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 تاثیر نوسانات بهای نفت بر سیاستگذاری امنیتی ایران

 )مطالعه موردی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد(

 
 

*یعلی محسندکتر            
 2**علیمأل محمد حاجی / 1

 

 دهیچک

 اندريي   کنندده  مصرف و توليدکننده کشورهاي ملي امنيت بر تأثيرگذار مهم عوامل و عناصر از يکي     

 تاثيرگدذار  مؤلفه مهمترين عنوان به خام ماده اين مرور به ايران در نفت پيدايش از بعد. است گاز و تنف

 در هدا  يگدذار سياست موفقيت. اسدت  کدرده  نقدش  ايفاي ايران امنيت کلي طور به و سياست اقتصاد  بر

 مانيز حالت بهترين در موفقيت ينا. ستا ينفتد  يدرآمدها و نفت با پيوند در يگريزناپذير ربهطو نايرا

 ينا پرتو در. ستا شتهدا ريگازسا لمللابين منظا ينازمو با رانيد ا جيرخا سياست که است همدآ ستدب

 يمبندا  از يمندد  بهدره  با نوشتار ينا. مييابد تقاار رکشو ديقتصاا شدر و يمل منيتا که ستا ريگازسا

 آن تبع به و نفتي يمدهادرآ از نهددم دولددت يمنددد هبهر هنحو  ينهدداد يريددگ ميتصددم مددد  کيددتئور

 شکنکا ردمو 4831 تدا  4831 سدا   يخيرتا يندآفر در  لتدو نيد ا يتد يامن يگذارسياست يجهتگير

 لتدو يتد يامن يگدذار سياست يجهتگير بر نفت يباال مددرآ ريتاث تر  قيدق  عبارت به. است داده ارقر

 و نهدم  يهدا  دولت در يدرآمدها يناگهان شيافزا شد حاصل جهينت نيا تينها در. است شده يبررس نهم

 يهدا  قددرت  مندافع  و الملدل  نيب نظام به نسبت دولت نيا يتهاجم گفتمان يريگ شکل ساز نهيزم دهم 

 .بود محور -عدالت نينو يالگو يراستا در موجود وضع رييتغ آن از هدف شدکه بزرگ

 ها کلید واژه

   درآمدهاي نفتي دولت نهم.نتيررا لتدو  تهاجمي جيرخا سياست گذاري امنيتي ستسيا
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 مقدمه

 يراهبرد و ياقتصاد  ياجتماع يها مولفه ريتاث تحت يالملل نيب عرصه در ييران ياسيس اقتصاد    

 نيا تابع  يعيطب منابع نيا از يبرخوردار ليبدل همواره ران يا همانند ييکشورها و دارد قرار

 صليا تموضوعا از يکي ينفت يدرآمدها و نفت با ياستگذاريس و استيس بطهرا. اند بوده قاعده

 نفت قيمت تجربه  اساس بر. ستا زيخ نفت يکشورها در يا منطقه منيتا و لمللا بين سياست

 يهارکشو ايبر يينرا قيمت. ستا دهبو ارتأثيرگذ ريرانت يدولتها سياسي رساختا بر هميشه

 و جيرخا يها استيس يجهتگير بر تواند يم که ستا رداربرخو هميتا جهدر آن از ميانهورخا

. باشد ارتأثيرگذ نناآ فاعيد سياست يها افتيره و خليدا يها استيس همچنين و يتيامن

 تکاييا دخو سحساا  باشد شتهدا يبيشتر يشافزا نفت هکننددرصا يهارکشو يمدهادرآ هرچه

  نفس به دعتماا به منجر نفت قيمت يشافزا نيز جيرخا سياست عرصه در. ابدي يم يشافزا نناآ

  يابد يشافزا نفت قيمت ههرگا  ترتيب ينا به. شود يم يبيشتر يکنشگر و يپذير مسئوليت

 هکنند درصا که هاييرکشو. شود يم رشکاآ هارکشو جيرخا سياست بر اريتأثيرگذ از ييها جلوه

 محيط در را دخو يکنشگر يها نهيهز توانند يم طريق ينا از  هستند تژيکاسترا يکاالها

 سياسي دقتصاا لهدمعا نفت قيمت يشافزا  يگرد يسو از. کنند تأمين لملليا بين و يا منطقه

 خريد مينهز  نفت وشفر از يناش يمدهادرآ طريق از ايرز دهد؛ يم ارقر تأثير تحت را جهاني

 بدين. ديآ يم دجوو به رهمنظو چند يها يتکنولوي به ستيابيد و رنمد يهااربزا و تتسليحا

 بر يتأثير چه نفت مددرآ تنوسانا کهاست ينا از رتعبا رنوشتا ينا ياصل سؤا   ترتيب

 محمود يجمهور استير دوره در انيرا سالميا ريجمهويتيامن يگذارسياست يجهتگير

 بر يتأثير چه دهم و نهم يهالتدو در نفت قيمت ديصعو سير و ؟ستا شتهدا نژاد ياحمد

 نيا از است عبارت زين محقق نظر ردمو فرضيه ؟ستا شتهدا يتيامن يگذارسياست يجهتگير

 ساختار و پروا يب  تهاجمي يگذارسياست مهم ملاعو از يکي ينفت مددرآ ديصعو سير که

 .ستا هدبو نژاد ياحمد لتدو شکن

 

 ايران ملي امنیت و نفت

 سياستمداران ديدگاه از بخشي هميشه و داشته مستقيم رابطة نفت با همواره ايران امنيت     

 درصد 38 از بيش نفت. است داده يم تشکيل ايران نفتي منابع و نفت مسئلة ايران به نگاه در را

 صنعت اين طريق از عمدتاً دنيا با نايرا اقتصاد ارتباط و دينما يم تأمين را کشور ارزي درآمد
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 امنيت نفت  از حاصل درآمدهاي به ايران اقتصاد وابستگي به توجه با رو  ازاين. رديگ يم صورت

 .رديپذ يم تأثير نيز مرزها از خارج در ييرهايمتغ از ملي

 انبحر چه هر. دارد وجود نفت جهاني يها متيق و ايران ملي امنيت ميان مستقيمي رابطة     

 تک اقتصاد لذا. ابدي يم افزايش نيز کشور امنيتي حساسيت يابد  افزايش نفت جهاني قيمت در

 کندي به منجر اينکه کنار در که شود يم محسوب امنيتي يها چالش از يکي ايران محصولي

 نسبت واگرايي نتيجه در و کشورها ديگر دادن قرار رقيب با است  شده اقتصادي توسعه و رشد

 کشورهاي و جهاني بازار هرقدر. کند يم بازتوليد ايران براي را ناامني منطقه  ديگر هايکشور به

 و توليد تداوم امنيت از که بود خواهند مجبور باشند  وابسته بيشتر ايران گاز و نفت به مختلف

 بازار در مناسب جايگاه داشتن مستلزم خود نوبه به اين و کنند حراست ايران گاز و نفت جريان

 .بود خواهد ايران امنيت و آرامش برقراري  (گاز و نفت) انريي جهاني

 با گاز و نفت مشترك هاي حوزه وجود ايران  ملي امنيت در( نفت) انريي نقش ديگر وجه     

 امنيت در مهمي عنصر گاز و نفت مشترك هاي حوزه. است دريا و خشکي در همسايه کشورهاي

 براي ضروري يها يگذار هيسرما که صورتي در رايز شوند  يم تلقي ايران ملي امنيت و انريي

 از نتيجه  ها  حوزه اين بودن مشترك به توجه با نگيرد  صورت ها حوزه اين توسعه و برداري بهره

 ها  يگذار هيسرما اين انجام در تأخير صورت در اينکه کنار در بود  خواهد ايران سهم رفتن  دست

 .داد خواهد دست از نيز را گاز و نفت از ناشي سياسي قدرت و امنيتي حاشيه توليد ايران

 نفت ميادين در مشترك يها يگذار سرمايه انجام ايران  ملي امنيت افزايش براي ديگر راه     

 ايران منافع امر اين که است خارجي گذاران سرمايه و منطقه کشورهاي همکاري با ايران گاز و

 ايران در گذاري سرمايه انجام و ايران روي پيش يها چالش. دهد يم پيوند کشورها اين با را

 .است گذار سرمايه کشورهاي اعتماد جلب نيازمند

 :برشمرد نيچن توان يم را يانري عيصنا در يکاف يگذار هيسرما عدم يتيامن يامدهايپ

 .جهان در يانري رشد به رو بازار دادن دست از -4

 .اوپک سازمان در رانيا نقش و سهم کاهش -1

 .يانري مشترك مخازن از گانيهمسا عيسر استخراج -8

 موقع به بازپرداخت عدم و ينفت يدرآمدها کاهش واسطه به رانيا يمل سکير رفتن باال -1

 .يخارج يمال تعهدات

 يخارج استیس و یانرژ یاستگذاریس ک،یژئوپلت
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 يساز يجهان يها يتئور نآزمو يسو به مستمر حرکت ستم يب قرن يانيپا دهه يجهان تحوالت     

 از يديجد چهره ميترس يبرا کيتکنولوي شگرف توسعه از استفاده با را الملل نيب نينو نظام

 بر الملل نيب روابط يها يتئور عمده محور که آنجا از اساس  نيا بر. نمود يضرور يجهان نظام

 ياصل مناطق ناختش هيپا بر قدرت اعما  جهت کياستراتژ باتيترت در ها دگاهيد يبخش اثر

 منافع يها چرخ مرکز در يکياستراتژ متعدد ابعاد لحاظ  به که انهيخاورم منطقه است  يالملل نيب

 نيا. است شده نييتب الملل نيب روابط ديجد  يبند صورت عمده محور عنوان  به هاست  قدرت

 مداخله يبرا سبمنا يبستر به را منطقه يداخل يها يريدرگ و ها مناقشه به زدن دامن با امر

 کياستراتژ يها ينگران از برخاسته يليدل رايز است  کرده ليتبد يخارج يها قدرت مستمر

 و نفت شده ثابت ريذخا درصد 08 بيقر وجود ن يبنابرا. بود خواهد يانري ريذخا کنتر  درباره

 و هيروس جنوب از شکل يضيب يا منطقه داخل در جهان يعيطب گاز منابع از درصد 18 از شيب

 نيا تا شده سبب ران يا کشور تيمرکز به يعرب متحده امارات و يسعود عربستان تا قزاقستان

 در بزرگ انهيخاورم عنوان تحت يانري يجهان تيامن نيتأم هدف با کياستراتژ ييفضا بستر

 با رانيا ياسالم يجمهور که نجاستيا. رديگ قرار ژهيو توجه مورد يجهان نينو استيس عرصه

 با يهماهنگ و يهمراه عدم ليدل به زين و کياستراتژ يضيب نيا در يمرکز تيموقع هب توجه

 طرح کياستراتژ تحوالت در دار تياولو محور عنوان به د يجد يويسنار نيا طراحان اتين

 شگاهيآزما انهيخاورم کياستراتژ  منطقه. باشد يم برخوردار يخاص گاهيجا از بزرگ انهيخاورم

 و است ديجد قرن در ها قدرت اهداف با متناسب يجهان نظام نينو يوالگ ميتعم و يطراح

 يدارا شود  تيتثب رانيا در که ييالگو هر رايز. است شگاهيآزما نيا يمرکز دانيم رانيا کشور

 (01: 4833 رشنو ).است انهيخاورم منطقه همه به ميتعم قابل و ريفراگ ليپتانس

 ن يسرزم وسعت  ييايجغراف تيموقع شامل ثابت املعو از يبيترک را کيتييئوپل چنانچه     

 ينهادها  يعيطب منابع ت يجمع رينظ ريمتغ يپارامترها و يتوپوگراف تيوضع کشور  لشک

 نيب بيترت به انسان و ييايجغراف تيموقع م يبدان الملل نيب نظام تحوالت و ياجتماع و ياسيس

: 4834  يعزت).ندينما يم فايا کيتيئوپلي يلهايتحل در را قطب دو نقش ر يمتغ و ثابت عوامل

08) 

 خود يمل تيامن بيضر شيافزا يراستا در حساس  کييئوپولت با يکشور عنوان به رانيا     

 يانري يپلماسيد. باشد داشته ژهيو توجه يانري تيامن بر يمبتن يخارج استيس به ستيبا يم

 تيموقع قيتشو در يمال بخش و کشور تجارت از تيحما در کيپلماتيد يها تيمأمور انجام



 ...تاثیر نوسانات بهای نفت بر سیاستگذاری امنیتی ایران      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51 

 و يداخل يگذار هيسرما قيتشو شامل و يانري بخش در کشور توسعه کالن اهداف و ياقتصاد

 .است يانري حوزه در يخارج

 بنقالا يوزپير از انيرا جيرخا سياست که دنمو نعااذ بايستي جيرخا سياست مينهز در     

 جيرخا سياست صليا نجريا  مسير ينا وزمرا به تا که گرفت ارقر يمسير در انيرا سالميا

. ستا جيرخا سياست يياگر مسالا نهما مسير ينا رود؛ يم رشما به انيرا سالميا يرجمهو

 رانيا در بار نياول يبرا نفت که يزمان از کشور  در نفت صنعت توسعه يها يدگرگون خيتار

 ادامه رانيا در دمردا 13 يکودتا تاًينها و نفت صنعت شدن يمل با بعدها و شد استخراج

 در. است يانري و يخارج استيس ارتباط اثبات يبرا يانکار قابل ريغ يخيتار شواهد داکرد يپ

 هم باز نفت  متيق شيافزا و رانيا نفت ديتول رشد با ران يا در ياسالم انقالب از شيپ سا  5

 بر ياديز ريتأث کا يآمر بخصوص يانري کننده مصرف يکشورها قبا  در رانيا يخارج استيس

 نيا است يس و يانري ارتباط سنجش در که ييجا تا. داشت رانيا الملل نيب استيس و اقتصاد

 در ياسالم انقالب رشد نهيزم جاديا و رانيا اقتصاد يورشکستگ علل نيمهمتر از يکي مساله

 (4830 کوپر ).شود يم دانسته رانيا

 ميتحر و نفت صادرات درباره دولت يها استيس با زين ياسالم انقالب يروزيپ از پس     

 در يانري توسعه يبرا يديجد طيشرا ياقتضا الملل نيب استيس کشورها  از يبرخ به صادرات

 سوق نفت صادرات به مجدداً را رانيا ران يا هيعل عراق يليتحم جنگ بروز بعدها. داشت رانيا

 استيس با صنعت نيا يها يدگيتن هم به از مملو ران يا نفت يخيتار روند يکل طور به. داد

 نظران صاحب از ياريبس نظر طبق که ييجا تا( 4833  يمتق).باشد يم الملل نيب و يخارج

 استيس بودن گرا تقابل تنها نه ران يا نفت صنعت توسعه مشکل نيتر بزرگ ران يا يداخل

 جهان در صنعت نيا توسعه برتر يتکنولوي يدارا اي و نفت داريخر يکشورها با رانيا يخارج

. کشورهاست نيا درباره و الملل نيب سطح در رانيا يخارج استيس يداريپا عدم بلکه است 

 (4833  يمتق)

 يريگ ميتصم گاهيپا کي جاديا است  نظران صاحب نيا از ياريبس شنهاديپ که يحل راه     

 اتکا قابل ياجرا ضمانت با مدت بلند انداز چشم يسندها قالب در يانري در مدت بلند و کالن

 استيس مدت کوتاه تحوالت از يريپذ ريتأث و يمحور فرد حالت از ماتيتصم نيا تا است

 و نفت عيصنا توسعه بر رانيا در ياسيس يداريناپا راتيتاث نمونه. شود خارج يخارج اي و يداخل

 نيب يها شرکت مثا  عنوان به که ينحو به. است رانيا در يگذار هيسرما يباال سکير گاز 
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 مانند يانري ديتول در رانيا بيرق يکشورها در خود يگذار هيسرما شده نيتضم سود يلمللا

 که يصورت در يحت. کنند يم يابيارز باالتر را...  و کيمکز جيخل عراق   يسعود عربستان قطر 

 يالملل نيب نيقوان باشد  ريپذ هيتوج هيسرما سکير به توجه با رانيا در يگذار هيسرما نيا

 نيا متحد ملل سازمان تيامن يشورا يها نامه قطع اي و متحده االتيا ياسيس ماتيتحر مانند

 نيا مثا   عنوان به( Meres, 2011).دارد يم باز رانيا در يگذار هيسرما از را ها شرکت

 با يهمکار از جهان  يالملل نيب گاز و نفت يها شرکت از ياديز تعداد که شد باعث ها ميتحر

 يروس نفت شرکت و Vitoil يالملل نيب شرکت ها  شرکت نيا نيدتريجد. نندز باز سر رانيا

Lukoil شدند خارج رانيا بازار از که باشند يم.(Resource-Wars,2010 )آن وجود با 

 به زين Royal Dutch Shell شرکت و اياسپان Repsol يها شرکت زين مقابل در ها  ميتحر

 از  يجنوب پارس توسعه طرح يها پرويه در يهمکار ادامه از پرويه  انجام در يزمان ريتأخ ليدل

 سپرده اءياالنب خاتم قرارگاه يدولت شبه شرکت به زين فازها نيا و شدند منع ران يا دولت طرف

 يزمان تيجد درباره ز ين توسعه طرح نيا در حاضر يخارج يها شرکت ريسا به رانيا دولت. شد

 يداخل توان بر هيتک با  يتکنولوي لحاظ از ديشا ها يکارهم عدم نيا. داد اخطار ها پرويه نيا

 نيا يبرا ازين مورد هيسرما لحاظ از اما باشد ( زمان دادن دست از يکم با البته) جبران قابل

 از بعد يزيست استکبار گفتمان با که يفشار. کند يم ليتحم کشور بر را ياديز فشار ها  بخش

 تحمل انقالب وقوع از سا  84 گذشت با اما رد يگ شکل هک رفت يم آن انتظار ران يا انقالب

 ياريبس و است شده دهيکش چالش به ها ميتحر نيا قبا  در يپرداخت يها نهيهز و فشارها نيا

 تعامل اند  داشته حضور زين دولت يها تيفعال در گذشته در که عرصه نيا صاحبنظران از

 يحت شد  يم برده نام آنها از طلب استکبار يکشورها عنوان به يروز که ييکشورها با سازنده

 يبرا بود  شده فيتعر انقالب ها آرمان در که يکيدئولوييا يها ارزش از ينينش عقب متيق به

 (4833  يلياردب پور کاظم).دانند يم الزم کشور  ياقتصاد توسعه ريمس کردن هموار

 کي توسعه اهداف شبرديپ يبرا جهان يکشورها با تعامل وجود که است ذکر به الزم البته     

 ديتول طيشرا جاديا و گاز و نفت مشترك مخازن توسعه مثالً. است اجتماع در يزندگ قانون

 رشد. باشد يم هيهمسا يکشورها با سازنده تعامل طيمح جاديا مند ازين ر يذخا نيا از يانتيص

 فرا و يا منطقه والتتح و ياسيس و يانري يالملل نيب يها سازمان و جوامع در رانيا نفوذ

 شده باعث مساله نيهم. کند يم هموارتر را کشور ياقتصاد رشد ريمس شک بدون يا منطقه
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 يخارج استيس روابط در سازنده تعامل اساس بر ران يا ساله 18 انداز چشم سند در که است

 (Lasswell, 1971).است استوار

 يپلماسيد اساس بر نخست نگاه. باشد شتهدا وجود تواند يم ايران خارجي سياست به نگاه دو    

 نشان يشتريب عالقه و توجه کيپلماتيد و ياسيس ميمفاه و موضوعات به که بوده استوار يسنت

 کردن واگذار معناي به البته که است  انريي بر مبتني خارجي سياست ديگر نگاه. دهد يم

 که است خارجي استسي مفهوم به بلکه نيست روين اي و نفت وزارت به خارجي سياست

 ياساس قانون مطابق. باشد داشته را اساسي و او  نقش آن در نفت بخصوص و يانري يپلماسيد

 :دينما نگاه کشورها از دسته چهار به تياولو با بايد خارجي سياست ران يا ياسالم يجمهور

 همسايه کشورهاي -4

 مسلمان يکشورها -1

 توسعه حا  در اي و سوم جهان اي و متعهد ريغ يکشورها -8

 .کنند برطرف را ايران نظامي اقتصادي  سياسي  نيازهاي نوعي به که کشورهايي -1

 :است مواجه ليذ ياساس يتهاياولو با حاضر حا  در رانيا ياسالم يجمهور يخارج استيس

 و يماد رفاه از يتوجه قابل سطح نيتأم و کشور توسعه و ينوساز به ژهيو توجه ضرورت د4

 بر يمبتن و جانبه همه يخارج استيس کي اعما  با جز امر نيا که جامعه عموم يبرا يمعنو

 .ستين ريپذ امکان مؤثر  يهمکار با متقابل ياعتمادساز

 جهت در و اسالم کيتييئوپل محور بر ياسالم ياستهايس با ياسالم ومنافع اسالم حفظ د1

 .کياستراتژ اهداف قيتعم

 و يا منطقه يهمکار يها تشکل جاديا هدف با يالملل نيب تعامالت در مؤثر و فعا  حضور د8

 .کيهژمون يها نگرش تيتثب از ممانعت يبرا يالملل نيب

 يخارج و يداخل امور در ياساس قانون جامع يها تيظرف اعما  و جانبه همه نييتب به توجه د1

 گاهيجا هب توجه با رايز. است يضرور يامر يخارج استيس در رو شيپ مسائل حل يبرا کشور

 ياسالم يجمهور يالملل نيب و يمل کالن يها ياستگذاريس و ماتيتصم در ياساس قانون خاص

 و( داخل در) يآزاد مهم اصو  اساس بر يخارج استيس به نگاه آن دهم فصل در که رانيا

 نهينهاد يبرا يمل الزام دو استقال  و يآزاد است  شده نييتب و فيتعر( خارج در) استقال 

 مردم يواصل يشعارمحور هيپا بر لذا. است ياسالم يجمهور نظام در ينيد يساالر دممر شدن

 و  يداخل استيس ازين شيپ يآزاد( ياسالم يجمهور  يآزاد استقال  ) ياسالم انقالب در
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 يجمهور قالب در ينيد يساالر مردم استمرار يبرا يخارج استيس ازين شيپ زين استقال 

 يکياستراتژ يها يريگ جهت و يخارج استيس رفتار که ييآنجا از ن يبنابرا. است ياسالم

 نييتب يالملل نيب تحوالت از درست درك با رامونيپ اتيواقع و طيشرا اساس بر يستيبا کشورها

  ياساس قانون جانبه همه يها تيظرف يريبکارگ و متناسب نييتب به جامع توجه امروزه گردند 

 (13: 4834 رشنو ).است يضرور يامر

 مسلط انريي امنيت که فضايي در ايران اسالمي جمهوري خارجي روابط اساس  نيا بر     

 عموماً که است نيا آنها نياول. باشد برخوردار يا ژهيو اهميت از معيار چند آن در تواند يم است 

 عمدتاً گاز و نفت يبرا تقاضا آنکه دوم. هستند گاز و نفت دکنندهيتول رانيا هيهمسا يکشورها

 در يساز تيظرف گريد مطلب. ستين مشکل از يخال آنها با رانيا روابط که است ييکشورها در

 و نفت يها شرکت يهمکار ازمندين رانيا نهيزم نيا در. است يانري عيصنا يباالدست يها بخش

 يمستحکم چندان نه روابط رانيا با باز که ييکشورها در ها شرکت نيا عمده. است يالملل نيب گاز

. است خود گاز و نفت عيصنا در ديجد يها يگذار هيسرما ازمندين رانيا. مستقرند ند دار

 ينفت يالملل نيب يها شرکت اريدراخت گاز و نفت يباالدست عيصنا خور در و بزرگ يها هيسرما

. گردد يم مربوط ها شرکت نيا به کارآمد تيريمد و عرصه نيا ديجد يها يفنآور نيهمچن. است

 به شده ينيب شيپ يها نهيهز با و مقرر موقع در پرويه که است آن يمعنا به دکارآم تيريمد

 .برسد اتمام

 استيس به توجه دهد  شيافزا را خود يمل تيامن بيضر تواند يم رانيا که ييها راه از يکي     

 پاکستان به را خود گاز که ستيکشور رانيا که دينمائ تصور. است يانري تيامن بر يمبتن يخارج

 ارسا  اروپا و هيترک به را خود گاز و دينما يم وارد ترکمنستان از گاز د ينما يم صادر هند و

 يها شگاهيپاال در و گرفته ليتحو نکا قيطر از را جانيآذربا و هيروس قزاقستان  خام نفت. کند يم

 يدارا .دهد يم ليتحو کشورها آن انيمشتر به جنوب در را معوض نفت و مصرف کشور شما 

 فروشد يم نخجوان و جانيآذربا ارمنستان  به گاز. است فارس جيخل تا خزر يايدر از لوله خطوط

 نفت. اروپاست به نياوکرا و گرجستان قيطر از گاز ارسا  يبرا ديجد يراه افتني درصدد و

 حوزه از شارجه يمصرف گاز. کند يم يداريخر کشور نيا از فرآورده و فروشد يم عراق به خام

 .دينما يم صادر عيما يعيطب گاز اي و نفت ايدر قيطر از کشورها ريسا به و شود يم نيتأم سلمان

 يانري نهيزم در تعامل يدارا خود گانيهمسا با که است يکشور رانيا گريد ريتصو کي در     

 نيا سئوا . دينما يم بسنده يکشت قيطر از نفت ارسا  نهيزم در يسنت معامالت به تنها. ستين
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 جاديا که است روشن کامالً. دينما يم نيتأم شتريب را رانيا تيامن ريتصو دو از کيکدام که است

 يمحکم يربنايز خود يانري نهيزم در رانيا يها تيمز از استفاده يبرا يا منطقه يها شبکه

 .است رانيا مخالف يکشورها داتيتهد يساز محدود اي و يريجلوگ و کشور تيامن نيتأم يبرا

 

 ینهاد یریگ میتصم مدل ؛یرنظ یمبنا

 يدوران يط در يدولت يها سازمان که کرد اشاره ديبا ينهاد يريگ ميتصم مد  يمعرف در     

 حو  بر ياسيس يها تيفعال يکل طور به. اند بوده ياسيس علوم مطالعات ياصل کانون  يطوالن

 و يمحل يها ازمانس ه يقضائ و هيمجر مقننه  گانه سه يقوا رينظ يدولت خاص ينهادها محور

 يدولت ينهادها و يعموم يمش خط نيب يکينزد يليخ رابطه نرو يا از. است بوده ها يشهردار

 را انيدولت موسسه نيچند که شود يم گفته يعموم يمش خط کي به يزمان قاًيدق. دارد وجود

 (4830  يالوان).کنند اعما  و اجرا رفته يپذ

 :است ليذ شرح به يژگيو چند يدارا يدولت ينهادها لهيوس به يمش خط اتخاذ

 .دارد وجود يدولت ينهادها و يعموم يمش خط نيب يکينزد يليخ رابطه -

 رفتهيپذ يدولت موسسه نيچند لهيوس به که شود يم گفته يعموم  يزمان  يمش خط کي به -

 .شود اعما  و اجرا شده 

 .بخشد يم تيمشروع ها يمش خط به دولت زيچ هر از قبل -

 آنها به شهروندان و ابنديب اجرا ضمانت ها يمش خط تا گردد يم موجب دولت ييتوانا نيا -

 .نهند گردن

 مورد در جامعه سطح در را متخذه يها يمش خط  ياجرائ قدرت داشتن دست در با دولت -

 .ندارد وجود جامعه مؤسسات گريد در ييتوانا نيا که يحال در آورد؛ يم در اجرا به همگان

 و کنند ليتسه را يمش خط کي ياجرا که باشند افتهي سازمان آنچنان است ممکن نهادها -

 .ندينما جاديا يموانع گريد يمش خط ياجرا يبرا

 از را گرانيد که يحال در باشند جامعه در مشخص منافع يبرخ يپ در است ممکن نهادها نيا -

 (4830 رضائيان ).سازند محروم منفعت آن

 غيدر گروهها گريد از را يتيمز اي و بدهند يتيمز اجتماع در يخاص افراد به توانند يم نهادها -

 .کنند
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 نييتع نقش يمش خط ياجرا در هم و وضع در هم است ممکن يدولت ينهادها ساختار     

 (443: 1884 د يويد).باشد داشته يا کننده

 

 يتیامن یها یاستگذاریس و نهم دولت نفت،

 استير دوران در انتقاد مورد يها شاخص جمله از نژاد يداحم محمود دولت در اقتصاد     

 آنچه اساس بر را خود ياقتصاد يها برنامه او. شود يم محسوب نژاد ياحمد محمود يجمهور 

 بر نفت پو  آوردن» شعار با و کرد يزير هيپا بود  خوانده محور عدالت اقتصاد و ياسالم اقتصاد

  ياقتصاد تحو  طرح يها طرح ياجرا و کرد جلب دخو به را مردم نظر «مردم يها سفره سر

 امام مهر صندوق و ها ارانهي يهدفمندساز طرح مهر  مسکن طرح بازده  زود يها بنگاه احداث

 عملکرد و شعارها خالف بر اما. داد قرار خود يجمهور استير سا  3 در يکار تياولو در را رضا

 رانيا ياقتصاد کالن يها شاخص اکثر ژاد ن ياحمد محمود يزمامدار سا  3 مدت در ها دولت

 زمان تا نهم دولت کار به آغاز زمان از کشور ينگينقد زانيم مثا  عنوان به. کردند دايپ تنز 

 از توان يم زين تورم شاخص يمبنا بر. افتي شيافزا برابر ۶ زانيم به دهم دولت دوره اتمام

 يو يگر يتصد دوران يابتدا به نسبت نژاد ياحمد يزمامدار دوران يانتها در تورم برابر 8٫15

 .کرد اشاره

 که ميدان يم عامل چند ريتأث تحت را شيها وعده تحقق در نژاد ياحمد تيموفق عدم نيا     

 :از عبارتند

 نادرست ياقتصاد يها استيس -4

 يمال انضباط فقدان -1

 .کشور هيعل گسترده يها ميتحر -8

 را توليد آنکه رغم به نژاد احمدي. نبود قبل هاي دولت با قايسهم قابل دوره اين در نفت قيمت     

 براي خيري که دالرهايي. کرد پر نفتي دالرهاي از را خزانه اما کرد  مي هدايت کاهشي مسير در

 نه را نفت پو . نبود پيشين جمهور روساي از کدام هيچ شبيه نژاد احمدي. نداشت نفت صنعت

. داشت قبولي قابل تمرکز گازي منابع توسعه روي نه و ردک هزينه نفت صنعت توسعه براي

 صنعت در گذاري سرمايه براي را آنها خاتمي که شد مهمي هاي شرکت خروج باعث وي حضور

 بودند گرفته عهده بر خوبي به را کشور گازي و نفت ميادين توسعه و بود کرده متقاعد نفت

 (.يجنوب پارس چندگانه يفازها)
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 وزرا نتيجه در دانست مي نيز نفت وزير را خود که بود جايي تا نفت در نژاد ياحمد دخالت     

 به را خود جاي دوره دراين اروپايي هاي شرکت. بودند وي دستورات مجري تنها و اختيار بي

 عمليات و نرسيد توليد به جنوبي پارس فاز يک حتي سا  3 در و دادند چيني هاي شرکت

 ميان  اين در. گرفت پيش در را معکوسي روند گاز و نفت شتركم ميادين بسياري از برداشت

 .شود مي محسوب آن اصلي مسبب دولت خود که بود رو روبه شرايطي با نژاد احمدي دولت

 يتيامن ياستگذاريس با ميمستق ارتباط در که نهم دولت يخارج استيس خصوص در     

 چارچوب طبق) اجرا در و کرديرو رد خاص يمش صاحب يدولت عنوان به دولت نيا و دباش يم

 يقاآ زهنو که مانيز در که داشت اذعان ديبا( ينهاد يريگ ميتصم مد  يعني نوشتار ينظر

  يرجمهو ياستر تتبليغا نماز در و نددبو هنشد بنتخاا رجمهو ئيسر انعنو به ادنژ يحمدا

 يبرانابر و لتياعد بي با رزهمبا يمبنا بر را دخو يانهاصولگرا و طلبانه حصالا برنامه نيشاا

 و بچورچا درطلبانه حصالا نظر ينا از برنامه ينا. نددنمو ينوتد تبعيض و دفسا  جتماعيا

 دوره اوج در کامالً که گردد يم تلقيً  سالميا بنقالا معظم هبرر که ستا تعريضي بر منطبق

 پيش. ندداد ئهاار تبعيض و دفسا و فقر با رزهمبا يمبنا بر تصالحاا از داد خر دوم طلبي حصالا

 بطروا و جيرخا سياست عرصه در ادنژ يحمدا يقاآ يها تياولو و تمااقدا که شد يم بيني

 :باشد رتصو ينا به يپلماتيکد

 مسالمت تسبا منا شگستر با اههمر جيرخا سياست در يزسادعتماا جهت در شتال -4

 .نجها با جويانه

 نيز و سياست دنکر فرهنگي» جمله از لملليا بين عرصه در گفتماني ئهارا و حياطر -1

 .خود تمناسبا در قخالا حاکميت و معنويتجهاني

 .قانوني نمخالفا و انمنتقد با لتدو بمطلو و هندزسا تعامل-8

 تحقق يستارا در دولت هيئت يعضاا و رئيسجمهور جيرخا و خليدا يسفرها زغاآ -1

 (1880 زاده  کاظم).يرجمهو ياستر تنتخاباا يهارشعا

 يتيامن ياستگذاريس بر نفت يبها نوسانات ريتأث يعني نوشتار نيا ياصل موضوع خصوص در    

 معتقد جيرخا سياست در  نفعاا نفي ضمننهم دولت که داشت اذعان ديبا نهم لتدو در رانيا

  فعا يپلماسيد "مصلحت و حکمت ت عز" صلا سه پايه بر بايد انيرا سالميا يرجمهو که بود

  فعا جيرخا سياست ذتخاا رمنظو به الذ. دگير پي جيرخا بطروا عرصه در را عزتمند و

 رتصو فاعيد يزبا يدخو مينز در نکهآ يجا به ستيبا يم انيرا سالميا يرجمهو ار تأثيرگذو
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 حالت بهترين در يدخو مينز در يزبا که اچر ازد؛بيند حريف مينز در را پتو نهرامدب  هدد

 ينکها بر وهعال  حريف مينز در يزبا سياست ماا .شد هداخو حريف از ردننخو گل به منجر

 به زدن گل به منجر نهامدبر و صحيح يزبا رتصو در تواند يم شود  يم ردننخو گل به منجر

 به و ينرا از. بزند گل دخو به شتباهاتيا ثرا در که زدسا رمجبو را حريف ينکها يا و دشو حريف

 قحقو قحقاا تموجبا توانست يم يا هسته ييپلماسد در هبويژ رمزبو هيافتر نهم  دولت زعم

  يسو يگرد از. کند همافر را يا هسته ميزآ صلح يورفنا به ستيابيد زدسا در انيرا ملت مسلم

 اجموا شگستر به منجر صهيونيستي يمري  قبا در تهاجمي جيرخا سياست نهم  دولت منظر از

 منظا نفي به بتواند و هشد ننالب و فلسطيني رزمبا يهاونير حيهرو تجديد و سالميا ياربيد

. کند کمک مريکاا مپرياليستيا يها استيس با مقابله يابر يرستکباا ضد جبهه تشکيل و سلطه

 تحقق تموجبا توانست يم تهاجمي جيرخا سياست نهم دولت دولتمردان منظر از تقدير هر به

 فرصت يابر شتال عين در ها فرصت از يگير هبهر يمعنا به مند کنش يا  فعا جيرخا سياست

 از برداشت نيا که شد مشخص عمل در هرچند. آورد همافر را لملليا بين عرصه در يزسا

 ينيسهمگ يالملل نيب و ياقتصاد  ياسيس يامدهايپ و نمود يمنزو را رانيا صرفاً يخارج استيس

 .برد شيپ به پرتگاه لبه تا را کشور و داشت يپ در کشور يبرا

 

 :نهم دولت يتیامن یاستگذاریس نقد

 در دولت ييماجراجو هيروح سبب نژاد ياحمد دولت ينفت يدرآمدها ينجوم شيافزا -

 .شد کشور يتيامن يراذاستگيس

 يجهان متيق ينجوم شيافزا کنار در نژاد ياحمد محمود دولت يستيپوپول دگاهيد و رفتار -

 .کرد فراهم را دگاهيد نيا تيتقو نهيزم نفت

 به او دولت يتفاوت يب کنار در نژاد ياحمد يآقا يستيپوپول دولت ياقتصاد قدرت شيافزا با -

 منطقه جهان  در يهراس رانيا يها نهيزم يا هسته مسئله در ژهيبو الملل نيب نظام و نيقوان

 طمعه و ريچشمگ زيدستاو رانيا مخالف يها رسانه و شد فراهم فارس جيخل حوزه و انهيخاورم

 نژاد ياحمد يآقا فراوان يها يسخنران که آوردند بدست خود يهراس رانيا غاتيتبل يبرا يچرب

 .داد يم آنان به يشتريب يغاتيتبل خوراك مدت کوتاه فواصل در

 .شد ياقتصاد تيامن کاهش سبب متعدد يها قطعنامه بيتصو و ها ميتحر شيافزا -
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 و مهايتحر شيافزا سبب يالملل نيب نيقوان به نژاد ياحمد دولت يتوجه يب و يشکن ساختار -

 .آورد فراهم را...  و ارتباطات و نقل و حمل  يبهداشت  ييدارو تيامن کاهش

 و فشارها و ها ميتحر شيافزا کنار در نژاد ياحمد دولت ينفت يدرآمدها ريچشمگ شيافزا -

 ديخر يبرا اهيس يبازارها در دالرها نيا از ياريبس شدن خرج سبب يالملل نيب يدهايتهد

 نيهم که شد يا هسته آلوده و دوم دست يها دستگاه و قطعات و سالح نيهمچن و اتيضرور

 يپ در را شتريب يفشارها و ميتحر و داده جلوه مشکوك را رانيا يا هسته تيفعال آلوده قطعات

 .داشت

 و فشارها و ها ميتحر شيافزا کنار در نژاد ياحمد دولت ينفت يدرآمدها ريچشمگ شيافزا -

 استفاده سوء و اهيس يبازارها در دالرها نيا از ياريبس شدن خرج سبب يالملل نيب يدهايتهد

 از دالر ها ونيليم خروج نيهمچن و ينفت دکل شدن گم که شد طيشرا نيا از رانيمد از يبرخ

 .آنهاست از يا نمونه کشور

 با بارها که شد دولت رفتار و انيب شدن يتهاجم سبب ينفت يدرآمدها ينجوم شيافزا -

 ياسالم يجمهور صلحطلبانه وجهه کاهش سبب که کردند ياريبس ينطقها زيدآميهدت اتيادب

 .بود کرده ياريبس يتالشها وجهه نيا کسب يبرا يخاتم دوال که شد رانيا

 به يفرهنگ از دولت يخارج استيس کرديرو رييتغ سبب ينفت يدرآمدها ينجوم شيافزا -

 .شد يگر ينظام

 شيافزا سبب بودجه و برنامه ينظارت نهاد حذف کنار در يتسيپوپول دولت در ينفت يدالرها -

 .شد مردم يها سفره شدن تر فيضع و تر کوچک و تورم سابقه کم

 شد کشور در يخارج يگذار هيسرما ديشد کاهش سبب نژاد ياحمد دولت يتهاجم اتيادب -

 .داشت بدنبا  را ياسيس-ياقتصاد تيامن کاهش تينها در که

   ياقتصاد فساد دولت  فيضع تيريمد کنار در ها ميتحر شيافزا و ينفت يدرآمدها شيافزا -

 .داشت دنبا  به را کوتاه زمان در متعدد يارديليم نيچند يها اختالس و سابقه يب

 با پرخاشجو و يستيپوپول دولت يداخل اختالفات و يريدرگ سبب ينفت يدرآمدها شيافزا -

 .شد يرهبر با اختالف يموارد در و ماعل با اختالف نيهمچن و هيقضائ و مقننه يقوا
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 یریگ جهینت

 قيمت که ستا طبيعي ينابنابر  ستا متکي نفتي يمدهادرآ به انيرا دقتصاا که جاآن از     

 تنوسانا  يگرد رتبهعبا. باشد ارتأثيرگذ رکشو ينا تژيکاسترا افهدا و جيرخا سياست بر نفت

 بر بلکه داده  ارقر تأثير تحت را انيرا ملي اخالصن توليد و ديقتصاا مددرآ تنها نه نفت قيمت

 از انيرا جيرخا سياست عطف طنقا. ستا دهبو ارتأثيرگذ نيز آن جيرخا سياست ييندهاافر

 جيرخا و خليدا ضعامو و سياسي اراده بر نفت قيمت که دهد يم ننشا  بعد به 4308 ههد

 محصولي تک ديقتصاا منابع به ريکشو سرنوشت ههرگا کلي ربهطو. ستا دهبو ارتأثيرگذ لتدو

 و سياسي اجموا بر تواند يم کاال آن قيمت تنوسانا که ستا طبيعي  باشد ردهخو پيوند

 دعتقاا انيرا جيرخا سياست ئلمسا انتحليلگر همه. باشد ارگذ تأثير آن ديقتصاا يها برنامه

 نقش مصر و اردن ق اعر ن پاکستا ن فغانستاا در نستاتو انيرا ييها سا  چنين طي که نددار

 قيمت يشافزا  سالميا بنقالا وزيپير از بعد يها سا در. کند يفاا را يمؤثر منيتيا و سياسي

 تحت را لمللا بين منظا هکنند ودمحد يهاونير با مؤثر مقابله ايبر ملي نفس به دعتماا نفت

 تأثير تحت ب قالنا ورصد به طمربو اجموا از ريبسيا که دهد يم ننشا مرا ينا. داد ارقر تأثير

 عليه دخو هکنند ودمحد يها استيس نيز ها ييکايآمر يندافر ينا در. ستا دهبو ملياعو چنين

 نتيجه در که نددکر همافر را انيرا عليه تحميلي جنگ يها نهيزم نناآ. ندداد يشافزا را انيرا

. گرفت ارقر فرسايش يطاشر در انيرا تژيکاسترا يها تيقابل و ديقتصاا يمدهادرآ از ريبسيا

 به انيرا لملليا بين يها يهمکار ايبر مينهز  سيدر رالد 48 از کمتر به نفت قيمت که مانيز

 .ستا يندرو چنين به طمربو آن از حاصل نتايج و انتهر به لينرفا مک سفر. مدآ دجوو

 ربطو 4335  سا سطاوا تا آن متوسط قيمت ماا  شد رو به رو تياتغيير با نفت قيمت گرچها    

 نتيجه در و ديقتصاا سياست تعديل به منجر مرا ينا. ماند باقي بشکه هر در دالر 4۶ نيانگيم

 .شد رانيا جيرخا سياست

 بر مرا ينا. شد انيرا ديقتصاا يمدهادرآ يشافزا باعث 1885  سا در نفت قيمت يشافزا     

 بهجا توجهي قابل تأثير انيرا جيرخا استيس و يتيامن يها يکذارسياست و سياسي يها موج

 يمرا چنين سنعکاا را بنقالا ورصد ايبر شتال و يياگر  صوا شگستر توان يم. شتاگذ

 شگستر بر طلب صلح جيرخا سياست اريتأثيرگذ تأييد در بحث ينا ارزش. نستدا

 سياست  ترتيب ينا به. ستا نفت زاربا به طمربو تالدمعا جمله از و ديقتصاا يها يهمکار

 و صلح و ييزدا تنش ايبر بيشتر شتال با تا دارد را فرصت ينا انيرا يسالما ريجمهو جيرخا



 ...تاثیر نوسانات بهای نفت بر سیاستگذاری امنیتی ایران      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 

 با. دشو رداربرخو بيشتر ديقتصاا شگستر و شدر يياامز از  لمللابين منظا و منطقه منيتا

 تغيير و تالطم در اممد ها سا ينا در انيرا سالميا ريجمهو جيرخا سياست ينکها به توجه

 جلب پرتو در را رکشو افهدا تا دبگير پيش در را يتررگازسا ينسخهها که ستا بهتر ده بو

 .دببر پيش لمللابين منظا با ريگازسا و هماهنگي در و منطقه دعتماا

 دهم  دولت در آن تداوم و نهم يگرا اصو  دولت شروع با که کرد يبند جمع ديبا انيپا در     

 استيس دستورکار در بزرگ يها قدرت منافع و الملل نيب نظام به نسبت يتهاجم گفتمان ينوع به

 يالگو يراستا در موجود وضع رييتغ آن از هدف که گرفت قرار رانيا ياسالم يجمهور يخارج

 استيس مدت کوتاه و مدت بلند اهداف در ييجابجا با دوره نيا در. بود محور-عدالت نينو

 مدت کوتاه فاهدا زمره در جهان يتيريمد نظام اصالح و انقالب يها آرمان تحقق  يخارج

 تيهدا سميکاليراد سمت به رانيا يخارج استيس جهيدرنت و گرفت قرار رانيا ياسالم يجمهور

 قالب در رانيا هيعل کايامر يسو از يتهاجم يکردهايرو ديتشد اصولگرا  دولت در. شد

 نهيمز ملل سازمان و اروپا هياتحاد کا يمرآ يسو از يالملل نيب ياقصاد و ينظام متعدد يها ميتحر

 آن تيهدا و يخارج استيس در يريناپذ انعطاف و ييگرا اصو  گفتمان تيتقو يرابرا مناسب

 .کرد فراهم سميکاليراد سمت به
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