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 عراق و سوریه  در دوره گذار
مطابق یک گزارش داعش توانســته نزدیک به هــزار و ۵۰۰ عملیات 
تروریســتي در ۱۶ شهر آزاد شــده از زمان آزادي آنها تا آوریل ۲۰۱۷ انجام 
دهد. بنا براین ســرکوب کامل داعش همچنان باید به عنوان یک اولویت 

مدنظر باشد.
۲- مناطق وسیعي از الطنف در سوریه تا سنجار در عراق که همچنان 
در تصرف داعش است، اکنون به عرصه مبارزه اي دامنه دار بین نیروهاي 
متفاوت با وابســتگي هاي مختلف منطقه اي و جهاني تبدیل شده است؛ 
بــه نحوي که رقابت براي کنترل این مناطق خطر برخورد بین قدرت هاي 
منطقه اي و حتي جهاني را موجب شــده اســت. عالوه بــر قدرت هاي 
منطقه اي، آمریکا و روســیه نیز نیروهایي را در این مناطق تحت حمایت 
خود دارند و هر حمله به یکي از این نیروها توسط دیگري بالقوه مي تواند 
از کنترل خارج شــود. از این رو، حمله آمریکا بــه واحدهایي از نیروهاي 
دولت سوریه و متحدانش در ۱۸ مي  در منطقه الطنف را به این بهانه که 
قصد حمله به نیروهاي مورد حمایت آمریکا را داشته اند، مي توان نقطه 
عطفي در این مرحله گذار به شمار آورد. در همین رابطه آزادي حلب در 
دسامبر و تسلیم برخي گروه هاي تروریستي در اطراف دمشق و نیز برقراري 
چند آتش بس در برخي مناطق، هزاران نفر از نیروهاي دولت ســوریه و 
متحدانش را نیز آزاد کرده و امکان داده تا شــرق کشور شامل بادیه الشام 
و دره فرات در مرکز توجه دمشــق قرار گیرد. هم زمان آمریکا نیز طي سه 
ماه گذشته با انجام شماري عملیات نظامي در این منطقه عزم خود را در 
کمک به شورشــیان مورد حمایتش در منطقه الطنف نشــان داده است. 
دولت ســوریه معتقد است که هدف آمریکا حضور دائمي در این منطقه 
و جلوگیري از کنترل دولت مرکزي بر دره فرات اســت. آمریکا و اسرائیل 
طي چند ماه گذشــته مدعــي بوده اند که نگران شــکل گیري یک محور 
شرقي -غربي بین ایران و لبنان از طریق عراق و سوریه هستند و از جمله 
اســرائیل تالش دارد اروپا را از عواقب «استقرار ایران در ساحل مدیترانه» 
بترساند. در مقابل، به نظر مي رسد که آمریکا خود در پي ایجاد یک محور 
شمالي - جنوبي است که کشورهایي مانند اردن، شوراي همکاري خلیج 
فارس و ترکیه را به هم بپیوندد. با چنین فرضي بادیه الشام به اضافه نقاط 
مرزي ســوریه و عراق و نیز نقاطــي در خاک عراق مانند تل عفر و منطقه 
ســنجار در مرکز توجه قرار گرفته اند. با توجه بــه اتهام بي عملي که به 
آمریکا درجریان بحران ســوریه وارد شده و تعطیل شدن دو برنامه سیا و 
پنتاگون براي آموزش نیروهاي ضدسوري و صدمه اي که از این رهگذر به 
اعتبار آمریکا نزد متحدان منطقه اي وارد شده، اکنون سؤال مهم این است 
آمریکا در دو منطقه اصلي فعالیت نظامي خود در سوریه؛ یعني منطقه 

کردنشین و منطقه اطراف الطنف، نهایتا چه خواهد کرد.
۳- سرایت «مسئله کرد» به سوریه ویژگي دیگر دوره کنوني در منطقه 
است. کردهاي سوریه اکنون در قالب «نیروهاي دموکراتیک سوریه» متحد 
اصلي آمریکا در حمله به رقه و دیگر مناطق دره فرات هستند، اما مسئله 
این اســت که این کردها دستور کار خاص خود را دارند. اخیرا در نشستي 
با عنوان «مجلس مؤسســان نظام فدرال دموکراتیک شــمال سوریه» در 
۲۷ و ۲۸ جــوالي در الرمیالن در حومه رقه  طرح هایي براي ایجاد ســه 
منطقه فدرال و شــش کانتــون در آنچه که «نظــام فدرالي دموکراتیک 
شمال سوریه» مي خوانند، ارائه کرده اند. همچنین سه دور انتخابات براي 
نحوه اداره این منطقه برگزار کردند. مخالفت قاطع ترکیه با این برنامه ها 
و نگراني کردهاي ســوري از اینکه با کاهش تهدید داعش و تصرف رقه 
تاریخ مصرفشــان براي آمریکا منقضي شــود، آنها را متوجه حفظ گزینه 
همکاري با روســیه و مذاکره با دمشق و تهران کرده است. موضع دولت 
ســوریه نیز که از همکاري ُکردها با آمریــکا و ایجاد پایگاه هاي آمریکا در 
شمال سوریه عصباني است، به سرعت در حال تندترشدن است. در چنین 
شــرایطي به نظر مي رسد که هماهنگي هاي ســنتي بین تهران، آنکارا و 

دمشق در مورد مسئله کردها مي تواند دوباره احیا شود.
۴- تیلرســون در مصاحبه اي که در دوم آگوست داشت، از دو اولویت 
آمریکا در سوریه سخن گفت: اول پیشبرد یک روند سیاسي که در آن بشار 
اسد جایي نداشته باشد و دوم خروج ایران و متحدان ایران از سوریه. این 
در حالي است که تا هم اکنون ایران نقش مهمي در نجات عراق و سوریه 
از داعش و دیگر جریان هاي افراطي داشــته و طبعا باید جایگاه متناسبي 
نیز در روندهاي سیاسي پیش رو داشته باشد. به هرحال، مسئله این است 
که آمریکا که درحال حاضر نیرو و نقطه اتکاي چنداني در ســوریه ندارد، 
چگونه مي خواهد و مي تواند دو اولویت مورد اشــاره تیلرسون را پیگیري 
کند. از شواهد و قرائن چنین برمي آید که امید اصلي آمریکا در این رابطه، 
کمک گرفتن از روســیه و نیز اعمال فشار بر ایران در ارتباط با موضوعاتي 
مانند برجام است. اگرچه در پي برقراري آتش بس در جنوب غربي سوریه 
که در امان برنامه ریزي شــده بود، اســرائیل نسبت به حضور روس ها در 
آن منطقه به عنوان ضامن آتش بس واکنش منفي نشــان داد، اما شــاید 
آمریکا و به تبع آن اســرائیل در برابر دورنماي حضور ایران و حزب اهللا در 
جوار جوالن اشــغالي بپذیرند یا تاکنون پذیرفته باشند که حضور روس ها 
در این منطقه براي آنها کم خطرتر اســت. این مثال و مثال هایي مانند آن 
مي تواند گویاي حساسیت روابط بین تهران، دمشق و مسکو در دوران گذار 
و نقش مســکو در تحوالت سیاسي سوریه باشــد. به هرحال در این دوره 
گذار، روندهاي سیاسي دست باال را خواهند داشت و ممکن است مرزهاي 
دوســت و دشــمن در این حوزه به  وضوح مرزهــا در عرصه هاي نظامي 
نباشــد. نوع خاص روابط دو دولت آمریکا و روسیه درحال حاضر و برخي 
همکاري هاي این دو در چند ماه گذشته مي تواند به معني حساسیت روند 

مذاکرات سیاسي براي تعیین آینده سوریه باشد.
۵- با توجه به فعالیت گســترده نیروهاي فراملي و فرامرزي در چند 
دهه اخیر در منطقه و بي توجهي کامل یا نســبي آنها به مرزهاي ملي و 
نظــام دولت- ملت که از بعد از جنگ جهانــي اول در خاورمیانه تثبیت 
شــد، یکي از موضوعاتي که در این دوره گذار باید مدنظر تصمیم گیران در 
سطح منطقه و وراي آن باشــد، میزان احترام عملي و عیني به مرزهاي 
ملــي خواهد بود. داعش قصــد تخریب مرزهاي ملــي در خاورمیانه را 
با بیشــترین حد به نمایش گذاشــت. بااین حال، داعش در این زمینه تنها 
نیســت. وهابیت نیز در چند دهه نشــان داده که نسبت به مرزهاي ملي 
بي اعتناست. ادامه چنین وضعي، قطعا به گرایشات گریز از مرکز در داخل 
واحدهاي سیاسي شناخته شده دامن زده و مي زند و در نهایت هیچ طرفي 
از آن بهره مند نخواهد شــد. عراق و ســوریه از این نظر از آسیب پذیرترین 

واحدهاي سیاسي در منطقه هستند.
۶- مسئله بازسازي عراق و سوریه از مسائل مهمي است که مي تواند 
نحوه برخورد با دیگر مســائل دوران گــذار را تحت تأثیر قرار دهد. مطابق 
برآورد بانک جهاني، صدها میلیارد دالر براي بازسازي سوریه بعد از جنگ 
مورد نیاز خواهد بود. بدیهي است که سرعت روند بازسازي تأثیر عمده اي 
بر سرعت روند تثبیت سیاســي خواهد داشت. سؤال هاي اساسي در این 
مورد این اســت که پول الزم براي بازسازي چگونه و با چه سرعتي تأمین 
خواهد شــد و تحت چه شرایطي. بدیهي اســت که در جریان مذاکرات 
سیاســي براي شــکل دادن به آینده منطقــه، حداقل یکي از دو چشــم 

تصمیم گیران نیز باید بر این مهم متمرکز باشد. 
* کارشناس روابط بین الملل
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ایران و خاورمیانه 
در یک قاب

در هفته های گذشته برخی رهبران 
شــیعه و مقامات عراقی به عربستان 
ســفر و با ولیعهد و مقامات عربستان 
دیدار کرده اند که در شرایطی که روابط 
تهران و ریاض در بحرانی ترین شرایط 
قرار دارد، ســؤال برانگیز شــده است. 
ایرج مسجدی، ســفیر ایران در عراق 
در توضیح اینکه ایــن رفت وآمدهای 
دیپلماتیــک به منزله دورشــدن آنها 
از ایران اســت، با رد این گمانه زنی ها 
تأکید کرد: «این سفرها ربطی به تهران 
نــدارد و این رفت وآمدهــا به معنای 
دورشــدن جریان تشیع یا دولت عراق 

از ایران نیست». 
روابط  ذوب نشــدنی  یــخ  مصــر، 

سیاسی
روابــط تهــران با قاهــره پس از 
انقالب اســالمی زیر ســایه فلسطین 
و مذاکــرات صلح کمــپ دیوید قرار 
گرفــت. چند مــاه پــس از پیروزی 
انقالب، روابط سیاســی بــا مصر رو 
به ســردی رفت. با ترور انور سادات 
و حمایــت ایــران از ســازمان جهاد 
اسالمی و اخوان المسلمین خصومت 
میــان دو کشــور باال گرفــت و مصر 
در تهاجم صدام حســین به ایران با 
ارسال سالح و سرباز از صدام حمایت 
کرد. پس از ۲۰ ســال قطع روابط، در 
دیدار ســید محمد خاتمــی در ژنو با 
حســنی مبــارک در ۲۸ آوریل ۱۹۹۱، 
روابط دیپلماتیک در سطح اقتصادی 
احیا شــد. انقالب هــای عربی ۲۰۱۱ 
اسالم گرای  گروه  به قدرت رســیدن  و 
اخوان المسلمین، گمانه زنی ها درباره 
احتمال ازســرگیری روابط را تقویت 
کــرد، اما ســیر رویدادهــا روی دیگر 
ناپیدای روابط پیچیــده ایران و مصر 
را نشــان داد و نتوانست یخ ۳۰ساله 
روابط را ذوب کند.   محمد مرســی، 
آگوســت  در  اخوانی،  رئیس جمهور 
۲۰۱۲ برای شرکت در اجالس جنبش 
عدم تعهــد به تهران آمــد که اولین 
ســفر رئیس جمهور مصر بــه ایران 
پس از انقالب اســالمی بــود، اما به 
دلیــل موانــع بی شــمار منطقه ای، 
به خصــوص تأثیر کشــورهای عرب 
خلیج فارس به عنوان متحدان اصلی 
مصر همراه با فقدان اشتراکات کافی 
روابــط قاهره و تهــران همچنان در 

اتاق انتظار ماند. 
ترکیه، شریک اقتصادی ناگزیر

زمانــی که ایران در جنگ و تحریم 
بود، ترکیه که از منابع انرژی فســیلی 
برنامه های توســعه  محروم اســت، 
اقتصادی را آغــاز کرد. تحمیل جنگ 
و تحریم بر ایــران، فرصتی در اختیار 
آنکارا به عنوان مســیر ارتباطی زمینی 
ایران با غرب و شــریک اقتصادی قرار 
داد. ترکیه با حکومت الئیک و رویکرد 
اقتصادمحور توانست در فاصله ۱۹۸۰ 
تا ۲۰۱۰ اقتصادش را توسعه دهد. در 
سیاست منطقه ای نیز برخالف بسیاری 
توسعه محور  سیاست  همسایگان،  از 
را در پیش گرفت و از جنگ فرسایشی 
تهــران و بغــداد به عنــوان فرصت 
بهره بــرد.  با به قدرت رســیدن حزب 
اسالم گرای اعتدال و توسعه در ترکیه، 
به نظر می رســید یکــی از آرمان های 
دیریــن انقــالب اســالمی ایــران که 
کشورهای  در  حکومت  اسالمی شدن 
مســلمان بود، تحقق یافته است، اما 
این تصور چنــدان دوام نداشــت. با 
شــروع انقالب های عربــی در ۲۰۱۱ و 
بحران ســوریه در ۲۰۱۳، نــاگاه روی 
ناپیــدای ســکه آرمان گرایــی ترک ها 
برای ایفای نقش منطقه ای و احیای 
دوران عثمانی رونمایی شد. حمایت 
از گروه های شورشــی در ســوریه که 
برای ســرنگونی اسد سالح به دست 
گرفته بودنــد، روابط تهران و آنکارا را 
مکدر کرد. ایران که حمایت سوریه از 
محور مقاومت را فصل جدایی ناپذیر 
سیاســت خارجــی منطقــه ای خود 
می داند، تالش کــرد در برابر اقدامات 
ترکیه ســکوت مصلحت آمیز پیشــه 
کند و بــا لطایف دیپلماتیک شــرایط 
میدانــی در ســوریه را مدیریت کند.  
بــا افزایش نقــش ایــران در منطقه، 
تحریم های آمریکا علیه ایران به بهانه 
فعالیت های هســته ای تشدید شد و 
تهران در برابر تناقض مشارکت ترک ها 
بــرای دورزدن تحریم هــا و اقدامات 
ترکیه در ســوریه قرار گرفت؛ تناقضی 
که همچنــان دو همســایه را در یک 
همکاری ناگزیر سیاســی و اقتصادی 

قرار داده است.

حامل هاي انرژي از ابتداي کشــف آنها در خاورمیانه، در مســائل سیاسي و 
امنیتي و اجتماعي این منطقه دخیل بوده اند. چاه شــماره یک در منطقه اي به 
نام نفتون در مسجدسلیمان ایران در ۱۹۰۸ در عمق ۳۶۰متري به نفت رسید. در 
۱۹۱۲ اولین کشتي جنگي انگلستان به جاي زغال سنگ از نفت به عنوان خوراک 
موتور خود استفاده کرد. در ۱۹۲۷ اولین چاه نفت نزدیک کرکوک عراق به نتیجه 
رسید. مخازن شبه جزیره عربستان با اولین چاه اکتشافي در بحرین در ۱۹۳۲ نوید 
منابع عظیم نفت را در این منطقه داد. این ســال مصادف است با تشکیل کشور 
عربستان سعودي در این منطقه از دنیا. بخش وسیعي از منابع نفت خام جهان 
در بخش شــرقي عربستان قرار دارد. این کشور با ۱۱ میلیون بشکه نفت خام در 
روز، همچنان بزرگ ترین تولیدکننده نفت اوپک و از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت 

خام جهان است. 
از زمان کشف نفت تاکنون اقتصاد جهان کم وبیش به این ماده حیاتي وابسته 
اســت. باوجود پیشرفت هاي عمده در توســعه بهره برداري از منابع انرژي هاي 
تجدیدپذیر مانند خورشــید، باد، زمین گرمایي و زیســت توده، بشــر کماکان به 
انرژي هاي فسیلي وابسته است. ۸۰ درصد حمل ونقل در جهان وابسته به نفت 

و مشتقات آن است.
عالوه بر نفت، گاز طبیعي نیز در این منطقه از جهان به وفور یافت مي شود. 
ایران و قطر منابع عظیم گاز طبیعي دارند. در حمل ونقل انرژي نیز این منطقه 
از جهان بــا دراختیارداشــتن گلوگاه هاي متعدد، اســتراتژیک ترین مجموعه 
زمیني از لحاظ علم ژئوپلیتیک اســت. از تنگه هرمز روزانه ۱۷ میلیون بشکه 
نفت خام صادر مي شــود. باب المندب در جنوب شبه جزیره عربستان و کانال 
ســوئز نیز هر کدام درصدي از این نفت خام را از خود عبور مي دهند. شــبکه 
خطوط لوله در این بخش از جهان، کار انتقال نفت و گاز را انجام مي دهند. از 
مهم ترین خطوط لوله، خط شرقي-غربي عربستان به بندر ینبع در دریاي سرخ 
با ظرفیت دو میلیون بشکه در روز، خط کرکوک به جیهان با یك میلیون بشکه 
و خــط لوله ابوظبي به فجیره براي دورزدن تنگــه هرمز، با ظرفیت یک ونیم 

میلیون بشکه در روز است.
خاورمیانه اکنون ۸۱۳ میلیارد بشــکه نفت، ۴۷ درصد از ذخائر ثابت شده 
نفت خام جهاني را داراست. با احتساب تولید فعلي؛ یعني حدود ۳۲ میلیون 
بشکه در روز یا ۳۵ درصد از تولید جهاني، خاورمیانه مي تواند تا ۷۰ سال دیگر 
به تولید نفت خود ادامه دهد. مصرف نفت خام خاورمیانه چیزي حدود ۱۰ 
میلیون بشکه در روز یا ۱۰ درصد از مصرف جهاني است. حجم پاالیشگاه هاي 
این کشورها نیز همان ۱۰ درصد از کل ظرفیت جهاني است. این آمار متعلق 
به ۲۰۱۶ اســت. بدیهي اســت که با راه افتادن چرخ هاي اقتصاد کشورهایي 
مانند ایران پس از تحریم، عربستان در صورت تحقق برنامه هاي ۲۰۳۰، عراق 
پس از داعش،  یا سوریه پس از جنگ داخلي، حجم مصرف در بخش انرژي 

افزایش مي یابد.
در بخــش گاز طبیعي، خاورمیانه با داشــتن ۷۹ تریلیون متر مکعب یا ۴۲ 
درصد از ذخایر ثابت شــده جهاني مي تواند با تولیدي معادل ۶۳۸ میلیارد متر 
مکعب ســاالنه یا ۱۸ درصد از تولید جهاني، به مدت ۱۲۴ ســال به تولید خود 
ادامــه دهد. ارتباط مابین نفت، گاز و تحوالت سیاســي در این منطقه روشــن 
و آشــکار اســت. منابع انرژي براي به حرکــت درآوردن چرخ هاي اقتصادي 
هر کشــوري مورد نیاز است. به صورت کلي یک ســوم هزینه تولید هر کاالیي، 
مربوط به انرژي اســت. اگر به این صورت قبول کنیم که نیروي انساني ماهر و 
فناوري مناسب، از جمله دیگر عوامل تولید باشند، بنابراین یک سوم ارزش هر 
کاالیي مربوط به انرژي مصرف شــده براي آن است. در این صورت کشورهاي 
توســعه یافته عمدتا داراي منابع انســاني ماهر و تکنولوژي هستند، اما لزوما 
داراي منابع کافي انرژي نیســتند ولي الزم اســت در نظــام تولید خود تعادل 
ایجاد کنند. به همین سبب، این کشورها مایلند در منطقه اي که بیشترین منابع 
فســیلي جهان را دارد، بازیگراني مؤثر باشند. پس، ناوگان پنجم ارتش ایاالت 
متحده آمریکا سال هاست که در خلیج فارس مستقر است؛ نیروهاي روسي با 
کشــورهاي عربي مانورهاي نظامي دارند؛ انگلستان، فرانسه و ترکیه نیز در این 

بخش از جهان داراي نیروهاي نظامي خود هستند.
انرژي و توافق سایکس-پیکو 

همه ما از تعیین بخشي از مرزهاي خاورمیانه بر اثر توافق سایکس-پیکو اطالع 
داریم. موافقت نامه سایکس-پیکو یا موافقت نامه آسیاي صغیر توافقي سري 
میان بریتانیاي کبیر و فرانســه بود کــه در ۱۹۱۶ در خالل جنگ جهاني اول و با 
رضایت روســیه براي تقســیم امپراتوري عثماني منعقد شد. این توافق نامه به 

تقسیم ســوریه، عراق، لبنان و فلسطین میان فرانســه و بریتانیا منجر شد. این 
مناطق قبل از آن، تحت کنترل ترک هاي عثماني بودند. ســایکس و پیکو هر دو 
در سال دوم جنگ جهاني اول (۱۹۱۶) بر سر تجزیه امپراتوري عثماني به توافق 
رســیدند، توافقي که پایه ها و پیامدهاي آن تا بــه امروز بر این منطقه تأثیرگذار 
بوده است. اما شــاید این بخش از داستان نیز جالب باشد که پیش زمینه چنین 
توافقي به نیاز انگلســتان براي کشــیدن خط لوله اي جهــت انتقال نفت خام 
عراق به دریاي مدیترانه بازمي گردد. از ۱۹۱۵ مارک ســایکس وزیر امور خارجه 
انگلستان به دنبال توافقي با فرانســیس پیکو وزیر خارجه فرانسه بود تا بتواند 
به جاي کار پرهزینه و زمان بر سوخت رساني ذغال سنگ به کشتي هاي انگلیسي 
که از لندن عازم هند بودند و الجرم مي بایســت در جبل الطارق، مالت، قبرس، 
سوئز و عدن سوخت بگیرند، تنها با استفاده از یک بندر در شرق مدیترانه این کار 

را انجام دهند. بندر حیفا نزدیک ترین بندر مدیترانه به حوزه نفتي کرکوک بود.
نظم ژئوپلیتیک ناشــي از توافق سایکس-پیکو در خفا و بدون اطالع اعراب 
تهیه شــده بود و وعده اصلي بریتانیا به آنها در دهه ۱۹۱۰ را نادیده مي گرفت. 
بریتانیا به اعراب قول داده بود که اگر علیه عثماني ها ســر به شــورش بردارند، 
با ســقوط این امپراتوري به استقالل خواهند رسید. بعد از اینکه وعده استقالل 
بعــد از جنگ جهاني اول محقق نشــد و قدرت هاي اســتعماري در دهه هاي 
۱۹۲۰، ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ به اعمال نفوذ شــدید بر جهــان عرب ادامه دادند، محور 
سیاســت در جهان عرب تدریجا از ایجاد نظام هاي حکومتي مشــروطه لیبرال 
به  ســوي ملي گرایي تغییر جهت داد. هدف این نــوع ملي گرایي بیرون راندن 
اســتعمارگران و نظام هاي حاکم متکي به آنان بــود. این یکي از عوامل اصلي 
رشد حکومت  هاي نظامي اســت که از دهه ۱۹۵۰ تا قیام هاي عربي سال ۲۰۱۱ 
بر بسیاري از کشورهاي عربي حاکم بودند. در سال ۲۰۱۲، رهبر القاعده عراق با 
یادآوري ســایکس و پیکو به پیروان خود دستور داد تا مرزهاي ساختگي ناشي 
از توافق این دو را برچینند و حکومت اســالمي که مرزهاي تصنعي و هرگونه 
ملیتي جز اســالم را قبول ندارد، جانشین سازند. در ژوئن ۲۰۱۴ ابوبکر البغدادي 
کار را تمام کرد. مرزهاي میان ســوریه و عراق را در هم پیچید و به عنوان اولین 

خلیفه حکومت اسالمي در مسجد نوري موصل خواستار بیعت شد.
داعش در تجارت نفت، دســتي داشــت. میدان نفتي عــالس در مرز میان 
اســتان هاي کرکوک و صالح الدین در ۲۰۱۴ به تصرف نیروهاي دولت اســالمي 
عراق و شــام افتاد. در بخش شــرقي ســوریه نیز در اطراف رقه عالوه بر ذخایر 
نفت خام، مخازن نفت تولید شــده وجود داشت. به گفته کارشناسان روس در 
سال هاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، داعش از فروش نفت هر سال نزدیک به دو میلیارد دالر 
به دست آورده اســت. داعش نفت خام سرقت شده کشورهاي عراق و سوریه 
را بــراي فروش در اختیار تجار ترکیه قرار مي داد و آنان نیز این محموله ها را در 
بازارهاي منطقه و به ویژه به اســرائیل مي فروختند. اما لطمات داعش به منابع 
نفتي و تاسیســات پاالیشگاهي عراق و سوریه بیشتر از استفاده آنها از این منابع 

بوده است.

انرژي و دو جنگ خلیج فارس
جاي پاي نفت در تحوالت خاورمیانه از ابتداي قرن بیســتم مشــهود است. 
جنگ اول خلیج فارس با حمله وســیع و سراســري نیروهــاي عراقي به خاک 
ایران در ســپتامبر ۱۹۸۰ آغاز شد. دیکتاتور عراق در آرزوي فرصتي بود تا از ایران 
مناطقي را جدا کرده و به عراق ملحق ســازد. به نظر او کشــوري مانند ایران با 
هزارو ۸۰۰ کیلومتر دسترســي به آب هاي آزاد در خلیج فارس و دریاي عمان با 
دسترســي گلوگاهي عراق که با جزر و مد بین ۱۵ تا ۶۰ کیلومتر در نوســان بود، 
قابل مقایســه نبود. او در نظر داشت بخشي از مناطق نفت خیز در جنوب غربي 
ایران را ضمیمه خــاک خود کند و عالوه بر تغییرات ژئوپلیتیک در خلیج فارس، 
منابع نفتي خود را بزرگ تر از عربســتان ســعودي ســازد. او در این راه از لحاظ 
سیاســت بین الملل، با تمــام قدرت هاي منطقه و جهاني توافــق کرده بود. در 
۱۹۸۸، صدام حســین پس از هشت سال دست از سیاســت تجاوز به همسایه 
شرقي خود برداشت. نه به راحتي، بلکه با مبارزه بي امان نیروهاي ایراني هم در 

صحنه نظامي و هم در صحنه مربوط به اجراي قطع نامه ۵۹۸ شوراي امنیت.
در آخریــن نامه خود بــه رئیس جمهور وقت ایران، صــدام تأیید کرد که هر 
 آنچه را مد نظر ایراني هاســت، قبول دارد، به امید اینکه دو کشور یک همزیستي 

مسالمت آمیز را تجربه کنند. چند هفته بعد در آگوست ۱۹۹۰، نیروهاي عراقي در 
نیمه شب عاشورا به کویت حمله و در چهار ساعت کشور را اشغال کردند. عالوه 
بــر غارت اموال و منابع مالي کویت، چاه هاي نفتي کویت را به آتش کشــیدند. 
این مسئله، گزار ش هاي مربوط به عصبانیت شــدید عراق از اضافه تولیدکردن 
کویــت و به ادعــاي او پایین آمدن قیمت نفت را تأیید مي کند. صدام حســین با 
عربســتان ســعودي نیز به اختالف افتاد، باز بر ســر قیمت و تولید نفت. این بار 
نیروهاي عراقي از مرز کویت و عربســتان گذشــتند و به سمت حوزه هاي نفتي 
شمال شرقي عربستان حمله کردند. عراق با هجوم نیروهاي آمریکایي، از کویت 
عقب نشــیني کرد، نیروهاي ائتالف آمریکا و عربســتان فراتر از ســاحل فرات به 
ســمت شمال نرفتند. شاید دور شدن نیروهاي عراقي از مناطق نفتي عربستان و 

کویت به همین دلیل انجام شده بود.
در سپتامبر ۲۰۰۱ نیروهاي القاعده به سه نماد مهم سرمایه داري آمریکا یعني 
تجارت، امنیت و سیاســت حمله کردنــد و برج هاي دوقلوي تجارت جهاني در 
نیویورک و بخشي از وزارت دفاع آمریکا را ویران کردند. در مارس ۲۰۰۳، نیروهاي 
آمریکایــي از زمین و هوا به عراق حمله و بغداد را فتح کردند. قبل از آن صدام 
تا آنجا که مي توانست، بدهي هاي خود را به شرکت هاي نفتي فرانسوي و روسي 
باال برده بود. اکنون تولید نفت عراق تا اندازه اي به بدهکاري هاي قبلي این کشور 
نیــز بازمي گردد. عراق در یک طرح جاه طلبانه به دنبال آن اســت تا ۱۲ میلیون 
بشکه در روز تولید خود را افزایش دهد. گویی اکنون کمي بیشتر از چهار میلیون 
بشــکه در روز تولید مي کند. عراق کم هزینه ترین نفــت جهان را تولید مي کند و 

اکنون صادراتش از ایران پیشي گرفته است.
تفاوت بحرین با سوریه

از سال ۲۰۱۱ بخشي از مردم بحرین به  دنبال به دست آوردن هویت بحریني و 
دموکراســي بودند. آنان در پرتو تحوالت موسوم به بهار عربي فکر مي کردند که 
تســلط خانواده آل خلیفه از ۱۷۸۳ تا آن روز کافي است. کمي بعد هزار نیروي 
سعودي به عالوه ۵۰۰ نیروي اماراتي به همراه نیروهاي حکومتي بحرین، خیزش 
مردم را ســرکوب کردند. این در حالي اســت که دولت هاي عربي خلیج فارس 
کمتر مورد نکوهش کشــورهایي قرار گرفتند که اتفاقا در همان ســال به شدت 
به  دنبال حق آزادي بیان و توســعه دموکراسي در سوریه بودند. تفاوت بحرین با 
سوریه در همین نکته است که در این بخش از خاورمیانه منابع نفت و گاز وجود 
دارد کــه هرگونه اختالل در تولید یا صــادرات آن ضررهاي متعددي بر اقتصاد 

کشورهاي صنعتي وارد مي کند.
در همین زمان آمریکا، انگلســتان و فرانســه قطع نامه ۱۹۷۳ را در شــوراي 
امنیت در حمایت از مردم لیبي و علیه دیکتاتوري قذافي به تصویب مي رسانند. 
ایــن قطع نامه در همان روزي تصویب شــد که ســرکوب مردم بحرین شــروع 
شده بود. جت هاي جنگنده ســازمان پیمان آتالنتیک شمالي (ناتو) به مواضع 
طرفداران قذافي حمله مي کنند. شــش ماه بعد پادشــاه بحرین و نخست وزیر 
انگلســتان در خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت لندن به بحث راجع به وضعیت 

مردم سوریه پرداختند.
آینده انرژي در خاورمیانه

آینده چه خواهد شــد؟ به نظر مي رسد کشــورها در این بخش از جهان دو 
دســته خواهند شد: کشــورهایي که در ابتداي قرن بیستم به نفت رسیدند. این 
کشــورها در آینــده نزدیک از نفت گــذر خواهند کرد. اکنون دوبــي دیگر نفتي 
صادر نمي کند. ابوظبي، اکثر درآمدهاي نفتي خود را صرف کشــف و توســعه 
انرژي هاي غیرنفتي مي کند. عربســتان سعودي نیز در برنامه ۲۰۳۰ خود به یک 
کشور غیرنفتي مي اندیشد. عمان به تجارت در اقیانوس هند و دریاي عمان فکر 
مي کند. تنها عراق اســت که با زخم هاي ناشي از جنگ هاي داخلي و منطقه اي 
همچنان به توسعه ظرفیت تولید مي اندیشد. دسته دوم کشورهایي هستند که یا 
از این منبع انرژي محروم هستند یا تاکنون در آن مناطق کمتر کشف شده است. 
این دســته از کشورها به  دنبال آن هستند که صنایع انرژي خود را توسعه دهند. 

سوریه، یمن، اقلیم کردستان عراق، مصر و لبنان از این دسته اند.
در ایران اکثرا صحبت از اداره کشــور بدون درآمد نفت است. این کار خوبي 
اســت؛ اما از فرصت هاي این ماده ســیاه نباید غافل بود. اداره کشور با یا بدون 
نفت نیازمند ایجاد تعادل بین عوامل تولید است. ایران داراي منابع غني طبیعي 
است؛ اما در بخش اقتصادي همچنان ضعف هایي وجود دارد که مي توانند به 
فرصت هاي بهبود تبدیل شوند. دسترســي آسان به انرژي در کشور نفت خیزي 
مثل ایران ســبب شــده که نوعي نظام بهره مالکانه در فضاي مدیریت کشــور 
حاکم باشــد. این نظام مانعي براي رقابت پذیري در عرصه تولید شــده اســت. 
دولــت نیز نیاز جدي به مالیــات ندارد؛ بنابراین کاســتي هاي موجود در فضاي 
اقتصادي پوشــیده مانده است. تعادل عوامل تولید، انرژي ارزان در ایران را بدل 
به یک فرصت کمیاب براي توسعه مي کند. نفت و گاز مي تواند پشتیبان توسعه 
همه جانبه کشور باشــد؛ تا وقتي که به جاي آن بدیلي پیدا نشده است. معلوم 

نیست این بدیل فردا کشف مي شود یا صد سال دیگر.

نفت در خاورمیانه

به نظر مي رسد کشورها دو دسته خواهند شد: کشورهایي که در ابتداي 
قرن بیستم به نفت رسیدند. این کشورها در آینده نزدیک از نفت گذر 

خواهند کرد. دسته دوم کشورهایي هستند که یا از این منبع انرژي 
محروم هستند یا تاکنون در آن مناطق کمتر کشف شده است. این 

دسته از کشورها به  دنبال آن هستند که صنایع انرژي خود را توسعه 
دهند. سوریه، یمن، اقلیم کردستان عراق، مصر و لبنان از این دسته اند
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