﺤاظ سرمايه مورد نياز براي اين
بﺨشها ﻓشار زيادي را بر کشور تﺤميل ميکند .ﻓشاري که با گفتمان استکبار ستيﺰي بعد از
انقالب ايران انتﻈار آن ميرﻓت که ﺷکل گيرد اما با گذﺷت  84سا از وقوع انقالب تﺤمل
اين ﻓشارها و هﺰينههاي پرداختي در قبا اين تﺤريمها به ﭼالش کشيده ﺷده است و بسياري
از صاﺣبنﻈران اين عرصه که در گذﺷته در ﻓعاليتهاي دولت نيﺰ ﺣضور داﺷتهاند تعامل
سازنده با کشورهايي که روزي به عنوان کشورهاي استکبار طلﺐ از آنها نام برده ميﺷد ﺣتي
به قيمت عقﺐ نشيني از ارزشهاي ايدئولوييکي که در آرمانها انقالب تعريف ﺷده بود براي
هموار کردن مسير توسعه اقتصادي کشور ﻻزم ميدانند(.کاظم پور اردبيلي )4833
البته ﻻزم به ذکر است که وﺟود تعامل با کشورهاي ﺟهان براي پيشبرد اهداف توسعه يک
قانون زندگي در اﺟتماع است .مثالً توسعه مﺨازن مشترك نفت و گاز و ايجاد ﺷرايﻂ توليد
صيانتي از اين ذخاير نياز مند ايجاد مﺤيﻂ تعامل سازنده با کشورهاي همسايه ميباﺷد .رﺷد
نفوذ ايران در ﺟوامﻊ و سازمانهاي بين المللي انريي و سياسي و تﺤوﻻت منﻄقهاي و ﻓرا
منﻄقهاي بدون ﺷک مسير رﺷد اقتصادي کشور را هموارتر ميکند .همين مساله باعث ﺷده
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است که در سند ﭼشم انداز  18ساله ايران بر اساس تعامل سازنده در روابﻂ سياست خارﺟي
استوار است)Lasswell, 1971(.
دو نگاه به سياست خارﺟي ايران ميتواند وﺟود داﺷته باﺷد .نگاه نﺨست بر اساس ديپلماسي
سنتي استوار بوده که به موضوعات و مفاهيم سياسي و ديپلماتيک توﺟه و عالقه بيشتري نشان
ميدهد .نگاه ديگر سياست خارﺟي مبتني بر انريي است که البته به معناي واگذار کردن
سياست خارﺟي به وزارت نفت و يا نيرو نيست بلکه به مفهوم سياست خارﺟي است که
ديپلماسي انريي و بﺨصوص نفت در آن نقش او و اساسي را داﺷته باﺷد .مﻄابق قانون اساسي
ﺟمهوري اسالمي ايران سياست خارﺟي بايد با اولويت به ﭼهار دسته از کشورها نگاه نمايد:
 -4کشورهاي همسايه
 -1کشورهاي مسلمان
 -8کشورهاي غير متعهد و يا ﺟهان سوم و يا در ﺣا توسعه
 -1کشورهايي که به نوعي نيازهاي سياسي اقتصادي نﻈامي ايران را برطرف کنند.
سياست خارﺟي ﺟمهوري اسالمي ايران در ﺣا ﺣاضر با اولويتهاي اساسي ذيل مواﺟه است:
4د ضرورت توﺟه ويﮋه به نوسازي و توسعه کشور و تأمين سﻄح قابل توﺟهي از رﻓاه مادي و
معنوي براي عموم ﺟامعه که اين امر ﺟﺰ با اعما يک سياست خارﺟي همه ﺟانبه و مبتني بر
اعتمادسازي متقابل با همکاري مؤثر امکان پذير نيست.
1د ﺣفظ اسالم ومناﻓﻊ اسالمي با سياستهاي اسالمي بر مﺤور يئوپليتيک اسالم و در ﺟهت
تعميق اهداف استراتﮋيک.
8د ﺣضور ﻓعا و مؤثر در تعامالت بينالمللي با هدف ايجاد تشکلهاي همکاري منﻄقهاي و
بينالمللي براي ممانعت از تثبيت نگرشهاي هﮋمونيک.
1د توﺟه به تبيين همه ﺟانبه و اعما ظرﻓيتهاي ﺟامﻊ قانون اساسي در امور داخلي و خارﺟي
کشور براي ﺣل مسائل پيش رو در سياست خارﺟي امري ضروري است .زيرا با توﺟه به ﺟايگاه
خاص قانون اساسي در تصميمات و سياستگذاريهاي کالن ملي و بينالمللي ﺟمهوري اسالمي
ايران که در ﻓصل دهم آن نگاه به سياست خارﺟي بر اساس اصو مهم آزادي (در داخل) و
استقال (در خارج) تعريف و تبيين ﺷده است آزادي و استقال دو الﺰام ملي براي نهادينه
ﺷدن مردم ساﻻري ديني در نﻈام ﺟمهوري اسالمي است .لذا بر پايه ﺷعارمﺤوري واصلي مردم
در انقالب اسالمي (استقال آزادي ﺟمهوري اسالمي) آزادي پيش نياز سياست داخلي و
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استقال نيﺰ پيش نياز سياست خارﺟي براي استمرار مردم ساﻻري ديني در قالﺐ ﺟمهوري
اسالمي است .بنابراين از آنجايي که رﻓتار سياست خارﺟي و ﺟهت گيريهاي استراتﮋيکي
کشورها بايستي بر اساس ﺷرايﻂ و واقعيات پيرامون با درك درست از تﺤوﻻت بينالمللي تبيين
گردند امروزه توﺟه ﺟامﻊ به تبيين متناسﺐ و بکارگيري ظرﻓيتهاي همه ﺟانبه قانون اساسي
امري ضروري است(.رﺷنو )13 :4834
بر اين اساس روابﻂ خارﺟي ﺟمهوري اسالمي ايران در ﻓضايي که امنيت انريي مسلﻂ
است ميتواند در آن ﭼند معيار از اهميت ويﮋهاي برخوردار باﺷد .اولين آنها اين است که عموماً
کشورهاي همسايه ايران توليدکننده نفت و گاز هستند .دوم آنکه تقاضا براي نفت و گاز عمدتاً
در کشورهايي است که روابﻂ ايران با آنها خالي از مشکل نيست .مﻄلﺐ ديگر ظرﻓيت سازي در
بﺨشهاي باﻻدستي صنايﻊ انريي است .در اين زمينه ايران نيازمند همکاري ﺷرکتهاي نفت و
گاز بينالمللي است .عمده اين ﺷرکتها در کشورهايي که باز با ايران روابﻂ نهﭼندان مستﺤکمي
دارند مستقرند .ايران نيازمند سرمايه گذاريهاي ﺟديد در صنايﻊ نفت و گاز خود است.
سرمايههاي بﺰرگ و در خور صنايﻊ باﻻدستي نفت و گاز دراختيار ﺷرکتهاي بين المللي نفتي
است .همچنين ﻓنآوري هاي ﺟديد اين عرصه و مديريت کارآمد به اين ﺷرکتها مربوط ميگردد.
مديريت کارآمد به معناي آن است که پرويه در موقﻊ مقرر و با هﺰينههاي پيش بيني ﺷده به
اتمام برسد.
يکي از راههايي که ايران ميتواند ضريﺐ امنيت ملي خود را اﻓﺰايش دهد توﺟه به سياست
خارﺟي مبتني بر امنيت انريي است .تصور نمائيد که ايران کشوريست که گاز خود را به پاکستان
و هند صادر مينمايد گاز از ترکمنستان وارد مينمايد و گاز خود را به ترکيه و اروپا ارسا
ميکند .نفت خام قﺰاقستان روسيه و آذربايجان را از طريق نکا تﺤويل گرﻓته و در پاﻻيشگاههاي
ﺷما کشور مصرف و نفت معوض را در ﺟنوب به مشتريان آن کشورها تﺤويل ميدهد .داراي
خﻄوط لوله از درياي خﺰر تا خليج ﻓارس است .گاز به ارمنستان آذربايجان و نﺨجوان ميﻓروﺷد
و درصدد ياﻓتن راهي ﺟديد براي ارسا گاز از طريق گرﺟستان و اوکراين به اروپاست .نفت
خام به عراق ميﻓروﺷد و ﻓرآورده از اين کشور خريداري ميکند .گاز مصرﻓي ﺷارﺟه از ﺣوزه
سلمان تأمين ميﺷود و به ساير کشورها از طريق دريا نفت و يا گاز طبيعي مايﻊ صادر مينمايد.
در يک تصوير ديگر ايران کشوري است که با همسايگان خود داراي تعامل در زمينه انريي
نيست .تنها به معامالت سنتي در زمينه ارسا نفت از طريق کشتي بسنده مينمايد .سئوا اين
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است که کداميک از دو تصوير امنيت ايران را بيشتر تأمين مينمايد .کامالً روﺷن است که ايجاد
ﺷبکههاي منﻄقهاي براي استفاده از مﺰيتهاي ايران در زمينه انريي خود زيربناي مﺤکمي
براي تأمين امنيت کشور و ﺟلوگيري و يا مﺤدود سازي تهديدات کشورهاي مﺨالف ايران است.
مبنای نظری؛ مدل تصمیم گیری نهادی
در معرﻓي مد تصميم گيري نهادي بايد اﺷاره کرد که سازمانهاي دولتي در طي دوراني
طوﻻني کانون اصلي مﻄالعات علوم سياسي بودهاند .به طور کلي ﻓعاليتهاي سياسي بر ﺣو
مﺤور نهادهاي خاص دولتي نﻈير قواي سه گانه مقننه مجريه و قضائيه سازمانهاي مﺤلي و
ﺷهرداريها بوده است .از اينرو رابﻄه خيلي نﺰديکي بين خﻂ مشي عمومي و نهادهاي دولتي
وﺟود دارد .دقيقاً زماني به يک خﻂ مشي عمومي گفته ميﺷود که ﭼندين موسسه دولتيان را
پذيرﻓته اﺟرا و اعما کنند(.الواني )4830
اتﺨاذ خﻂ مشي به وسيله نهادهاي دولتي داراي ﭼند ويﮋگي به ﺷرح ذيل است:
 رابﻄه خيلي نﺰديکي بين خﻂ مشي عمومي و نهادهاي دولتي وﺟود دارد. به يک خﻂ مشي زماني عمومي گفته ميﺷود که به وسيله ﭼندين موسسه دولتي پذيرﻓتهﺷده اﺟرا و اعما ﺷود.
 قبل از هر ﭼيﺰ دولت به خﻂ مشيها مشروعيت ميبﺨشد. اين توانايي دولت موﺟﺐ ميگردد تا خﻂ مشيها ضمانت اﺟرا بيابند و ﺷهروندان به آنهاگردن نهند.
 دولت با در دست داﺷتن قدرت اﺟرائي خﻂ مشيهاي متﺨذه را در سﻄح ﺟامعه در موردهمگان به اﺟرا در ميآورد؛ در ﺣالي که اين توانايي در ديگر مؤسسات ﺟامعه وﺟود ندارد.
 نهادها ممکن است آنچنان سازمان ياﻓته باﺷند که اﺟراي يک خﻂ مشي را تسهيل کنند وبراي اﺟراي خﻂ مشي ديگر موانعي ايجاد نمايند.
 اين نهادها ممکن است در پي برخي مناﻓﻊ مشﺨص در ﺟامعه باﺷند در ﺣالي که ديگران را ازآن منفعت مﺤروم سازند(.رضائيان )4830
 نهادها ميتوانند به اﻓراد خاصي در اﺟتماع مﺰيتي بدهند و يا مﺰيتي را از ديگر گروهها دريغکنند.
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ساختار نهادهاي دولتي ممکن است هم در وضﻊ و هم در اﺟراي خﻂ مشي نقش تعيين
کنندهاي داﺷته باﺷد(.ديويد )443 :1884
نفت ،دولت نهم و سیاستگذاری های امنیتي
اقتصاد در دولت مﺤمود اﺣمدي نﮋاد از ﺟمله ﺷاخصهاي مورد انتقاد در دوران رياست
ﺟمهوري مﺤمود اﺣمدينﮋاد مﺤسوب ميﺷود .او برنامههاي اقتصادي خود را بر اساس آنچه
اقتصاد اسالمي و اقتصاد عدالت مﺤور خوانده بود پايهريﺰي کرد و با ﺷعار «آوردن پو نفت بر
سر سفرههاي مردم» نﻈر مردم را به خود ﺟلﺐ کرد و اﺟراي طرحهاي طرح تﺤو اقتصادي
اﺣداث بنگاههاي زود بازده طرح مسکن مهر طرح هدﻓمندسازي يارانهها و صندوق مهر امام
رضا را در اولويت کاري در  3سا رياست ﺟمهوري خود قرار داد .اما بر خالف ﺷعارها و عملکرد
دولتها در مدت  3سا زمامداري مﺤمود اﺣمدينﮋاد اکثر ﺷاخصهاي کالن اقتصادي ايران
تنﺰ پيدا کردند .به عنوان مثا ميﺰان نقدينگي کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان
اتمام دوره دولت دهم به ميﺰان  ۶برابر اﻓﺰايش ياﻓت .بر مبناي ﺷاخص تورم نيﺰ ميتوان از
� 8برابر تورم در انتهاي دوران زمامداري اﺣمدينﮋاد نسبت به ابتداي دوران تصديگري وي
15
اﺷاره کرد.
اين عدم موﻓقيت اﺣمدينﮋاد در تﺤقق وعدههايش را تﺤت تأثير ﭼند عامل ميدانيم که
عبارتند از:
 -4سياستهاي اقتصادي نادرست
 -1ﻓقدان انضباط مالي
 -8تﺤريمهاي گسترده عليه کشور.
قيمت نفت در اين دوره قابل مقايسه با دولتهاي قبل نبود .اﺣمدينﮋاد بهرغم آنکه توليد را
در مسير کاهشي هدايت ميکرد اما خﺰانه را از دﻻرهاي نفتي پر کرد .دﻻرهايي که خيري براي
صنعت نفت نداﺷت .اﺣمدينﮋاد ﺷبيه هيچکدام از روساي ﺟمهور پيشين نبود .پو نفت را نه
براي توسعه صنعت نفت هﺰينه کرد و نه روي توسعه منابﻊ گازي تمرکﺰ قابل قبولي داﺷت.
ﺣضور وي باعث خروج ﺷرکتهاي مهمي ﺷد که خاتمي آنها را براي سرمايهگذاري در صنعت
نفت متقاعد کرده بود و توسعه ميادين نفت و گازي کشور را به خوبي بر عهده گرﻓته بودند
(ﻓازهاي ﭼندگانه پارس ﺟنوبي).
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دخالت اﺣمدينﮋاد در نفت تا ﺟايي بود که خود را وزير نفت نيﺰ ميدانست در نتيجه وزرا
بي اختيار و تنها مجري دستورات وي بودند .ﺷرکتهاي اروپايي دراين دوره ﺟاي خود را به
ﺷرکتهاي ﭼيني دادند و در  3سا ﺣتي يک ﻓاز پارس ﺟنوبي به توليد نرسيد و عمليات
برداﺷت از بسياري ميادين مشترك نفت و گاز روند معکوسي را در پيش گرﻓت .در اين ميان
دولت اﺣمدينﮋاد با ﺷرايﻄي روبهرو بود که خود دولت مسبﺐ اصلي آن مﺤسوب ميﺷود.
در خصوص سياست خارﺟي دولت نهم که در ارتباط مستقيم با سياستگذاري امنيتي
ميباﺷد و اين دولت به عنوان دولتي صاﺣﺐ مشي خاص در رويکرد و در اﺟرا (طبق ﭼارﭼوب
نﻈري نوﺷتار يعني مد تصميم گيري نهادي) بايد اذعان داﺷت که در زماني که هنوز آقاي
اﺣمدي نﮋاد به عنوان رئيﺲ ﺟمهور انتﺨاب نشده بودند و در زمان تبليغات رياست ﺟمهوري
ايشان برنامه اصالح طلبانه و اصولگرايانه خود را بر مبناي مبارزه با بي عدالتي و نابرابري
اﺟتماعي ﻓساد و تبعيﺾ تدوين نمودند .اين برنامه از اين نﻈر اصالح طلبانهدر ﭼارﭼوب و
منﻄبق بر تعريضي است که رهبر معﻈم انقالب اسالمي ً تلقي ميگردد که کامالً در اوج دوره
اصالح طلبي دوم خرداد از اصالﺣات بر مبناي مبارزه با ﻓقر و ﻓساد و تبعيﺾ ارائه دادند .پيش
بيني ميﺷد که اقدامات و اولويتهاي آقاي اﺣمدي نﮋاد در عرصه سياست خارﺟي و روابﻂ
ديپلماتيک به اين صورت باﺷد:
 -4تالش در ﺟهت اعتمادسازي در سياست خارﺟي همراه با گسترش منا سبات مسالمت
ﺟويانه با ﺟهان.
 -1طراﺣي و ارائه گفتماني در عرصه بين المللي از ﺟمله «ﻓرهنگي کردن سياست و نيﺰ
معنويتﺟهاني و ﺣاکميت اخالق در مناسبات خود.
-8تعامل سازنده و مﻄلوب دولت با منتقدان و مﺨالفان قانوني.
 -1آغاز سفرهاي داخلي و خارﺟي رئيﺲﺟمهور و اعضاي هيئت دولت در راستاي تﺤقق
ﺷعارهاي انتﺨابات رياست ﺟمهوري(.کاظم زاده )1880
در خصوص موضوع اصلي اين نوﺷتار يعني تأثير نوسانات بهاي نفت بر سياستگذاري امنيتي
ايران در دولت نهم بايد اذعان داﺷت که دولت نهمضمن نفي انفعا در سياست خارﺟي معتقد
بود که ﺟمهوري اسالمي ايران بايد بر پايه سه اصل "عﺰت ﺣکمت و مصلﺤت" ديپلماسي ﻓعا
و عﺰتمند را در عرصه روابﻂ خارﺟي پي گيرد .لذا به منﻈور اتﺨاذ سياست خارﺟي ﻓعا
وتأثيرگذار ﺟمهوري اسالمي ايران ميبايست به ﺟاي آنکه در زمين خودي بازي دﻓاعي صورت
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دهد مدبرانه توپ را در زمين ﺣريف بيندازد؛ ﭼرا که بازي در زمين خودي در بهترين ﺣالت
منجر به گل نﺨوردن از ﺣريف خواهد ﺷد .اما سياست بازي در زمين ﺣريف عالوه بر اينکه
منجر به گل نﺨوردن ميﺷود ميتواند در صورت بازي صﺤيح و مدبرانه منجر به گل زدن به
ﺣريف ﺷود و يا اينکه ﺣريف را مجبور سازد که در اثر اﺷتباهاتي به خود گل بﺰند .از اينرو به
زعم دولت نهم رهياﻓت مﺰبور بويﮋه در ديپلماسي هستهاي ميتوانست موﺟبات اﺣقاق ﺣقوق
مسلم ملت ايران در سازد دستيابي به ﻓناوري صلح آميﺰ هستهاي را ﻓراهم کند .از ديگر سوي
از منﻈر دولت نهم سياست خارﺟي تهاﺟمي در قبا رييم صهيونيستي منجر به گسترش امواج
بيداري اسالمي و تجديد روﺣيه نيروهاي مبارز ﻓلسﻄيني و لبنان ﺷده و بتواند به نفي نﻈام
سلﻄه و تشکيل ﺟبهه ضد استکباري براي مقابله با سياستهاي امپرياليستي امريکا کمک کند.
به هر تقدير از منﻈر دولتمردان دولت نهم سياست خارﺟي تهاﺟمي ميتوانست موﺟبات تﺤقق
سياست خارﺟي ﻓعا يا کنش مند به معناي بهره گيري از ﻓرصتها در عين تالش براي ﻓرصت
سازي در عرصه بين المللي را ﻓراهم آورد .هرﭼند در عمل مشﺨص ﺷد که اين برداﺷت از
سياستخارﺟي صرﻓاً ايران را منﺰوي نمود و پيامدهاي سياسي اقتصادي و بين المللي سهمگيني
براي کشور در پي داﺷت و کشور را تا لبه پرتگاه به پيش برد.
نقد سیاستگذاری امنیتي دولت نهم:
 اﻓﺰايش نجومي درآمدهاي نفتي دولت اﺣمدي نﮋاد سبﺐ روﺣيه ماﺟراﺟويي دولت درسياستگذاري امنيتي کشور ﺷد.
 رﻓتار و ديدگاه پوپوليستي دولت مﺤمود اﺣمدي نﮋاد در کنار اﻓﺰايش نجومي قيمت ﺟهانينفت زمينه تقويت اين ديدگاه را ﻓراهم کرد.
 با اﻓﺰايش قدرت اقتصادي دولت پوپوليستي آقاي اﺣمدي نﮋاد در کنار بي تفاوتي دولت او بهقوانين و نﻈام بين الملل بويﮋه در مسئله هستهاي زمينههاي ايران هراسي در ﺟهان منﻄقه
خاورميانه و ﺣوزه خليج ﻓارس ﻓراهم ﺷد و رسانههاي مﺨالف ايران دستاويﺰ ﭼشمگير و طمعه
ﭼربي براي تبليغات ايران هراسي خود بدست آوردند که سﺨنرانيهاي ﻓراوان آقاي اﺣمدي نﮋاد
در ﻓواصل کوتاه مدت خوراك تبليغاتي بيشتري به آنان ميداد.
 -اﻓﺰايش تﺤريمها و تصويﺐ قﻄعنامههاي متعدد سبﺐ کاهش امنيت اقتصادي ﺷد.
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 ساختار ﺷکني و بي توﺟهي دولت اﺣمدي نﮋاد به قوانين بين المللي سبﺐ اﻓﺰايش تﺤريمها وکاهش امنيت دارويي بهداﺷتي ﺣمل و نقل و ارتباطات و  ...را ﻓراهم آورد.
 اﻓﺰايش ﭼشمگير درآمدهاي نفتي دولت اﺣمدي نﮋاد در کنار اﻓﺰايش تﺤريمها و ﻓشارها وتهديدهاي بين المللي سبﺐ خرج ﺷدن بسياري از اين دﻻرها در بازارهاي سياه براي خريد
ضروريات و همچنين سالح و قﻄعات و دستگاههاي دست دوم و آلوده هستهاي ﺷد که همين
قﻄعات آلوده ﻓعاليت هستهاي ايران را مشکوك ﺟلوه داده و تﺤريم و ﻓشارهاي بيشتر را در پي
داﺷت.
 اﻓﺰايش ﭼشمگير درآمدهاي نفتي دولت اﺣمدي نﮋاد در کنار اﻓﺰايش تﺤريمها و ﻓشارها وتهديدهاي بين المللي سبﺐ خرج ﺷدن بسياري از اين دﻻرها در بازارهاي سياه و سوء استفاده
برخي از مديران از اين ﺷرايﻂ ﺷد که گم ﺷدن دکل نفتي و همچنين خروج ميليونها دﻻر از
کشور نمونهاي از آنهاست.
 اﻓﺰايش نجومي درآمدهاي نفتي سبﺐ تهاﺟمي ﺷدن بيان و رﻓتار دولت ﺷد که بارها باادبيات تهديدآميﺰ نﻄقهاي بسياري کردند که سبﺐ کاهش وﺟهه صلﺤﻄلبانه ﺟمهوري اسالمي
ايران ﺷد که دوﻻ خاتمي براي کسﺐ اين وﺟهه تالﺷهاي بسياري کرده بود.
 اﻓﺰايش نجومي درآمدهاي نفتي سبﺐ تغيير رويکرد سياست خارﺟي دولت از ﻓرهنگي بهنﻈامي گري ﺷد.
 دﻻرهاي نفتي در دولت پوپوليستي در کنار ﺣذف نهاد نﻈارتي برنامه و بودﺟه سبﺐ اﻓﺰايشکم سابقه تورم و کوﭼکتر و ضعيفتر ﺷدن سفرههاي مردم ﺷد.
 ادبيات تهاﺟمي دولت اﺣمدي نﮋاد سبﺐ کاهش ﺷديد سرمايه گذاري خارﺟي در کشور ﺷدکه در نهايت کاهش امنيت اقتصادي-سياسي را بدنبا داﺷت.
 اﻓﺰايش درآمدهاي نفتي و اﻓﺰايش تﺤريمها در کنار مديريت ضعيف دولت ﻓساد اقتصاديبي سابقه و اختالسهاي ﭼندين ميلياردي متعدد در زمان کوتاه را به دنبا داﺷت.
 اﻓﺰايش درآمدهاي نفتي سبﺐ درگيري و اختالﻓات داخلي دولت پوپوليستي و پرخاﺷجو باقواي مقننه و قضائيه و همچنين اختالف با علما و در مواردي اختالف با رهبري ﺷد.
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نتیجهگیری
از آنﺟا که اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي متکي است بنابراين طبيعي است که قيمت
نفت بر سياست خارﺟي و اهداف استراتﮋيک اين کشور تأثيرگذار باﺷد .بهعبارت ديگر نوسانات
قيمت نفت نه تنها درآمد اقتصادي و توليد ناخالص ملي ايران را تﺤت تأثير قرار داده بلکه بر
ﻓرايندهاي سياست خارﺟي آن نيﺰ تأثيرگذار بوده است .نقاط عﻄف سياست خارﺟي ايران از
دهه  4308به بعد نشان ميدهد که قيمت نفت بر اراده سياسي و مواضﻊ داخلي و خارﺟي
دولت تأثيرگذار بوده است .بهطور کلي هرگاه سرنوﺷت کشوري به منابﻊ اقتصادي تک مﺤصولي
پيوند خورده باﺷد طبيعي است که نوسانات قيمت آن کاﻻ ميتواند بر امواج سياسي و
برنامههاي اقتصادي آن تأثير گذار باﺷد .همه تﺤليلگران مسائل سياست خارﺟي ايران اعتقاد
دارند که طي ﭼنين سا هايي ايران توانست در اﻓغانستان پاکستان عراق اردن و مصر نقش
سياسي و امنيتي مؤثري را ايفا کند .در سا هاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي اﻓﺰايش قيمت
نفت اعتماد به نفﺲ ملي براي مقابله مؤثر با نيروهاي مﺤدود کننده نﻈام بين الملل را تﺤت
تأثير قرار داد .اين امر نشان ميدهد که بسياري از امواج مربوط به صدور انقالب تﺤت تأثير
ﭼنين عواملي بوده است .در اين ﻓرايند آمريکاييها نيﺰ سياستهاي مﺤدود کننده خود عليه
ايران را اﻓﺰايش دادند .آنان زمينههاي ﺟنگ تﺤميلي عليه ايران را ﻓراهم کردند که در نتيجه
بسياري از درآمدهاي اقتصادي و قابليتهاي استراتﮋيک ايران در ﺷرايﻂ ﻓرسايش قرار گرﻓت.
زماني که قيمت نفت به کمتر از  48دﻻر رسيد زمينه براي همکاريهاي بين المللي ايران به
وﺟود آمد .سفر مک ﻓارلين به تهران و نتايج ﺣاصل از آن مربوط به ﭼنين روندي است.
اگرﭼه قيمت نفت با تغييراتي رو به رو ﺷد اما قيمت متوسﻂ آن تا اواسﻂ سا  4335بﻄور
ميانگين  4۶دﻻر در هر بشکه باقي ماند .اين امر منجر به تعديل سياست اقتصادي و در نتيجه
سياست خارﺟي ايران ﺷد.
اﻓﺰايش قيمت نفت در سا  1885باعث اﻓﺰايش درآمدهاي اقتصادي ايران ﺷد .اين امر بر
موجهاي سياسي و سياستکذاري هاي امنيتي و سياست خارﺟي ايران تأثير قابل توﺟهي بهﺟا
گذاﺷت .ميتوان گسترش اصو گرايي و تالش براي صدور انقالب را انعکاس ﭼنين امري
دانست .ارزش اين بﺤث در تأييد تأثيرگذاري سياست خارﺟي صلح طلﺐ بر گسترش
همکاريهاي اقتصادي و از ﺟمله معادﻻت مربوط به بازار نفت است .به اين ترتيﺐ سياست
خارﺟي ﺟمهوري اسالمي ايران اين ﻓرصت را دارد تا با تالش بيشتر براي تنش زدايي و صلح و
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امنيت منﻄقه و نﻈام بينالملل از مﺰاياي رﺷد و گسترش اقتصادي بيشتر برخوردار ﺷود .با
توﺟه به اينکه سياست خارﺟي ﺟمهوري اسالمي ايران در اين سا ها مدام در تالطم و تغيير
بوده بهتر است که نسﺨههاي سازگارتري را در پيش بگيرد تا اهداف کشور را در پرتو ﺟلﺐ
اعتماد منﻄقه و در هماهنگي و سازگاري با نﻈام بينالملل پيش ببرد.
در پايان بايد ﺟمﻊ بندي کرد که با ﺷروع دولت اصو گراي نهم و تداوم آن در دولت دهم
به نوعي گفتمان تهاﺟمي نسبت به نﻈام بينالملل و مناﻓﻊ قدرتهاي بﺰرگ در دستورکار سياست
خارﺟي ﺟمهوري اسالمي ايران قرار گرﻓت که هدف از آن تغيير وضﻊ موﺟود در راستاي الگوي
نوين عدالت-مﺤور بود .در اين دوره با ﺟابجايي در اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سياست
خارﺟي تﺤقق آرمانهاي انقالب و اصالح نﻈام مديريتي ﺟهان در زمره اهداف کوتاه مدت
ﺟمهوري اسالمي ايران قرار گرﻓت و درنتيجه سياست خارﺟي ايران به سمت راديکاليسم هدايت
ﺷد .در دولت اصولگرا تشديد رويکردهاي تهاﺟمي از سوي امريکا عليه ايران در قالﺐ
تﺤريمهاي متعدد نﻈامي و اقصادي بينالمللي از سوي آمريکا اتﺤاديه اروپا و سازمان ملل زمينه
مناسﺐ رابراي تقويت گفتمان اصو گرايي و انعﻄاف ناپذيري در سياست خارﺟي و هدايت آن
به سمت راديکاليسم ﻓراهم کرد.
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