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هرکسـی بـر روی مفهوم «سـرمایه اجتماعـی» کارکرده
اسـت و در ایـن مورد دو کتـاب؛ یک تألیف و یک ترجمه
(مشـترک) و چندیـن مقالـه و سـخنرانی و مصاحبه در
کارنامـه خود بر جای گذاشـته اسـت.
کتـاب «سـرمایه اجتماعـی و توسـعه اقتصـادی» اثـر
پاتریـک فرانکوئیـس را در سـال  1386بـه همـراه خانم
دکتـر رزیتـا مویدفـر ترجمـه کـرد و در سـال 1389
نیـز کتـاب «چرخههـای افـول اخلاق و اقتصـاد» از
سـوی ایـن دو دانشآموختـه اقتصـاد روانـه بـازار نشـر
شـد .کتـاب «چرخههـای افـول اخلاق و اقتصـاد ـ
سـرمایههای اجتماعی و توسـعه در ایـران» به مخاطبان
میآمـوزد که باوجـود ماشـینآالت و سـرمایه اقتصادی
بهتنهایـی ،جامعـه رشـد نمیکنـد .همچنیـن میآموزد
کـه وقتـی سـرمایه اجتماعـی فراهـم باشـد ،هزینههای
سـرمایهگذاری و مدیریـت کاهـش مییابنـد ...وقتـی
سـرمایه اجتماعی در کشـور کم شـود ،هزینهها افزایش
مییابنـد و زمینههـای تخریـب سـرمایههای نمادیـن
کشـور فراهم میشـود؛ بنابرایـن ،ملتی که سـرمایههای
نمادیـن خـود را تخریـب میکنـد نباید حرف از توسـعه
بزند .1
بـرای توضیح بیشـتر در مورد مفهوم سـرمایه اجتماعی،
توجـه شـما را بـه قسـمتی از پیشـگفتار کتـاب جلـب
میکنیـم« :چـرا جوامع غنـى از سـرمایههاى انسـانى و
اقتصـادى ،در سـطوح متفاوتـى از توسـعهیافتگى قـرار
دارنـد؟ آیـا حقیقتـاً انسـانهاى اقتصـادى ،موجوداتـى
مكانیكى هسـتند كه مسـتقل از یكدیگر حداكثر منافع
شـخصى را دنبال مىكنند؟ وجود سـاختارهاى حاكم بر
روابط انسـانهاى یـك جامعه ،چه جایگاهـى در تحلیل
اقتصـادى دارد؟ آیـا مىتـوان سـاختار روابـط انسـانى را
در یـك جامعـه ،عامـل مؤثر در پیشـبرد اهداف توسـعه
دانسـت؟ و اگـر چنین باشـد ،عاملى كه بتوانـد بهعنوان
اصلىتریـن تبیینكننـده سـاختار روابـط انسـانى ،در
مدلهـاى توسـعه وارد شـود ،چیسـت؟».
پرداختـن بـه این مسـائل براى یافتـن پاسـخى درخور،
اندیشـمندان اقتصـاد را وادار مىسـاخت تـا رفتـار
انسـانها را نهفقـط در بعـد اقتصـادى كـه از ابعـاد دیگر
نیـز موردبررسـی و تجزیهوتحلیـل قـرار دهنـد .داگالس
سسـیل نـورث یكـى از اقتصاددانـان پیشـتازى بـود كه
براى نخسـتینبار (در سـال  )1950بـا نگاهى دیگرگون
بـه رفتارهـاى اقتصادى انسـانها ،در پى تبیین سـاختار
روابـط انسـانها در عملكـرد اقتصـاد بـود .آنچـه او بدان
پـى بـرد قواعـد حاكم بـر روابـط انسـانها بود ،كـه وى
آن را «نهـاد» نامیـد .نهادهـا خود حاصل قوانین رسـمى
كـه در یـك مقطـع از زمان مصوب مىشـوند یـا قوانین
غیررسـمى (عـرف) كـه در طول زمـان جاى خـود را در
روابط انسـانى بـاز مىكنند ،مىباشـند .نهادهـاى كارا از
طریـق كاهـش عدم اطمینان و ریسـك روابط انسـانها،
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دسـتیابى بـه نقطـه بهینـه در اقتصـاد را کمهزینـه
مىسـازند؛ امـا چگونگـى تعریـف و سـاخت نهادهـا نیز
ریشـه در منابع دیگـرى دارد كه تعیینكننـده كارائى یا
ناكارائـى نهادها مىباشـند.
شـناخت ریشـههاى تشـكیل نهادهـا و اسـتنتاج كارائى
یـا عـدم كارائى مبتنـى بر ریشـههاى تشـكیل نهادها و
ورود آنهـا بـه تحلیـل مسـائل اقتصادى مسـتلزم عبور
از مرزهـاى مرسـوم علـم اقتصـاد و ورود بـه سـایر علوم
رفتارشناسـى انسـانها بـود .این نـگاه جدید به مسـائل
اقتصـادى ،منشـأ ظهور نظریات جدیـدى در علم اقتصاد
گردیـد كـه بـا تغییر روابط نظرى مسـلط بـر متغیرهاى
اقتصـادى ،زمینـه ظهـور مفاهیـم و حوزههـاى تحلیلى
دیگـرى را در علـم اقتصـاد ایجـاد كـرد .یكـى از ایـن
مفاهیـم و حوزههـاى تحلیلـى نـو ،مبحـث «سـرمایه
اجتماعـى» بود.
محسـن رنانی ،مسـائل اقتصاد ایران را بسـیار پیچیده و
خـارج از چارچـوب تحلیل علم اقتصـاد میداند و معتقد
اسـت اقتصاد ایران در بنبسـت یک نظام کارآمد گرفتار
آمـده اسـت .ازقضـا تخصـص او هـم «انتخـاب عمومی»
اسـت کـه میتـوان گفـت همانقـدر کـه بـا اقتصـاد
مناسـبت دارد با سیاسـت نیـز مناسـبت دارد و میتوان
آن را حاصـل نـگاه اقتصـادی به سیاسـت دانسـت که به
بررسـی فرایندهـای تصمیمگیـری جمعی میپـردازد.
شـاید بـه خاطـر این دو مسـئله اسـت که بهعنـوان یک
دانشآموختـه اقتصـاد بـه خود اجـازه میدهـد گاهی به
مسـائل سیاسـی هم سـرک بکشـد .او هیچوقت از ورود
به مسـائل سیاسـی امتناع نکرده و هر وقت الزم دانسـته
بـا بیان و قلم رسـای خـود تأثیرگذار بوده اسـت.
در انتخابـات اسـفند  94نامـهاش به شـورای نگهبان که
در آن از اهمیـت دموکراسـی در شـرایط فعلی اقتصادی
کشـور و لـزوم حضـور همه سلایق در انتخابات سـخن
رانـده بود ،از طریق سـایت رسـمی او و کانـال تلگرامش
منتشـر شـد و دههـا هـزار بـار در شـبکههای اجتماعی
دستبهدسـت شـد و درنهایـت مسـئولین مربوطـه در
واکنـش بـه ایـن نامـه ترجیـح دادنـد سـایت او را فیلتر
کننـد .اگرچـه بعیـد به نظـر میرسـد این نامـه تأثیری
بر روی مخاطبان اصلیاش داشـته باشـد اما بدون شـک
روی افـکار عمومـی بسـیار تأثیرگذار بوده اسـت.
دکتـر رنانـی در حـوزه انتخـاب عمومـی یـک ترجمـه
ارزشـمند هـم در کارنامـه خـود دارد .کتـاب «درک
دموکراسـی -رویکـردی بـر انتخـاب عمومـی (تحلیـل
اقتصادی نهادهای سیاسـی)» اثر جیمز پاتریک گانینگ
اسـتاد دانشـگاه تایـوان اسـت که دکتـر رنانی بـه همراه
دکتـر محمـد خضـری در سـال  1385آن را ترجمـه
کردهانـد .در ادامـه قسـمتی از پیشـگفتار مترجمـان که
میتـوان گفـت کل حـرف ایـن کتـاب  500صفحـهای
هسـت را میخوانیـم:

 .1معرفی کتاب «بازار یا نابازار» منبعrenani.net :
 .2این کتاب مجموعه شعرهای دوران دانشجویی دکتر رنانی است که در سال  1373منتشرشده

«هرچنـد دولتهـا بـه بهانـه شکسـت بـازار به تـدارک
بعضـی کاالهـا و خدمات میپردازند ،چهبسـا هنگامیکه
بـرای اصلاح مـوارد شکسـت بـازار سیاسـتهایی اتخاذ
میکننـد ،خود نیز دچار شکسـت شـوند و افـزون براین،
مـوارد زیـادی وجـود دارد که تصحیح شکسـت بـازار در
آنهـا ،تنهـا در صالحیت یـک دولت دموکراتیک اسـت.
وگرنـه هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشـته باشـیم
در همـه موارد شکسـت بـازار ،نتایـج حاصـل از اقدامات
غیـر دموکراتیـک ،بهتر از نتایـج کارکرد بازار باشـد».
کتـاب بـه محدودیتهـای دموکراسـی کـه دولتهـای
دموکراتیـک در نیـل به اهـداف خود دارند میپـردازد .به
عبارتـی این کتاب میگوید عالوه بر شکسـت بـازار ،باید
شکسـت دولـت را هم در نظر گرفـت و هزینههای هر دو
حالـت را در نظـر گرفـت تا به یک عمل عقالنی برسـیم.
ترجمـه دیگـری که از دکتر محسـن رنانی در سـالهای
اخیر موردتوجـه عالقهمندان قرارگرفته کتاب «عقالنیت
نابـه روال (نـگاه اقتصـادی نامتعـارف بـه پدیدههـای
متعارف)» اثر اسـتیون لندزبرگ اسـت که در اسـفندماه
 1393بهعنـوان کتاب سـال توسـعه انتخاب شـد.
ایـن کتـاب به عقالنیت فردی در کنشهـا و انتخابهای
اجتماعـی میپـردازد؛ بهعبارتدیگـر ایـن کتـاب سـعی
میکنـد به مسـائل روزمـره اجتماعی ،نگاهـی اقتصادی
داشـته باشـد و از ایـن نظـر میتـوان آن را مشـابه کتاب
«اقتصـاد ،علـم انگیزهها» اثر اسـتیون لویت دانسـت.
ازجملـه آثـار دیگـر دکتـر رنانـی در حـوزه درسـی و
دانشـگاهی میتـوان بـه ترجمـه کتـاب «علـم اقتصـاد،
پیشـرفت رکـود یا انحطـاط؟ (درآمدی بر روششناسـی
علـم اقتصاد)» اثر ج.س.گالس و و.جانسـون که در حوزه
روششناسـی علـوم اجتماعـی و بهویـژه علـم اقتصـاد
نگاشـته شـده ،ترجمـه کتـاب «اقتصـاد کار و نیـروی
انسـانی» اثـر دان بالنـت و مـارک جکسـون ،ترجمـه
کتـاب «درآمدی بـر اقتصاد تولید کشـاورزی» اثر پی.ال.
سـانخایان (به همراه دکتر نعمـتاهلل اکبری) و همچنین
تألیـف کتـاب تسـت اقتصـاد کالن (بـه همـراه دکتـر
محسـن نظـری) نـام برد.
در انتهـا ایـن مطلـب را بـا قسـمتی از شـعر «آینـده»
برگرفتـه از کتـاب «آواز پر سـیاوش» 2به پایـان میبریم:
با این سکوت اضطراب آلود
با این شب و این برکه مسدود
با کشتی بی بادبان بر ساحل افتاده
پاروزنان وحشت از طوفان شب زاده
و ناخدای دل به تقدیر خدا داده
کی میتوان خورشید را یافت؟
کی میتوان تا مرز استغنا -به جان -تاخت
کی میتوان آینده را ساخت؟

کتــاب «اقتصــاد سیاســی مناقشــه
اتمــی ایــران ،درآمــدی بــر عبــور تمــدن
هــا» از جملــه آثــار دکتر محســن رنانــی در
عرصــه اقتصادسیاســی ایــران اســت کــه
در ســه ســال اخیربــه کــرات مــورد توجــه
صاحــب نظــران و دانشــجویان رشــته های
علــوم انســانی قــرار گرفتــه و واکنــش
هــای متعــددی را از ســوی صاحــب نظــران
داخــل و خــارج از کشــور برانگیختــه اســت.
دکتــر محســن رنانــی در ســال 1378
آن را نگاشــته و بــرای مقامــات سیاســی
کشــور ارســال کــرده انــد .ایشــان بنــا
بــه دالیلــی از انتشــار ایــن کتــاب درآن
ســال هــا امتنــاع کردنــد ولــی درنهایــت
در اردیبهشــت  92نســخه ابتدایــی آن و در
ســال گذشــته نســخه نهایــی را از طریــق
تارنمــای رســمی خــود (www.renani.
 )netمنتشــر کردنــد.
از جملــه اقتصاددانانــی کــه نســبت بــه
نظریــه دکتــر رنانــی واکنــش نشــان داده
انــد دکتــر حامــد قدوســی اســتادیار اقتصاد
مالــی (فاینانــس) در مدرســه کســب و کار
( )Business Schoolانســتیتو فنــاوری
اســتیونس و ســاکن آمریــکا اســت .وی
مــدرک کارشناســی مهندســی صنایــع و
کارشناســی ارشــد  MBAرا از دانشــگاه
صنعتــی شــریف ،کارشناســی ارشــد
اقتصــاد را از موسســه مطالعــات پیشــرفته
ویــن ( )IHSو دکتــرای اقتصــاد مالــی را از
مدرســه عالــی فاینانــس ویــن ()VGSF
دریافــت کــرده اســت .وی بــه عنــوان
محقــق پســادکترا در حــوزه سیاســت و
سیســتمهای انــرژی در دانشــگاه  MITو
بــه عنــوان محقــق مهمــان و مشــاور در
موسســه بینالمللــی تحقیقــات کاربــردی
سیســتمها ( ،)IIASAبرنامــه عمــران
ســازمان ملــل ( ،)UNDPســازمان توســعه
صنعتــی ملــل متحــد (یونیــدو) ،موسســه
انــرژی آکســفورد ،دانــشگاه تگــزاس و
دانــشگاه برکلــی حضــور داشــته اســت.
وی همچنیــن در دو دهــه گذشــته بــه
عنــوان مشــاور و مــدرس مدیریــت
اســتراتژیک و اقتصــاد کاربــردی بــا طیــف
وســیعی از صنایــع در ایــران همــكاری
کــرده اســت .زمینههــای تحقیقاتــی وی
عبارتنــد از تعامــل اقتصــاد کالن و بخــش
مالــی ،اقتصــاد منابــع طبیعــی ،انــرژی و
محیطزیســت ،قراردادهــا و نوآوریهــای
مالــی و مدیریــت ریســک .درایــن گفــت و
گــوی مفصــل کــه ازطریــق فضــای مجازی
انجــام گرفتــه نظــر ایشــان را درمــورد این
کتــاب جویــا شــدیم کــه توجــه شــما را بــه
آن جلــب مــی کنــم:

اقتصادسیاسیمناقشهاتمی
ایران» ،تئوری توطئه یا پیش
بینیهوشمندانه؟
گفتگو با دکتر حامد قدوسی در نقد کتاب
«اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران ،درآمدی بر عبور تمدن ها
کاظم بهرامی

ازایـن کـه با داشـتن مشـغله هـای فـراوان
وقتتـان را دراختیـار مـا گذاشـتید بسـیار
سـپاس گـزارم .شـما از جملـه صاحـب
نظرانـی بودیـد که نسـبت به انتشـار کتاب
«اقتصادسیاسـی مناقشـه اتمـی ایـران»
واکنش نشـان داده اید و در سـال گذشـته در
ویـژه نامه عیـد مجله مهرنامه گـزاره محوری
کتـاب یعنـی «افزایـش تصنعی قیمـت نفت
توسـط غرب بـرای حمایت از انـرژی های نو»
را بی اسـاس دانسـته اید .اکنـون بیش از یک
سـال از نقد شـما گذشته اسـت و آقای رنانی
هـم ویرایـش کامـل کتاب شـان را منتشـر
کـرده اند .آیا شـما دیـدگاه قبلـی را دارید و
معتقدیـد ایـن گزاره هـا دارای سـویه تئوری
توطئ ه اسـت؟
مـن از شـما بابـت میزبانـی و تنظیـم ایـن گفـت و گـو
ممنو نم .
وقتـی پای نقـد تولیدات علمی میرسـیم باید بیتعارف،
صریح ،بیرحم و در عین حال منصف باشـیم .در پاسـخ

به سـواالت شـما هم همین طـور عمل خواهم کـرد .در
ابتـدا مشـخص کنـم که نقـد من صرفـا از زاویـه اقتصاد
کالن انـرژی اسـت و در مـورد دیگـر مدعاهـای کتـاب
نظـری نـدارم .ضمن اینکه نقد این گفـت و گو معطوف
بـه گزارههـای مرکـزی کتاب اسـت ولـی در عیـن حال
حـس مسـوولیت کلی نویسـنده بـرای هشـدار در مورد
خطـرات و فرصتهـای پیـشروی کشـور و خطاهـای
سیاسـتگزاری در ایـران را تحسـین میکنم.
بایـد ببینیم موضوع نقد و بررسـی مـا در این گفت و گو
چیسـت؟ اگـر موضوع نقـد یـک کتـاب  ۶۵۰صفحهای
عامهپسـند کـه کشـکولی از مباحث از مقدمـات اقتصاد
انـرژی انرژی گرفته تا تئوری سیسـتمها ،نظریه برخورد
تمدنهـا ،گرمایش زمین ،دوره رشـد سـازمانها و حتی
معضـل چاقـی و سلامتی در آن آمـده اسـت اتفاقـا بـه
نظـرم کتاب جالبی اسـت و اطالعات مفیـدی در اختیار
خواننـده قـرار میدهد .کتـاب مجموعه مفصلـی از مرور
ادبیـات و آمـار و نمودارهـا را هـم دارد کـه قطعـا بـرای
خواننـده مفید اسـت و به خصوص تصویـر جالبی (البته
کمی قدیمیشـده) از تحوالت صنعـت انرژی به خواننده
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میدهـد .از ایـن زاویـه بنده هم مطالعه کتـاب را توصیه
میکنم .
ولی اگر قرار باشـد کتـاب را بیشتر از این جدی بگیریم
بایـد کمـی در جزییـات وارد شـویم .ابتدا بـه عنوان یک
ویژگـی مثبـت کتـاب عـرض کنم کـه من شـجاعت و
نواندیشـی نویسـنده را در طـرح فرضیههـای کالنی که
بحـران اتمـی و صنعـت انـرژی را بـه هم وصـل میکند
تحسـین میکنـم .ضمـن اینکه فصل نهم کتاب شـاید
یکی از اولین منابع فارسـی باشـد که بحث سـناریوهای
آینـده انـرژی و ارتبـاط زیربخشهـای مختلـف را با هم
به صـورت جامـع مطرح کرده اسـت.
ولـی از آن نقـد اصلی بنده هم معطـوف به معتبر بودن
هسـت ه اصلـی روایتی اسـت کـه نویسـنده در این کتاب
میپروراند .در سـادهترین شـکل کتاب این زنجیره علی
را تصویـر میکند:
 )۱بحـران اتمـی ایران باعـث افزایش قیمت نفت شـده
است.
 )۲افزایـش قیمـت نفت برای چند سـال باعث اقتصادی
شـدن انرژیهای نو شـده است.
 )۳پـس بحـران اتمـی ایـران برنامـهای بـرای اسـتقالل
غـرب از انـرژی فسـیلی اسـت.
بـه نظـرم ایـن روایـت و گزارههـای محـوری بـر پایـه
یـک شـناخت درسـت و دقیـق و مبتنـی بـر شـواهد از
پویاییهـای صنعـت انـرژی در دنیـا و نیز شـواهد دقیق
تجربی سـاخته نشـده اسـت .هر سـه گزاره قبلی گرچه
ممکـن اسـت در سـطح کیفـی و شـهودی و بـه قـول
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معـروف در حـد دسـتتکاندادن ( )Hand-Wavingبـه
ظاهـر معتبر باشـند ولی باید دید «انـدازه» اهمیت آنها
از کل پویاییهای صنعت جهانی انرژی چیسـت .مسـاله
«انـدازه» و «درجـه اهمیـت» اینجـا کلیدی اسـت .هر
متغیـر اقتصادی منطقـا با دهها عامـل ارتبـاط دارد ولی
پژوهـش تجربـی دقیق باید میـزان اهمیـت آن را معلوم
کنـد .در ایـن رابطـه بخـش مهمـی از نتیجهگیریهای
کتاب بر اسـاس مشـاهدات آماری اسـت که در آن جای
همبسـتگی بـا علیـت خلط شـده اسـت .مثلا در فصل
نهـم رشـد سـرمایهگذاری در انرژیهـای نـو بـه افزایش
قیمـت نفـت ربـط داده شـده اسـت ،در حالیکـه هر دو
عامـل میتوانـد به خاطر رشـد اقتصادی پیـش از بحران
 ۲۰۰۸باشـد که هم فشـار تقاضا روی نفت را ایجاد کرد
و هـم رونقـی در سـرمایهگذاری انـرژی نو.
علاوه بـر آن ،تصویـری یکپارچه از موجـودی مبهم به
اسـم غـرب قدرقـدرت در این کتـاب وجـود دارد که هر
وقـت دلـش خواسـت قیمـت مهمترین کومودیتـی دنیا
یعنـی نفت خـام را بـاال و پایین میبرد و باعث میشـود
صدهـا میلیـارد دالر قـراردادی که روی نفت و مشـتقات
مالی آن نوشـته شـده سـود یا زیـان کنند.
پـس ،از دیـدگاه شـما آمریـکا و غـرب را و
یـا غـرب بـه تنهایـی را نبایـد یـک موجود
یکپارچـه و هماهنگ دانسـت .در مـورد این
عـدم یکپارچگی غـرب لطفا کمـی بیشتر
توضیـح دهید.
از زاویـه موضـوع مطالعه کتاب یعنی بحث امنیت انرژی،
غـرب یـک موجودیـت یکپارچـه نیسـت .اوال در خـود
غـرب دو جریـان ذینفع طـرفدار محیطزیسـت ،نگران
گرمایـش زمین و طـرفدار انرژیهای نـو از یک طرف و
جریـان حامی سـوختهای فسـیلی (چـه در بخش برق
و چـه باالدسـت نفـت و گاز) به مـوازات هم وجـود دارند
و رقابـت میکننـد .به این جریانات بایـد گرایش فرعیتر
معطـوف بـه انرژی هسـتهای را هـم اضافه کـرد .در یک
مقطع امنیت انرژی در خدمت جریان محیطزیسـتی در
آمـده بـود ولی بعـد از انقالب شـیل و خودکفایی آمریکا
از واردات نفت و گاز بحث امنیت انرژی تامین شـد و لذا
به حاشـیه رفت.
ثانیـا ،آمریـکا و اروپـا در همیـن موضوع انرژیهـای نو با
هـم تفاوتهای اسـتراتژیک دارند .از زاویـه امنیت انرژی
اروپـا بیشتر بـر حمل و نقـل عمومی برقمحور اسـتوار
اسـت و بیشتر وابسـته به گاز روسـیه (بـرای تولید برق
و حـرارت) اسـت .در حالیکـه آمریـکا بـه خاطر مصرف
عظیـم بنزین بیشتر بـه واردات نفت خام وابسـته بوده،
کـه البتـه االن دیگـر بـه شـدت سـابق نیسـت .اروپـا با
سـرعت و جدیـت خیلـی بیشتـری روی جایگزینـی
سـوختهای فسـیلی پیـش مـیرود ولـی بیشتـر از
ابزارهـا و سیاسـتهای داخلـی (مثـل نظـام تعرفـه،
مالیـات کربـن و بودجههـای پژوهشـی) برای گسـترش
ایـن صنعـت اسـتفاده میکنـد .در مقابـل آمریـکا برای
چنـد دهـه نفـت و نظامیگـری را بـا هم مخلـوط کرده
اسـت .ضمـن اینکـه در آمریکا البی سـوخت فسـیلی و
بـرق ذغالسـنگمحور همچنـان قوی اسـت و با کشـف
ذخایر عظیم گاز شـیل اتکا به سـوختهای فسـیلی در
ایـن کشـور تـا دهههـا ادامه پیـدا خواهـد کرد.
نهایتـا اینکـه صنایـع مختلـف اروپایـی و آمریکایـی از
بـاال یـا پاییـن بـودن قیمـت نفـت بـه یکسـان متاثـر

نمیشـوند .نویسـنده کـه مدعی اسـت غـرب بـا بحران
اتمـی ایـران قیمـت نفـت را بـاال نگه داشـته اسـت (که
خـود میـزان تاثیـر ایـن بحـران روی قیمـت بلندمـدت
نفـت محل تامل و تردید اسـت) باید تحلیلهـای آماری
دقیقتـری از اثـرات منفـی و مثبـت قیمـت بـاالی نفت
روی بخشهـای مختلـف اقتصـادی ایـن کشـورها ارائه
کنـد .روی ایـن موضـوع پژوهشهـای علمـی متعددی
وجـود دارد کـه مـن ردپـای هیـچ کـدام از آنهـا را در
کتـاب ندیدم.
آیـا بـه غیـر از ایـن مـوارد نقد دیگـری هم
دارید؟
یک نقد شـکلیتر هـم در مورد خود کتاب اسـت .کتاب
در ظاهر  ۶۵۰صفحه است و روی این  ۶۵۰صفحه بودن
مانـور داده میشـود  -تا اهمیت کار نویسـنده برجسـته
شـود  -ولـی بخش بزرگـی از ایـن  ۶۵۰شـبیه به کپی/
پسـت مـرور ادبیـات پایاننامههـای دانشجویـی اسـت.
اصـل داسـتان کتـاب را شـاید میشـد در حـدود صـد
صفحـه خالصـه کرد که هم بهتـر درک شـود و هم بهتر
نقـد شـود .مـن تعبیر ماهـی لیـز را در مـورد نقدپذیری
کتابهایـی از ایـن جنس بـه کار میبرم .کتاب پر اسـت
از مطالـب پایـهای و درسـت (مثلا در مـورد گرمایـش
زمیـن) کـه تولید نویسـنده نیسـت .ولی مدعـای اصلی
کتاب در بین این مباحث ویکیپدیایی پوشـانده شـده و
بـه ایـن طریق به نوعی در مقابل نقد محافظت میشـود.
خواننـده جـدی باید نزدیک  ۴۰۰صفحـه مطالب کلی و
گاه بدیهـی و قدیمیشـده را بخوانـد تا بالخـره به حرف
اصلی نویسـنده در مورد سیاسـتهای غرب برای امنیت
انـرژی برسـد که صرفا چنـد ده صفحه بـه آن اختصاص
پیـدا کـرده اسـت .مـن اگر جـای نویسـنده بـودم فصل
نهـم را بـه ابتـدای کتـاب منتقـل میکـردم تـا خواننده
مسـتقیما بتوانـد در جریـان مدعای اصلی قـرار گرفته و
ذهنـش را آمـاده نقد کند.
فرامـوش نکنیـم کـه کتابهایـی از ایـن جنـس (مثلا
کتـاب سـرمایه پیکتـی یـا کتـاب چـرا ملتهـا فـرو
میریزنـد) بـا اینکـه پرحجـم هسـتند ولـی بیشتـر
مطالـب و فصولشـان تولیـد خود نویسـنده اسـت که از
همـان ابتدا خواننـده را به تدریج در مـورد مدعای اصلی
کتـاب قانـع میکنـد.
یکـی ازمهـم تریـن ایراداتـی کـه بـه کتاب
ایشـان وارد شـده اسـت ,غیـر علمـی بودن
اسـت درحالی که خود نویسـنده هـم زمانی
کـه کتـاب را بـرای مقامـات ارسـال کردنـد
یـادآور شـدند کـه اثـر خـود را یـک کتاب
معمـول دانشـگاهی یـا علمـی نمـی داند و
آن را یـک فریـاد مکتـوب و زنهارنامـه مـی
دانـد تا یـک دانشـنامه .اما درعین حـال آن
را یـک تئـوری قابـل دفاع مـی داننـد که با
شـواهد کافی ارائه شـده اسـت .درعین حال
کـه همـه نظریـه هـای علمـی هم بـه یقین
درسـت نیسـتند .آیا «غیر علمی بـودن» آن
هـم درعلوم انسـانی می تواند ایـراد موجهی
با شد ؟
مـن شـخصا بعیـد میدانم جایی گفته باشـم کـه کتاب
غیرعلمـی اسـت ،نقـدم ایـن بـود کـه کتـاب تـا حـدی
آشـفته و مخلوطـی از ادبیـات مختلف اسـت و بـرای آن
مثـال آوردم و خواهـم آورد .اتفاقـا مـن هم مثل شـما از

این برچسـب علمـی و غیرعلمی برای رد یـک اثر بیزارم.
یعنـی چه کـه علمی نیسـت؟ اگر به تعریـف پوپری هم
متوسـل شـویم این کتـاب ادعاهـای مشـخصی دارد که
بالخـره دیر یـا زود قابلیت رد و ابطال بر اسـاس شـواهد
تجربی را دارد و یک سـری فرضیه را پیش میکشـد که
قابل نقد اسـت.
ولـی البته از آن طـرف هم دوگانـه دانشگاهی/زنهارنامه
کـه نویسـنده بـه آن متصـل میشـود را هـم متوجـه
نمیشـوم .قـرار نیسـت زبـان یـک کتـاب عمومـی بـه
شـکل خشـک دانشگاهی باشـد ولی هر نوشـت ه جدی
باید مبتنی بر شـواهد تجربی و نظریات سـازگار و ضمنا
تـا حـد امکان بر اسـاس یافتههـای جامعه علمی باشـد.
نمیشـود بـا این برچسـب کـه ایـن کتـاب دانشگاهی
نیسـت و فریادنامـه یـا زنهارنامـه اسـت از زیـر بـار دقت
تحلیلـی علـم اقتصاد بیـرون رفـت .اقتصاددانـان زیادی
کتابهایـی مینویسـند کـه مخاطـب آنهـا افـراد
غیرمتخصـص اسـت ولـی ایـن کتابهـا سـاده شـده
نظریـات و یافتههـای آکادمیـک و تحلیلی هسـتند و از
ایـن چارچـوب بیـرون نمیرونـد .اگر کتاب عامهپسـند
یـک اقتصاددان را به اقتصاددان دیگری بدهید احسـاس
نمیکنـد که کتـاب منطق تحلیلی علم اقتصـاد را نقض
کرده اسـت .نویسـنده مدعی اسـت کتاب را بـه مقامات
ارشـد داده تا برای سیاسـتگزاری اسـتفاده شـود .اتفاقا
در موضـوع حساسـی مثل سیاسـتگزاری اتفاقا اهمیت
کار تحلیلـی و دقیـق برجسـتهتر میشـود تـا احتمـال
توصیـه سیاسـتی نادقیـق به حداقل برسـد.
پـس اگر ایـراد غیرعلمی بـودن را غیر موجه
میدانیـد ،نقـد محتوایی اصلی شـما بـه این
کتاب دقیقا چیسـت؟
نقـد تحلیلـی بنـده چنـد چنـد محـور اساسـی از زاویه
اقتصـاد انـرژی دارد:
 )۱نفـت و انرژیهـای نـو اصـوال رقیـب و جایگزیـن هم
در بـازار نیسـتند! نفـت عمدتـا ورودی بخـش حمـل و
نقـل اسـت کـه انرژیهای نو تقریبـا در آن حضـور ندارد
(بـه جـز مختصـری سـوختهای زیسـتی) .در حالیکه
انرژیهـای نـو تقریبـا تمامـا در بخـش برق هسـتند که
ورودی حامـل فسـیلی آن ذغـال سـنگ و گاز طبیعـی
اسـت و نفـت تقریبا کاربـردی در آنجا نـدارد .در نتیجه
مـا صحبـت از دو بازار کامال جـدا از هم میکنیم .ممکن
اسـت در برخـی کشـورها به علـت فقدان بازار مسـتقل،
قیمـت گاز بـه صـورت اداری بـه نفـت وصل باشـد ولی
مثلا در آمریـکا ایـن دو قیمـت نزدیک یک دهه اسـت
کـه کاملا مسـتقل از هـم حرکـت میکننـد .ایـن را
هـر تحلیلگـر صنعـت انـرژی فـورا به شـما مـی گوید.
متاسـفانه چارچوب تحلیلـی کتاب به ایـن موضوع مهم
بیاعتنا اسـت.
 )۲خلـط همبسـتگی و علیـت در مـوارد متعـدد :همان
طـور کـه قبلا هـم عـرض کـردم در تحلیل مشـاهدات
تجربـی ممکـن اسـت یـک خطایی هـم مرتکب شـویم
و همبسـتگی مـوردی بیـن قیمـت بـاالی نفت و رشـد
باالتـر انرژیهـای نو را به داسـتان کتاب ربـط بدهیم .در
حالـی کـه در سـالهای اخیر (بـه غیر از دو سـال فعلی)
رشـد قیمت نفت عمدتا ناشـی از شـوک مثبت تقاضا و
رونـق اقتصـادی بـوده و طبیعی اسـت کـه انرژیهای نو
هـم در سـالهای رونـق بیشتـر رشـد میکننـد .تقریبا
تمـام شـواهد تجربی کتاب از جنس همبسـتگی اسـت،

در حالیکـه نیـاز بـه تحلیـل علـی ( )Causalاسـت که
سـاختار اقتصادسـنجی و آمـاری خیلـی پیچیدهتـری
میطلبـد.
 )۳بهبـود فنـاوری انرژیهـای تجدیدپذیـر یـک فرآیند
 ۵-۴سـاله نیسـت که با چند سـال بحران اتمی ایران و
اندکی افزایش قیمت نفت (که معلوم نیسـت سـهم این
بحـران از آن چـه قـدر بـوده) یـک بـاره به انجام برسـد.
سـرمایهگذاری روی انرژیهـای تجدیدپذیر تقریبا چهار
دهـه اسـت که با افـت و خیـز ادامـه دارد .هزینـه تولید
انـرژی از ایـن منابـع مرتبا در این چهار دهـه پایین آمده
اسـت کـه بیشتـر آنهـا مدیـون تزریـق بودجههـای
پژوهشـی و ضمنا اثـرات یادگیـری ()Learning Curve
بـوده اسـت .اگر فرضیه نویسـنده صـادق باشـد ،االن که
بحـران اتمـی ایـران به پایـان رسـیده انرژیهـای نو هم
بایـد بـازار را قبضه کـرده باشـند در حالیکه ایـن انرژی
هـا هنـوز راه درازی بـرای رقابتپذیـری دارند.
 )۴اینکـه چـه عواملـی پیشرانـه رشـد عملکـرد
انرژیهـای نـو بـوده سـوال بسـیار مهمـی بـرای
سیاسـتگزاران کشورهای مختلف اسـت .و پژوهشهای
بسـیار زیـادی روی پیشرانههـای رشـد عملکـرد
انرژیهـای نـو انجـام شـده و در برخـی از آنهـا قیمـت
نفـت هـم (ولـی بیشتر بـه عنـوان یک متغیـر کنترلی
در کنـار برخـی عوامـل مهمتـر مثـل بودجـه تحقیقاتی
و اثـر مقیـاس) معنـیدار بـوده اسـت .ولـی متاسـفانه
کتـاب تقریبـا هیـچ ارجاعـی به ایـن جریـان پژوهشها
نمیکنـد و خـودش هم تحلیـل آماری مسـتقلی از این
پیشرانههـا ارائـه نمیدهـد.
 )۵سـوالی کـه نویسـنده به عنـوان یک اقتصـاددان باید
پاسـخ دهـد این اسـت کـه هزینـه افزایـش قیمت نفت
بـرای اقتصادهـای توسـعهیافته چـه قـدر بـوده و آیا این
هزینـه کمتر از منافع ناشـی از شـتاب در انـرژی نو بوده
اسـت؟ اگـر هـدف رشـد انـرژی نـو بـوده نمیشـده بـا
تزریـق چنـد ده میلیـارد دالر بودجه شـتاب ویـژهای به
ایـن فناوریهـا داد و ایـن همه راه دور و ریسـکی نرفت؟
فرضیـه کتاب البته به لحاظ تجربی قابل بررسـی اسـت.
نویسـنده و همکارانـش میتواننـد سـری زمانـی بهبـود
عملکـرد و کاهـش قیمت انـواع مختلف انرژی نـو را در
چهـار دهـه گذشـته بررسـی کننـد و ببینند کـه آیا در
اوج بحـران اتمـی ایـران ( ۲۰۱۰تـا  )۲۰۱۳مـا عملکرد
خیلـی متفاوتـی نسـبت بـه قبـل و بعـد آن میبینیم یا
نـه .اگـر چنین چیزی مشـاهده شـد این یافتـه میتواند
در مهمتریـن مجالت علمی دنیا در حـوزه اقتصاد انرژی
چاپ شـود.
ولـی درفصـل  7کتاب شـواهدی علمی برای
تحلیـل بازار نفت ارائه شـده اسـت.
متاسـفانه مـدل اقتصادسـنجی ارائـه شـده در کتـاب
دارای خطاهـای ابتدایـی و پایـهای اسـت کـه باعـث
میشـود نتوانیـم نتایـج گزارششـده را جـدی بگیریـم.
مثلا ،میدانیـم کـه قیمت نفـت به لحـاظ آمـاری یک
فرآینـد قـدمزدن تصادفـی ( )Random Walkو دارای
ریشـه واحـد ( )Unit-Rootاسـت .نویسـنده معادلـه
اقتصادسـنجی تشـکیل داده که سـمت چـپ آن قیمت
نفـت دوره حاضـر و سـمت راسـت آن قیمت نفـت دوره
قبلـی اسـت و بعـد نتیجـه گرفتـه کـه هـر دالر افزایش
قیمـت حاضـر  ۰.۹۸دالر قیمـت دوره بعـد را افزایـش

میدهـد! متاسـفانه بـه ایـن موضـوع سـاده دقت نشـده
کـه آن  ۰.۹۸کـه با آب و تاب توضیح داده شـده در واقع
همـان ریشـه واحـد (ضریـب معـادل یک) متغیر اسـت
کـه میگویـد این فرآیند جنبـه مارکوفـی دارد و بهترین
تخمیـنزن قیمـت دوره بعد همـان قیمت امروز اسـت.
وقتی سـمت راسـت و چپ یک رگرسیون متغیرهایی با
ریشـه واحد هستند این رگرسـیون بیمعنا ()Spurious
اسـت و رقـم بـه شـدت بـاالی  0.98در  R2رگرسـیون
هـم ایـن را فریـاد میزنـد .اصـوال ایـن رگرسـیون حتی
بـدون تمـام متغیرهای سـاختاری که نویسـنده در مدل
گذاشـته و فقـط با قیمت نفـت دوره قبـل همانقدر R2
تولیـد میکنـد .ایـن نشـان میدهـد که مشـارکت بقیه
متغیرهـا در پیشبینـی قیمـت آینـده نزدیـک بـه صفر
اسـت و غیـر از ایـن هـم نباید باشـد ،چـون قیمت نفت
ماهیـت قـدمزدن تصادفـی دارد و به خاطر کارایـی بازار
تمـام اطالعـات در قیمـت جاری منعکس شـده اسـت.
لطفا کمی بیشـتر و سـاده تر توضیـح دهید.
روش درسـت چگونه می توانسـت باشد؟
روش درسـت تحلیـل اقتصادسـنجی این بود که سـمت
چـپ رگرسـیون ،درصد تغییرات قیمت نفـت (که دیگر
ریشـه واحـد نـدارد) و سـمت راسـت صرفـا متغیرهـای
سـاختاری توضیحدهنـده گذاشـته میشـد و آن موقـع
میدیدیـم کـه  R2ایـن رگرسـیون جدید چه قدر اسـت
(کـه حـدس میزنـم نزدیـک بـه صفـر باشـد) و سـطح
معنـیداری اخبـار مثبـت و منفـی چیسـت .حتـی اگر
ضریـب این متغیرها به لحاظ آماری معنیدار باشـد باید
دیـد که «انـدازه» آنها به لحاظ اقتصادی چیسـت .بازار
نفـت روزانـه در معـرض دههـا و صدهـا تکانه بـرونزا (از
جملـه بحـران اتمـی ایران) قـرار دارد و بـه لحاظ تجربی
بایـد پرسـید کـه سـهم هر کـدام از ایـن تکانههـا از کل
تغییـر قیمـت چیسـت .اگـر ببینیـم کـه مثلا افزایش
یـا کاهـش تنـش در بحـران اتمی فقـط یکـی دو دالر و
آنهـم به صورت موقـت روی قیمت اثر میگـذارد دیگر
داسـتان کتاب معتبر نیسـت.
در جـای دیگـری هـم ادعا میشـود که نوسـانات قیمت
نفـت در دورههـای اخیـر کـم شـده و این را بـه مدیریت
سیاسـی پشـت صحنـه ربـط دادهانـد .در حالیکـه در
سـالهای اخیـر مقـاالت متعـددی روی همیـن موضوع
نوشـته شـده و بـا روشهـای اقتصادسـنجی سـاختاری
( )SVARو تجزیـه شـوکهای قیمـت بـه شـوکهای
عرضـه و تقاضـا نشـان داده شـده کـه سـمت عرضـه
نفـت در طـول زمـان قابـل اعتمادتـر شـده (بـه خاطـر
عواملـی مثـل ظرفیت خالی احتیاطی در سـمت عرضه)
و شـوکهای تصادفـی در آن کمتـر شـده اسـت و لـذا
تکانههـای قیمـت هم در بـازار نفت کاهش یافته اسـت.
نویسـنده بـرای کل ایـن فصل صرفـا از دو مقاله نسـبتا
قدیمـی فارسـی اسـتفاده کـرده اسـت ،در حالیکـه
موضـوع فصل هفـت در دهها مقاله تخصصی چاپشـده
در ژورنالهـای معتبـر اقتصـاد انـرژی بـا دقـت بررسـی
شـده و نتایـج آن گـزارش شـده اسـت .متاسـفانه هیـچ
ارجاعـی بـه آنهـا داده نشـده اسـت کـه ایـن شـبهه را
ایجـاد میکنـد که نویسـنده اصوال بـه این ادبیـات اعتنا
نداشـته است.
خالصـه اینکـه کتـاب ابتدا یـک فـرض بحثبرانگیز در
مـورد رابطـه بحـران اتمی ایـران و بـازار جهانـی نفت را
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مطـرح کـرده کـه میتـوان اسـتدالل کیفی به نفـع آن
ارائـه کـرد .ولی بـه عنوان پشـتیبان تجربی ،یک سـری
نتایـج ضعیـف یـا حتـی نادرسـت اقتصادسـنجی را بـه
عنـوان شـاهد آن ارائه کرده اسـت که متاسـفانه به هیچ
وجـه نمیتـوان آنهـا را جدی گرفت و فقـط میتوان به
عنـوان نقطه شـروع اسـتفاده کرد.
شـما افـت قیمـت نفـت را بیشـتر ناشـی از
انقلاب شـیل و واکنـش هـای اوپـک مـی
دانید(کـه درواقـع برمـی گردد به مکانیسـم
عرضـه و تقاضـا) درحالـی کـه بـه نظـر می
رسـد ایـن گـزاره نیـز خـارج از چارچـوب
تحلیلـی کتاب نیسـت .چـرا که آقـای رنانی
در کتابشـان به نفت های غیر متعارف اشـاره
کـرده انـد و هـم چنین یـادآور شـده اند که
آمریـکا قصـد دارد درسـال  2020صادرکننده
نفـت باشـد .در مصاحبـه ای که دی مـاه 93
بـا روزنامـه شـرق داشـته انـد هـم بـه این
نکتـه اشـاره کرده اند و پیشـرفت فنـاوری و
افزایـش قیمت نفت را علت مقـرون به صرفه
شـدن اسـتخراج نفت شـیل دانسـته اند که
باعـث شـد تولیـد نفـت آمریـکا با سـرعت
باورنکردنـی افزایـش یابد.
بنابراین چیزی که بیشـتر مـورد توجه کتاب
اسـت تالش غـرب و آمریـکا برای بـی نیازی
از نفـت خاورمیانه اسـت که ازایـن طریق هم
کشـورهای اسلامی را به زمین بزنند و هم از
شـر هزینه های کنتـرل خاورمیانه ای پرتنش
و ناآرام خالص شـوند.
قیمـت نفـت یک متغیر تصادفی اسـت که به متغیرهای
زیـادی در سـمت عرضـه و تقاضـا بسـتگی دارد .ایـن
بـازار در معـرض تکانههـای مختلفـی اسـت کـه چـون
بیشترشـان ماهیـت پیشبینی ناپذیر دارنـد قیمتها را
تصادفـی میکننـد .نـه تنها قیمت نفت به سـختی قابل
پیشبینی اسـت -حتی مدیریت آن هم بسـیار مشـکل
اسـت .ادبیـات مفصلی هسـت کـه میگوید خـود اوپک
کـه تولیـد بخـش مهمی از نفـت دنیـا را در دسـت دارد
هـم عملا در کنتـرل قیمت ناتوان اسـت -چه برسـد به
کشـورهای مصرفکننـده نفت.
حـال اگر بحث این اسـت کـه آمریکا به دنبـال بینیازی
از نفـت خاورمیانـه اسـت که ایـن موضوع بدیهی اسـت
و خیلـی قبـل از ایـن کتاب همـه آن را میدانسـتند .در
عمـل هم خاورمیانه سـهم خیلی بزرگی از نفـت وارداتی
آمریـکا نـدارد .ولی نفت بازاری به هم پیوسـته اسـت که
قیمتش بـه صـورت یکپارچه تعیین میشـود.
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و درمورد انقالب شیل؟
انقلاب شـیل هـم فرآینـدی بـود کـه چنـد سـال قبل
از سـال  ۲۰۱۲آغـاز شـده بـود و حتی در زمـان نگارش
کتـاب ایشـان عمال به دوره تولید رسـیده بـود (فراموش
نکنیـم که روند مثبـت تولید گاز طبیعـی آمریکا تقریبا
از سـال  ۲۰۰۷شـروع شـده اسـت) .این را البته از نقاط
قـوت کتـاب میدانـم کـه در فصـل نهـم بـه تفصیل به
موضـوع منابـع غیرمتعارف پرداخته اسـت.
نویسـنده بـه درسـتی اشـاره میکنـد کـه
بـرای اقتصـادی مانـدن سـرمایهگذاری در
منابـع غیرمتعـارف قیمـت نفـت بایـد بـاال
بمانـد .ولـی ظاهـرا ایـن سـناریوی غـرب -
کـه در داسـتان کتاب هسـت  -به شکسـت
کشـیده شـد ،چون قیمت نفت پایین افتاد و
تولیدکنندگان شـیل یکی یکی متضرر شـده
و در حـال خـروج از بازار هسـتند.
میدانیـم کـه افـت قیمت فعلـی نفت بیشتر بـه خاطر
سیاسـتهای عربسـتان در اوپـک بـوده کـه اتفاقـا یـک
هدف آن ورشکسـتگی شـرکتهای نفت شیل آمریکایی
اسـت .ایـن اتفاقـا در خلاف روایـت اصلی کتـاب پیش
رفتـه اسـت و بایـد دید چه طور در سـناریوی نویسـنده
تحلیل میشـود.
ضمنـا فرامـوش نکنیـم کـه پیشبینـی باید محـدود به
زمـان و دامنـه و مشـخص باشـد .ایـن که مثلا بگوییم
قیمـت نفـت در ده سـال آینـده صـد دالر خواهـد شـد
همانقـدر جـدی اسـت کـه بگوییـم قیمت نفـت در ده
سـال آینـده  ۲۰دالر خواهـد شـد .بـه توجه بـه ماهیت
نوسـانی قیمـت نفت هـر دو این پیشبینیهـا برای یک
زمانـی و بـرای چنـد ماهـی در ده سـال آینـده محقـق
خواهنـد شـد و هـر دو طـرف میتوانـد مدعی باشـد که
آینـده را پیشبینـی کرده اسـت.
نویسـنده ادعـا می کنـد که آمریـکا و غرب
قصـد دارند انرژی هـای نـو را جایگزین نفت
کننـد و ایـن اقـدام را بـرای غـرب بسـیار
حیاتی مـی داند چـرا که مثال درکتـاب آمده
کـه نصـف ثـروت غـرب در کنـار دریاهـا و
اقیانوس هاسـت که درخطر باال آمدن سـطح
آب دراثـر افزایـش گرمـای زمین اسـت .این
کتـاب مـی گوید غـرب بـرای ایـن کار راهی
نـدارد جزاینکه ازطریق شـوک هـای بیرونی
این مشـکل را حل کند و از اسـتراتژی «فشار
بـزرگ» راه را بـرای ایـن جایگزینـی همـوار
کنـد .نظـر شـما دراین مورد چیسـت؟
خـب ایـن هـم از بدیهیـات اسـت و ربطی به ایـن کتاب

نـدارد .سـالها اسـت کـه کنفرانسهـای تغییـر اقلیـم
برگـزار میشـود و نزدیـک سـه دهه اسـت تلاش برای
معرفـی انرژیهـای نـو در دنیـای غـرب شـروع شـده
اسـت و بـه تدریـج پیـش رفتـه اسـت .در واقـع تحریـم
نفتـی اوپـک در سـال  ۱۹۷۳و ضربـه شـدیدی کـه بـه
آمریـکا از زاویـه کمبـود فرآوردههای سـوختی وارد شـد
ایـن کشـور را وارد مسـیر جدیدی کرد کـه از یک طرف
بهـرهوری انـرژی بـاال بـرود و از طـرف دیگـر بـه دنبـال
منابـع جایگزیـن انـرژی باشـند .بنابراین ضمـن اینکه
مـن کاملا با نکته شـما موافق هسـتم میزان مشـارکت
کتـاب در ایـن بحـث را متوجه نمیشـوم .ولـی از طرف
دیگـر ،غـرب در یافتـن جایگزینـی بـرای «نفـت خام»
ناموفق بوده اسـت .در قبل اشـاره کـردم که بخش حمل
و نقـل هنـوز هـم تقریبـا مطلقـا بـه نفـت خام وابسـته
اسـت .تالشهـای زیـادی شـد تا سـوختهای زیسـتی
جایگزیـن نفتخـام شـود کـه در عمـل بـه محدودیت
زمیـن و قیمت محصـوالت غذایی برخورد کـرد و موفق
نشد .
ازجملـه شـواهدی که ایشـان برای ایـن ادعا
(طرح آمریـکا و غرب بـرای جایگزینی انرژی
هـای نو به جـای نفـت) آورده اند این اسـت
که قبـل از سـال  2001و برسـرکارآمدن جرج
بـوش ,دریـک دوره  17سـاله سـهم نفـت
درمصـرف کل انـرژی جهـان تقریبـا ثابت و
بیـن  %37تـا  %39بود.
امـا بعـدازآن در یک دهه درحالـی که مصرف
انرژی حـدود  %30افزایش یافت ,سـهم نفت
از  %38بـه  %32کاهش یافت.
آیـا ایـن آمـار را به منزلـه جایگزینـی انرژی
های نـو به جـای نفـت نمـی دانید؟
چـرا! مـن هـم تـا حدی بـا شـما موافقـم .این مشـاهده
درسـتی اسـت کـه سـهم نفـت در سـبد انـرژی در دنیا
در حـال کاهـش اسـت .ایـن موضوعی شناختهشـده در
سـناریوهای انرژی دنیا اسـت .البته بخشی از این کاهش
بـه خاطـر ظهور صنعت گاز (در اثر انقالب شـیل) اسـت
و بخشـی به خاطر «برقیترشـدن» صنعت انرژی اسـت.
بخشـی از ماجـرا هـم بـه خاطـر عددی اسـت کـه خود
شـما ارائـه دادیـد :مصـرف انـرژی در دنیـا  %۳۰افزایش
یافتـه ولـی چـون عرضـه نفـت کشـشپذیری کمتـری
دارد ،تولیـد نفـت بـه این میـزان زیاد نشـده اسـت و در
نتیجـه سـهم نفـت از سـبد انـرژی دنیـا کاهـش یافتـه
اسـت (در حالـی کـه تولیـد مطلق آن بـاال رفته اسـت).
اگـر ادعـای کتاب این اسـت کـه جهانی در حـال تالش
بـرای خـروج از سـوختهای فسـیلی و جایگزینـی آن
بـا انـرژی نو اسـت کـه حرف جدیـدی نیسـت و بیش از
یـک دهه اسـت کـه یکـی از مهمتریـن موضوعات بحث
در اقتصـاد انـرژی و محیطزیسـت اسـت .البتـه سـهم
انرژیهـای نـو هنوز بسـیار محـدود اسـت و در واقع گاز
(که خودش سـوخت فسـیلی اسـت) کمکم جـای نفت
را گرفته اسـت.
آقـای دکتـر رنانـی مدعی هسـتند که بخش
بزرگـی از تحـوالت خاورمیانـه از جملـه بهار
عربی و فروپاشـی کشـورهای اسلامی مانند
لیبـی و سـوریه و هم چنین پدیـداری داعش
به نوعی در کتابشـان پیش بینی شـده اسـت
و درواقـع بـه نظر می رسـد این تنـش ها در
چارچـوب تحلیلی کتاب اسـت.

و هـم چنیـن معتقدنـد کـه مناقشـه اتمـی
ایـران بـازی ای اسـت کـه غـرب و آمریـکا
طراحـی کـرده انـد و ادامـه پـروژه حمله به
افغانسـتان و عـراق اسـت.
درواقـع پیتـر اوربـون و دیوید موریسـون در
کتاب «توهـم خطرناک» کـه ازقضـا درایران
ترجمـه و با مقدمه دکتررنانی منتشـر شـده
هـم همیـن دیـدگاه را دارند و بنا به اسـنادی
ادعـا می کننـد که دسـتگاه هـای اطالعاتی
آمریـکا و اسـرائیل میداننـد که ایـران درپی
سـاختن سلاح هسـته ای نیسـت ولـی در
پـی سندسـازی و راه انـدازی جنگـی دیگـر
درخاورمیانه هسـتند.
البته بـا این تفـاوت که دکتر رنانـی معتقدند
کـه بـه ایـران حمله نخواهد شـد و مناقشـه
اتمی بـرای کنترل بـازار انرژی اسـت.
شـما مناقشـه اتمـی را چگونـه تحلیـل می
کنید ؟
اگـر بخواهـم کمی شـوخی کنم بایـد بگویم ایشـان این
نـوع ادعاهـا را میکننـد (اگـر کرده باشـند) کـه دیگران
مجبـور میشـوند بگوینـد کتاب ایشـان علمی نیسـت.
راسـتش من در کتاب شـواهد مشـخصی بـرای این ادعا
ندیـدم و کال هـم نمیدانـم فـرض پیشبینی آینـده در
مـورد تحـوالت منطقـه پیچیـدهای مثـل خاورمیانه چه
قـدر میتواند جـدی گرفته شـود.
ایـن احتمـال که مناقشـه اتمی ایـران بازی
موافقـم کـه 
باشـد که غرب در ادامه سیاسـت قدیمی مهـار دو جانبه
و بـرای مقابلـه بـا ایـران و تضعیف موقعیـت منطقهای و
جهانی کشـور ما طراحی کرده باشـد حـرف قابل قبولی
اسـت و بعیـد هـم میدانـم طـرح آن مختـص ایشـان
باشـد .ولـی اینکـه بهـار عربـی و ظهـور داعـش در این
کتـاب پیشبینی شـده اسـت  -کـه حتی اندیشـکدهها
و نهادهـای امنیتـی و موسسـات تخصصـی هـم تنها در
طـول زمـان به پویاییهـا و پیچیدگیهـای آن پی بردند
 کمـی عجیب اسـت.البتـه ایشـان ادعـا نداشـته انـد که بـه طور
دقیـق پیـش بینی کـرده انـد ولـی در کتاب
ایجـاد تنـش درخاورمیانـه را اسـتراتژی
راهبـردی غـرب بـرای کنتـرل بـازار نفـت
دانسـته انـد که مـواردی کـه ذکر کـردم می
تواند مصادیقـی ازاین اقدامات برای رسـیدن
بـه هـدف مـورد نظـر غرب باشـد.
اجـازه بدهیـد یـک مثـال بزنم .لیبـی یـک تولیدکننده
مهـم نفـت اسـت .وقتـی بحـران لیبـی جـدی شـد
قیمـت نفـت بـرای چنـد روزی در چنـد  ۴-۳دالر جـا
بـه جـا شـد و سـر جایـش برگشـت .ایـن کـران باالیی
بـود کـه صـرف وجود یـک بحـران (نـه کاهـش واقعی
در تولیـد) در منطقـه میتوانسـت روی قیمـت نفت اثر
بگـذارد .اگـر نویسـنده معتقد اسـت که غرب بـا بازی با
تنـش خاورمیانه (که ظاهرا حسـابی از دسـتش در رفته
و گریبـان خـودش را هـم گرفته اسـت) قیمـت نفت را
کنتـرل میکند یا باید شـواهد تجربی بـرای این موضوع
ارائـه کنـد یا حداقل بـه ادبیاتی کـه چنین رابطـهای را
نشـان میدهـد ارجـاع بدهـد .همـان طـور کـه چندبار
قبلتـر گفتم متاسـفانه بیشتـر ارجاعات کتـاب در حد
کتابهای فارسـی اسـت و کمتر جایـی -در واقع تقریبا
هیـچ جـا  -به ادبیات و مقـاالت تخصصی که موضوعات

شـبیه بـه ادعاهـای کتـاب را تحلیـل انتقـادی و دقیق
کردهانـد ارجـاع داده میشـود.
آقـای دکتـر رنانـی می گویـد تحلیـل های
کتابـش براسـاس نظریـه بـازی ها اسـت که
در فصل  ,8مناقشـه اتمی را براسـاس نظریه
بازی ها شـرح داده اسـت.درواقع نویسـنده
مـی گویـد آمریـکا و غـرب بـا یک بـازی از
پیـش طراحی شـده ایـران را وارد مناقشـه
اتمی کردند و با حرکات نمایشـی و سـیگنال
های فریبنده سـعی کرده اسـت این مناقشه
را بـه صـورت «کـج دار و مریـز» ادامـه دهد
و ازطریـق شـوک هـای مدیریت شـده بازار
نفـت را مدیریـت کنـد .اسـتفاده از چنیـن
سیاسـت هایـی بـه کـرات در تصمیماتی که
آمریکا و غرب درقبال سـایر کشـورها اتخاذ
کـرده اند مشـاهده شـده اسـت کـه در آثار
نخبگان و سیاسـتمداران آنها نوعی از قدرت
هوشـمند محسـوب می شود.
بـه نظر می رسـد نویسـنده شـواهد کافی را
برای چنین دیدگاهی در کتابشـان آورده اند.
امـا گویا شـما نظر دیگـری دارید.
بلی ،متاسـفانه من با نویسـنده موافق نیسـتم! در فصل
هشـت سـعی شـده اسـت مدلـی بـرای رفتـار غـرب
بـرای فریـب ایـران داده شـود .بر خالف مطلبـی که در
کتـاب آمده اسـت اتفاقا یکـی از شـهودهای پایه نظریه
بـازی ایـن اسـت که ارسـال هر سـیگنالی لزومـا به کار
تغییـر نتیجه بـازی نمیآیـد و به اصطلاح حرف مفت
( )Cheap Talkاسـت.
تنهـا سـیگنالی ارزش دارد که ارسـال آن هزینـهزا بوده
و معتبـر( )Credibleباشـد .بـر خلاف برداشـتی کـه
در کتـاب ارائـه شـده اسـت ،بازیگـران مدلشـده در
نظریـه بـازی یک درجه هوشـمندتر از این هسـتند که
گـول رفتـار غیرصمیمانـه و فریبکارانـه طـرف مقابـل
را بخورنـد! چـرا کـه در تحلیـل ذهنیـت طـرف مقابـل
«میداننـد» کـه ایـن بازیگـر انگیـزه دارد تـا عالمـت
غلـط بدهـد و لـذا تصمیـم طـرف مقابـل برای ارسـال
عالمـت غلـط هم جزوی از تجزیه و تحلیل آنها اسـت.
نتیجـه مشـهوری در نظریـه بازی هسـت کـه میگوید
بازیگرانـی که سـعی کننـد با عالمـت غیرمعتبر طرف
مقابـل را گـول بزننـد هـم وقت خـود را تلـف میکنند
کـه عالمـت غلـط بدهنـد و هـم «نمیتواننـد» تعـادل
بـازی را عـوض کننـد چـون طـرف مقابل دسـت آنها
را میخواهنـد.

ایـن مثالـی کـه زدیـم نمونـهای از خطـای متدولوژیک
کتـاب اسـت کـه در آن صرفا بـا درک ابتدایـی از برخی
مفاهیـم اقتصادی دسـت بـه تحلیلهایی زده میشـود
کـه در ادبیـات پیشرفتهتـر آن حـوزه بحـث شـده و
ادبیـات جلوتر از آن رفته اسـت .نمونهای از این مشـکل
را در بخـش اقتصادسـنجی هـم بیـان کردم.
درپایـان لطفـا سـخن پایانـی و جمـع بندی
خـود را از ایـن گفـت و گـو ارائـه دهید.
همـان طـور کـه در اول مصاحبـه عرض کـردم در زمان
نقـد بایـد بیرحـم و صریـح باشـیم و مـن هـم سـعی
کـردم نقـد صریح خـودم را نسـبت بـه این کتـاب ارائه
کنـم .نقـد اصلی ایـن بود کـه کتاب داسـتان جـذاب و
بـه لحـاظ درونـی سـازگار در مـورد برنامـه قدرتهـای
جهانـی بـرای نفـت خاورمیانـه توصیـف میکنـد .ولـی
متاسـفانه ایـن داسـتان نـه بـا منطق خـرد بـازار انرژی
سـازگار اسـت و نه شـواهد تجربی قابل اعتنایی برای آن
ارائـه شـده اسـت .ضمـن اینکه کتـاب به جـای اینکه
بـه ادبیات گسـترده و بـروز اقتصاد انرژی (که مشـخصا
بـه تحلیـل فرضهای طـرح شـده در کتاب میپـردازد)
متکی باشـد ،به مجموعه پراکندهای از منابع غیرمرتبط
بـا حـوزه اقتصـاد انـرژی میپـردازد .در مـوارد متعددی
تحلیـل همبسـتگی به جـای تحلیل علی ارائه میشـود
کـه در نتیجـه نمیتـوان آنرا جـدی گرفت.
طبعـا ایـن نقـد به معنـای در نظر نگرفتـن زحمات تیم
تهیـه کننـده کتـاب نیسـت و بایـد از آنها بابـت طرح
موضوعـات مهمـی (و آن هم بـا این حد از اسـتقبال در
سـطح جامعـه) قدردانی کـرد .به نظرم کتـاب بارقهها و
خـوراک فکری خوبی بـرای طرح پژوهشهـای دقیقتر
و جزییتـر آینـده فراهـم میکنـد و از ایـن جهـت هـم
مطالعـه آن را بـه محققان توصیـه میکنم.
مـن اگـر جای تیـم نویسـنده کتاب باشـم همین کتاب
را در  ۲۰۰-۱۰۰صفحـه ،بـا حـذف فصـول غیرمرتبط و
تمرکـز روی بحـث ژئوپلیتیـک انرژی و بر اسـاس ارجاع
بـه ادبیات روز اقتصاد انرژی بازنویسـی کـرده و به عنوان
یـک کتاب جالـب علمی به بـازار عرضـه میکنم.
بـار دیگـر ازایـن کـه وقـت گرانبهایتـان را
دراختیـار مـا گذاشـتید و با دقـت و حوصله
سـواالت را جواب دادید بسـیار سپاسـگزارم
و امیـدوارم موفق و سـربلند باشـید .
خواهـش میکنـم .از طـرح سـواالت دقیـق و چالشـی
شـما هـم متشـکرم و امیـدوارم ایـن گفـت و گـو قـدم
کوچکـی برای پیشبـرد و تدقیق بحث سیاسـت انرژی
در کشـور برداشـته باشد.

