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 ندـاع می کـرد دفـقوق زن و مـری حـرابـلی از بـبهه مـج

   ۴بقيه از ص ..                              چشم انداز اقتصاد آمريکا و
  .می شوند دارای ظرفیت کمتر و هزینه تولید بیشتری باشند کشف

 سال گذشته اهمیت استراتژیک خاورمیانه در تأمین نفـت مـورد نیـاز              20     طی  
% 60 بـه     نزدیک  1980 در سال   . جهان به میزان چشمگیری افزایش یافته است      

اکنون این نسبت بـه رقمـی   . ذخائر یافت شده نفتی جهان در خاورمیانه قرار داشت    
با توجه به اینکه بخش عمـده ایـن ذخـائر در            . افزایش یافته است  % 80نزدیک به   

کشورهایی متمرکـز اسـت کـه دارای مشـکالت اقتصـادی و سیاسـی متعـددی                 
میزانـی    بـه      نفت   در صنعت  باشند، این نگرانی وجود دارد که سرمایه گذاری        می

  .که پاسخگوی نیازمندیهای اقتصاد جهانی باشد صورت نگیرد
 موجب خواهـد    نفت  دالر افزایش در قیمت 15     همانطور که در باال گفته شد،       

ـا بـه میـزان          در سـال کـاهش یابـد    % 0،5شد تا سطح تولید ناخالص ملـی آمریک
). ، تنزل کنـد   %15در سال، یعنی برابر     % 2،5به  % 3میانگین نرخ رشد اقتصادی از      (

تأثیر این پدیده بر روی نرخ تورم و نسبت کسریِ تراز پرداخت هـای خـارجی بـه                  
 نـرخ تـورم از    برای مثال،(خواهد بود % 0،15و % 0،5تولید ناخالص ملی به ترتیب    

بـا توجـه بـه    ). افزایش خواهد یافـت % 5و کسریِ تراز پرداخت ها از   % 2،5به  % 2
ودن کسریِ بودجه دولـت و کسـریِ تـراز پرداخـت هـای خـارجی آمریکـا،            باال ب 

افزایش چشمگیر قیمت نفت همراه بـا افـزایش کسـری بودجـه و کسـریِ تـراز                  
در سـال  % 1در سـال بـه   % 3پرداخت ها می تواند نرخ رشد اقتصادی آمریکا را از       

ـا  در شرایط نامساعدتر تشدید بحران خاورمیانه می تواند اقت. کاهش دهد  صاد آمریک
  .و به تبع آن، اقتصاد جهانی را وارد یک دوره رکود شدید و نسبتاً طوالنی سازد

  
  بحران خاورمیانه

     کسریِ تراز پرداخت های خارجی آمریکا، کسری بودجه دولـت مرکـزی آن و           
ـا    افزایش قیمت نفت ریسک های عمده ای می باشند که چشم انداز اقتصاد آمریک

قابل پیش بینی است کـه طـی چنـد    . د جهان را تهدید می کنندو به تبع آن اقتصا 
. سال آینده دولت آمریکا هم خود را متوجه کنترل و کاهش این ریسک هـا نمایـد           

بحران خاورمیانه، به ویژه شرایط عراق یکی از عوامل پایه ای این ریسک ها مـی                
ـلی   به منظور کنترل و کاهش این ریسک پایه ای، آمریکا با سه گز            . باشد ینش اص

  :روبرو است
ـیر   ( خروج فوری و بدون شرط از عراق، بمنظور کـاهش کسـری بودجـه                - از مس

  )کاهش بودجه نظامی
 تعمیق بحران، به ویژه گسترش آن به ایران، به منظور درهم شکستن مقاومـت               -

نیروهای منطقه، یکسره کردن کار و دستیابی به یک راه حل پایـه ای بـرای کـل        
  قهطمن
ـافتن              همکاری ب  - ا کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا جهت تنش زدایی منطقه و ی

  یک راه کار مورد پذیرش کلیه نیروهای ذینفع
     با توجه به نگرانی آمریکا از گسترش نفوذ جمهوری اسالمی ایران در عـراق و               

ـلمانان بنیـادگرای طرفـدار ایـران،              نخسـت   گـزینش  خطر روی کـار آمـدن مس
   و  این راه کار احتماالً بـا مخالفـت اتحادیـه اروپـا           . ا نخواهد بود  انتخاب برتر آمریک  

ـا و             برخی   از کشورهای منطقه نیز مواجه خواهـد شـد، زیـرا خـروج فـوری آمریک
ـله را پـر کنـد                      متحدان آن از عراق بدون ایجاد شـرایطی کـه بتوانـد خـالء حاص

ـتر     هـرج  به تواند می ـ           و مـرج بیش ـترش دامنـه نـاآرامی ب ه سـایر   در عـراق، گس
  .کشورهای منطقه و تعمیق بحران بازار نفت بیانجامد

     تجربه جنگ عراق با صراحتی انکارناپذیر مبین بیهـودگی و زیانبـاری راه حـل      
ـافتن راه         . های نظامی برای حل بحران خاورمیانه است       با این وجود، در صـورت نی

عمیق بحـران  کاری مناسب برای خروج از بن بست بحران عراق، فشار حاصل از ت        
اقتصادی می تواند چنان شدید باشد که آمریکا را بـه سـوی گـزینش دوم، یعنـی                  
ـتن مقاومـت                      ـترش آن بـه ایـران، بـه منظـور در هـم شکس تعمیق بحران و گس

ـاالً برنـده ای     . نیروهای منطقه و یکسره کردن کار، سوق دهد      ایـن گـزینش احتم
جه کشـورهای منطقـه بـه       نخواهد داشت و به احتمال قوی بیشترین زیان آن متو         

لذا، ایجـاد شـرایط مناسـب بـرای پرهیـز از ایـن گـزینش                . ویژه ایران خواهد شد   
بایست در صدور اولویت جامعه جهانی و کشورهای منطقه، بـه ویـژه ایـران و                 می

  .عراق قرار گیرد
     مطلوب ترین راه کار برای خروج از بن بست بحران کنونی در گـزینش سـوم                 

اما پیشبرد موفقیت آمیز این راه کار، عالوه بر عملکـرد خردمندانـه از سـوی           . ستا
  آمریکا، مستلزم عزم راسخ و همکاری جامعه جهانی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا

نامه ای به تمام ايرانيان عزيز در هر کجايی از 
  اين کره خاکی

                غالمرضا صولت زاده                                                     
چند وقتی است کـه صـحبت هـای زيـادی پيرامـون برگـزاری يـک              

رفراندوم برای تشکيل يـک حکومـت دموکراسـی در ايـران وجـود دارد و            
از اينرو فکـر کـردم      . گروهی از دوستان مشغول جمع کردن امضاء هستند       
ا درباره  اين رفرانـدوم      شايد بنده هم به عنوان يک ايرانی بتوانم نظر خود ر          

اعالم کنم تا شايد با اين کار بتوانم مانع از آن شوم کـه کالهـی ديگـر بـر                    
  .سرمان برود

     اينکه اين حرکـت در راه برقـراری دموکراسـی و آزادی در کشـورمان               
است حرفی نيست اما فراموش نکنيم که برای برگزاری چنين رفرانـدومی            

 نظر بنده اين شرايط در حـال حاضـر در     به شرايط خاصی نياز است که به      
  .کشورمان حاکم نيست

     فرض کنيم که با جمع کردن امضاء موفق شويم کـه مسـئوليتهائی را              
هم برای برگزاری رفراندوم در ايران برپا کنيم، در توجه اول چه کسی مـی   

اگر اميدمان به جوامـع اروپـايی و       . خواهد ناظر برگزاری اين رفراندوم باشد     
اصطالحاً سازمان ملل است که هر چـه مـی کشـيم زيـر سـر                يکا و يا    آمر

اگر هم خيال می کنيم که با وجود حضرات در ايـران امکـان              . آقايان است 
برگزاری اين رفراندوم وجود دارد، که خوب از حاال می دانيم کـه هـر چـه         

مگـر انتخابـات   . هم در صندوقها بياندازيم باز هم رأی به نفع اسـالم اسـت     
با وجود اينکه از سوی مردم و گروهای        .  هفتم را فراموش کرده ايم     مجلس

با وجود اين جمهوری اسالمی ادعـا کـرد کـه          .  شده بود  تحريماپوزيسيون  
  .ردندشرکت کاز واجدين شرايط در انتخابات % ۵۰حدود 

    در شـرايطی کـه رأی مـردم را بــا موتـور سـيکلت و يخچـال و فريــزر       
يت صادر می کنند، فکر مـی کنيـد برگـزاری           خرند، شناسنامه بی هو    می

  يک رفراندوم آزاد در ايران وجود دارد؟
    از طرفی چرا حاال که کم کم به انتخابات رياسـت جمهـوری در ايـران                
نزديک می شويم و آقايان فهميده اند که ديگر ايـن بـار خـاتمی ديگـری                 

س مردم را   وجود ندارد که با دروغهای رنگارنگ و صحبتهای بی پايه و اسا           
به سر صندوقهای رأی بکشاند، به يکباره صحبت برگزاری رفراندوم پـيش            

جديداً هم شنيده ام قرار است اين رفراندوم همزمـان بـا            . کشيده می شود  
  !انتخابات رياست جمهوری برگزار شود

 سال پيش هم در اوايـل    ۸     هموطونان گرامی فراموش نکنيم که حدود       
باره آقای خاتمی، منجی وقـت ملـت ايـران ظـاهر            فصل بهار بود که به يک     

 ميليون رأی به مقام رياست جمهـوری  ۲۱همان سال ايشان با حدود   . شد
آيا بجز اين که در جوامع بين المللی بـه نظـام جمهـوری اسـالمی                . رسيد

  رسميت بيشتری داديم کار ديگری هم کرديم؟
  آيا با اين کارمان عمر اين نظام را بيشتر نکرديم؟

  چند وقت پيش جلسه ای در اين رابطه داشـتيم و صـحبت بـه آنجـا                    
کشيده شد که با برگزاری اين رفراندوم، فقط مشروعيت نظـام در جوامـع              
بين المللی بيشتر خواهد شد و آقايان اروپايی هم که فقط منتظـر چنـين               
فرصتهايي هستند تا به بهانه اينکه اين رژيم توسط مردم انتخـاب شـده و               

 حقوق بشری هم در آن وجود نـدارد و ايـن قـانونی اسـت کـه           هيچ نقض 
خود مردم انتخاب کرده اند به روابط تجاری با ايران بپردازند و نفت و گـاز                

  .کشورمان را به تاراج ببرند
    در اين ميان، يکی از دوستان گفت خوب، به فرض هم که چنين باشـد      

  بر  که در هر صورتو با اين کار فقط مشروعيت نظام بيشتر شود اينها
  ۶                                                         بقيه در ص 

__________________________________________  
ـین و مهمتـر از همـه ایـران و نیروهـای             کلیه کشورهای ذینفع از جمله روسیه، چ

ـام مـی گیـرد    انتخابات عراق که در پایان مـاه ژانویـه   . سیاسی عراق می باشد  انج
   ٭.  در این گزینش ایفا می کند نقشی سرنوشت ساز


