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واحد علوم و تحقیقات

*
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چكيده
سیاست انرژی امریکا ،کاهش وابستگی ،تنوع سازی و روی آوردن به انرژیهای جدید و اقدامات امریکا در پررنگ
کردن حضور خود در مناطق نفتخیز است.

کلید واژهها
راهبرد نفتی امریکا ،متنوع سازی ،جایگزینی سایر انرژیها ،امنیت انرژی.
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* استاد ،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
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طرح مسئله

ایاالتمتحده امریکا یکی از کشورهای عمده تولیدکننده انرژی در سطح جهان است ،که در رتبهبندی مصر 
ف
()1
انرژی در جهان ،مقام اول را به خود اختصاص داده است .در ارتباط با انرژیهای فسیلی باید گفت که امریکا
()2
()3
بزرگترین مصرفکننده و واردکننده نفت در جهان مییاشد .هرچند امریکا در تولید انواع انرژی (برق ،هستهای و
زغالسنگ و سایر انرژیها) نیز جایگاه مهمی دارد ،اما مصرف انرژی این کشور بسیار بیشتر از میزان تولید داخلی
آن است که سهم عمدهای از آن را نفت خام و فرآوردههای نفتی مانند بنزین و نفت حرارتی تشکیل میدهد.
این امر نگرانیهای عمدهای را برای رهبران این کشور ایجاد کرده ،به ویژه آنکه بخش اعظم نفت جهان در
منطقه خلیجفارس و تحت اختیار سازمان اوپک قرار دارد .این امر موجب شده که در این بعد امریکا به شدت
به نفت خلیجفارس و اقدامات اوپک وابسته باشد .در نتیجه برای کاهش این وابستگی سیاست «متنوعسازی» و
«جایگزینی سایر انرژیها» در دستور کار این کشور قرار گرفته است.
جدول  .1میزان مصرف گاز امریکا در سطح جهان
ردیف

کشور

2

ایاالتمتحده

1
3
4
5
6
7
8
9
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روسیه
ایران

آلمان
کانادا

انگلستان
ژاپن

ایتالیا

ترکیه
عربستان سعودی

مصرف گاز طبیعی (مترمکعب)
610000000000
604000000000
98190000000
96840000000
92760000000
91160000000
83670000000
82640000000
73940000000
68320000000

SOURCE: BP. Statistical Review of world energy, 2009

«اداره اطالعات انرژی امریکا» ،درصد میزان انرژیهای مصرفی این کشور را بدینترتیب اعالم کرده است :نفت
 40درصد ،گاز طبیعی  23درصد ،زغالسنگ  22درصد ،انرژیهای تجدیدپذیر و آبی  7درصد ،انرژی هستهای
()4
 8درصد .سوختهای فسیلی مانند :نفت ،زغالسنگ و گاز طبیعی  85درصد انرژیهای جهان را تأمین میکنند.
پس از این سوختها منابع هستهای ،برق آبی ،خورشیدی و باد قرار گرفتهاند .به پیشبینی اداره اطالعات
انرژی امریکا ،میزان مصرف نفت و گاز طبیعی در جهان تا سال  2020افزایش خواهد یافت ،اما مصرف زغالسنگ
به میزان کنونی باقی خواهد ماند .مصرف انرژی هستهای تا حدی رشد خواهد یافت و برق آبی و سایر منابع ،همان
میزان مصرف را خواهند داشت .منابع زغالسنگ امریکا ،مقام نخست را در جهان دارد ،همچنین این کشور از نظر
()5
منابع گاز طبیعی در رده ششم و از نظر منابع نفتی در رده یازدهم قرار دارد.
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جدول  .2میزان واردات گاز امریکا در سطح جهان
ردیف
1

کشور

ایاالتمتحده

117900000000

ژاپن

77600000000

آلمان

2
3

ایتالیا

4

ترکیه

5
6
8
10

70450000000
5090000000

فرانسه
کره جنوبی

35860000000

ترکیه

25480000000

اسپانیا

9

86990000000

47020000000

روسیه

7

واردات گاز طبیعی (مترمکعب)

37500000000
31760000000

SOURCE: BP. Statistical Review of world energy, 2009

جدول  .3میزان تولید نفت امریکا در سطح جهان
ردیف
1
2
3
5
6
7
8
9

10

عربستان سعودی

11000000

ایاالتمتحده

8322000

مکزیک

3784000

کانادا

3092000

ونزوئال

2802000

روسیه
ایران
چین
نروژ

کویت

9870000
4150000
3730000
2978000
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4

کشور

تولید نفت ()bbl/day

2669000

SOURCE: BP. Statistical Review of world energy, 2009
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جدول  .4میزان مصرف برق امریکا در سطح جهان
ردیف
1

کشور

ایاالتمتحده
چین

2

ژاپن

3

روسیه

4

آلمان

5

کانادا

6

هند

7

فرانسه

8

برزیل

9

10

کره جنوبی

برق مصرفی ()billion kWh

3/892
3/271
1/080
1/003
549/1
530

517/2
480

402/2
385/1

SOURCE: BP. Statistical Review of world energy, 2009

جدول  .5ذخایر گاز امریکا در سطح جهان
ردیف
1
2
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3
4
5
6
7
8
9

10

کشور
روسیه
ایران
قطر

عربستان سعودی

امارات متحده عربی
ایاالتمتحده
نیجریه

الجزیره
ونزوئال
عراق

ذخایر گاز (متر مکعب)
47570000000000
26370000000000
25790000000000
6568000000000
5823000000000
5551000000000
5015000000000
4359000000000
4112000000000
3170000000000

SOURCE: BP. Statistical Review of world energy, 2009
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جدول  .6ذخایر نفت امریکا در سطح جهان
ردیف

کشور

2

کانادا

1
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ذخایر نفت bbl

عربستان سعودی

266800000000

ایران

132500000000

عراق

کویت

178800000000
115000000000
104000000000

امارات متحده عربی

97800000000

روسیه

60000000000

ونزوئال
لیبی

نیجریه

ایاالتمتحده

79730000000
39130000000
35880000000
21760000000
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برآوردهای زمینشناسی در امریکا با استفاده از فناوریهای کنونی بازیافت نشان میدهد که میزان ذخایر گاز
طبیعی اثبات شده کشور ،معادل  90میلیارد بشکه نفت است .میزان ذخایر کشف نشده گاز طبیعی آن نیز نزدیک به
 90میلیارد بشکه معادل نفت برآورد شده است .طبق آخرین برآوردهای اداره اطالعات انرژی امریکا ،میزان دخایر
برداشتپذیر زغالسنگ  275میلیارد تن و  250برابر مصرف ساالنه جاری میباشد .گفتنی است که بازار انرژی
و فناوریهای جدید بر «برآورد» منابع سوختهای فسیلی تأثیر میگذارد .در صورت تأثیرگذاری تقاضای شدید
انرژی بر قیمتها ،شرکتها به دنبال یافتن منابع کشف نشده خواهند رفت ،منابعی که توسعه و اکتشاف آنها پیش
از این هزینهبر خواهد بود.
در تفکر سنتی راهبردی ،مفاهیم ذخایر راهبردی ،منابع نفتی ،تولید و مصرفکنندگان نفت و امنیت خطوط
انتقال نفت ،جایگاه خاصی دارند .ایاالتمتحده امریکا به عنوان بزرگترین تولیدکننده ،مصرفکننده و مؤثرترین
عضو در شبکه نفتی ،نقش مهمی در تدوین و توسعه تفکر جدید راهبردی نفتی دارد .در راهبرد امنیت ملی امریکا
برای قرن  21منابع جایگزین نفت ،ذخایر راهبردی و خطوط جدید انتقال نفت از پوسته فکری راهبردی خارج شده
و جنبه اجرایی پیدا کرده است .منابع جدید نفت در شرق و غرب افریقا ،سیر صعودی قیمت نفت و برهم خوردن
توازن قدرت در پی حضور سیاسی و نظامی ایاالتمتحده در افغانستان و عراق تجدید ساختار راهبردی را ملموستر
کرده است .منابع سرشار نفت در مناطق بحرانی سودان ،حضور لژیون چترباز فرانسوی در چاد ،استقرار نیروهای
حافظ صلح افریقایی در لیبریا به همراه امنیت خطوط انتقال نفت از غرب افریقا به اقیانوس ،این قاره را یکی از
منابع جایگزین نفت در راهبرد امنیت ملی امریکا برای قرن جدید ساخته است.
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بنابراین منابع جایگزین نفت ،ذخایر راهبردی و افزایش قیمت نفت رابطهای هندسی در تنظیم راهبرد جدید
نظامی در قرن  21و آن هم در جنگهای جدید دارند .در جنگهای جدید میتوان از ادوات و تجهیزات نظامی
با سوخت مصرفی کم نفت و مشتقات آن استفاده و نیز برای کاهش قیمت نفت در بازار جهانی آن را به سوی
مصرفکنندگان گسیل داد .امروزه تهدیدهای غیرمتقارن تروریستی در تأمین بیشتر امنیت نفتی و حتی تجدید
ساختار راهبردی نقش دارند .اعزام تفنگداران دریایی و رنجرهای نیروی زمینی ارتش امریکا به کشورهای دارنده
منابع نفتی در غرب افریقا ،امریکای التین ،کانادا ،منطقه دریایی خزر و روسیه برای تأمین امنیت خطوط انتقال
()6
نفت صورت میگیرد.
در نقاطی از جهان از جمله خلیجفارس ،دریای خزر و حتی غرب افریقا که ذخایر و منابع نفتی وجود دارد،
قدرتمندان جهان نیز با قدرت نظامی در آنجا حضور دارند .نوسان قیمت نفت ،آینده امنیت و اداره آن و ابعاد
خطرناک تروریسم ،ضرورت تجدید ساختار راهبردی را گوشزد میکنند .در حالی که طرحهای دهه  70میالدی ،به
ویژه طرحهای غیردفاعی به طور عمده تحت تأثیر پیامدهای ناشی از اقدامات اعضای اوپک قرار داشتند ،اما امروزه
طرحهای نظامی ،اقدامات اعضای این سازمان را تحت تأثیر قرار داده است .یکی از ویژگیهای مشترک این دو
دوره ،حجم وسیع درآمدهای نفتی کشورهای عضو اوپک و نیز تولیدکنندگان نفتی است .تشدید بحران در منطقه
به افزایش قیمت نفت و سرازیر شدن درآمدهای نفتی به سوی کشورهای دارنده این منابع در منطقه منجر شده و
بدینترتیب بین امنیت و ضدامنیت رابطه معکوس همراه با نوسان قیمت نفت به وجود آمده است .لذا الزم است که
پس از  11سپتامبر از زاویه جدیدی به آرایش راهبردی قدرتهای بزرگ نگریست .مسائل زیستمحیطی ،توسعه
پایدار ،صورتبندیهای جدید ،امنیت منطقهای و اشکال جدید تهدید از ماتریسهای معادله نفت ،امنیت و ساختار
جدید راهبردی جهانی به شمار میرود .طرحهای جهان سوم به ویژه کشورهای دارنده منابع نفتی با هر یک از
عناصر مذکور رابطه عقالنی دارد و مخالفت با هریک از آنها روند نیازمندسازی آنها را به خارج گسترش میدهد و

70

مفهوم دولت را نیز ملموستر میسازد.
حدود  65درصد ذخایر نفت جهان در منطقه خاورمیانه قرار دارد؛ به عبارت دیگر از مجموع  1188/6میلیارد
بشکه نفت جهان حدود  735تا  750میلیارد بشکه آن در منطقه خاورمیانه میباشد .همچنین حدود  40درصد از
ذخایر گاز جهان نیز در این منطقه قرار گرفته است ،افزون بر آن بیش از  30/6درصد تولید جهانی نفت در این
منطقه صورت میگیرد .همچنین بخش اعظم مازاد تولیدی نفت که در شرایط بحرانی نقش کلیدی در بازار نفت
ایفا میکند ،در این منطقه قرار دارد .افزون بر این ،حدود  8درصد از ظرفیت تولیدی مازاد اوپک به کشورهای
خاورمیانهای این سازمان تعلق دارد.
نکته با اهمیت دیگر اینکه ،تحوالت مهم در بازار نفت معمو ًال با تحوالت این منطقه مقارن بوده است .به
عنوان مثال ،در دهههای  50تا  90مسائل مهمی نظیر بحران کانال سوئز ،جنگ اعراب و اسرائیل ،انقالب اسالمی
ایران ،جنگ ایران و عراق و اشغال نظامی کویت توسط عراق به ترتیب موجب کاهش  7/2 ،7/8 ، 10/1و 8/8
درصد در تولید جهانی نفت و افزایش قابل توجه قیمتها شده ،اما باید توجه داشت که ریشه این بحرانها اغلب
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در خارج از منطقه خاورمیانه قرار داشته و یا اینکه مسائل توسط قدرتهای بزرگ به این منطقه تحمیل شده است.
به دالیل مختلف و با توجه به اهمیت منطقه خاورمیانه ،راهبرد امریکا در این منطقه جنبههای گوناگونی دارد که
عبارتند از :حمایت از امنیت اسرائیل ،دسترسی مداوم به نفت منطقه و اطمینان از جریان دائمی آن ،طرد روسیه از
منطقه غربی خاورمیانه ،اعاده نفوذ امریکا در منطقه به عنوان تنها قدرت برتر ،جلوگیری از وحدت اعراب ،سلطه
سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،حفظ امنیت و تضمین جریان نفت به غرب.
نفت برای امریکا مسئله مرگ و زندگی است؛ همچنین میتوان گفت قطع نفت ،مرگ اقتصاد غرب است.
عراق  11درصد از منابع نفتی جهان را در اختیار دارد که به معنای استخراج بیش از  115میلیارد بشکه نفت است.
خاورمیانه  65درصد منابع نفتی جهان را در اختیار دارد که این امر ممکن است یکی از دالیل از دور خارج کردن
حکومت عراق باشد.
نشریه آلمانی اشپیگل نوشت ،با بیان اینکه منابع نفت و گاز در مناطق بیثبات جهان قرار دارند ،ایران ،ونزوئال،
نیجریه ،لیبی ،عراق ،عربستان ،روسیه ،آذربایجان و اندونزی مناطق نفتخیز بحرانی هستند .این در حالی است که
امریکای شمالی دارای  215/3میلیارد بشکه نفت و  7/16میلیون مترمکعب گاز ،امریکای مرکزی و جنوبی 98/6
میلیارد بشکه نفت و  7میلیون مترمکعب گاز ،افریقا  77/4میلیارد بشکه نفت و  60/36میلیون مترمکعب گاز و
()7
اندونزی  38/7میلیارد بشکه نفت و  12/47میلیون مترمکعب گاز میباشند.
تقاضای جهانی نفت در آینده بهطرز چشمگیری افزایش خواهد یافت و در این میان آهنگ رشد تقاضا در
آسیا سریعتر از دیگر نقاط خواهد بود .تمامی دستاندرکاران صنعت نفت در مورد رشد چشمگیر تقاضای جهانی
این محصول در  20سال آینده اتفاقنظر دارند .تقاضای جهانی نفت در سال  1991بالغ بر  66/9میلیون بشکه در
()8
روز و از مرز  73به  75و از  75به  86میلیون بشکه رسیده است که در چند سال آینده به  115میلیون بشکه خواهد
رسید .براساس پیشبینی آژانس بینالمللی انرژی ،ساالنه به طور متوسط  3/8درصد به تقاضای نفت جهان افزوده
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میشود .تقاضای فزاینده بازار جهانی نفت ،افزایش تولید نفت جهانی را به یک ضرورت تبدیل کرده است .جدولی
از میزان تولید و مصرف بازار داخلی امریکا نشانگر این است که میزان تولید داخلی از  8/5میلیون بشکه در روز
در سال  2002به  7میلیون بشکه تا  2020کاهش خواهد یافت .همزمان سیر صعودی مصرف بازار داخلی نفت
امریکا از  17/5به  19/5و از  22/5میلیون بشکه در روز به  25/5میلیون بشکه خواهد رسید .همچنین پیشبینی
شده که مصرف دیگر سوختهای فسیلی نظیر گاز از  11میلیون به  18/5میلیون بشکه معادل در روز برسد .امریکا
برای تأمین نیازهای نفتی خود به  11/5تا  12/5میلیون بشکه نفت مازاد نیاز دارد که این میزان در مجموع برابر
()9
با مصرف چین و ژاپن است.
کارشناسان نفت معتقدند ،هیچگاه منابع نفتی عظیمی که بتواند امریکا را از وابستگی نفتی خاورمیانه آزاد
کند ،پیدا نخواهد شد .از طرفی ذخایر نفت امریکا را  28میلیارد و عدهای دیگر  34/5میلیارد برآورد کردهاند؛ عمر
ذخایر نفت امریکا ارتباط مستقیمی به سیاستهای انرژی آینده آن کشور دارد .در  20سال آینده مصرف نفت
امریکا باز هم افزایش خواهد یافت ،در حالی که تولید آن کاهش پیدا خواهد کرد و این شکاف باید به وسیله نفت
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وارداتی از خاورمیانه ،بخصوص منطقه خلیجفارس و حوزه دریای خزر پر شود .آرایش سیاسی و نظامی ایاالتمتحده
امریکا در مناطق نفتخیز بخصوص خاورمیانه ،برای تأمین امنیت خطوط انتقال نفت ،از دهه  70با جنگ کویت و
فروپاشی رژیم صدام حسین در عراق به نقطه اوج خود رسیده است .نفت نه تنها منبع منازعه بین دولتها ،بلکه
()10
منبع پرتحرک جنگهای غیرمتقارن پس از  11سپتامبر به شمار میرود .به نظر میرسد که نفت در طراحی راهبرد
منطقهای امریکا و غرب بخصوص در خاورمیانه نقش غیرقابل انکاری دارد .نفت میتواند عامل کلیه تغییرات
اقتصادی در سطوح منطقهای و فرامنطقهای دستکم برای دو یا سه دهه آینده قرن  21باشد.
حال در مقاله حاضر سؤال این است که:
آیا سیاست انرژی امریکا ،کاهش وابستگی متنوعسازی و روی آوردن به انرژیهای جدید و اقدامات امریکا
در پررنگ کردن حضور خود در مناطق نفتخیز است؟

سیاست نفتی امریکا در خلیجفارس

حضور نظامی امریکا در خلیجفارس همواره منشأ اختالفنظر در باب علل این حضور بوده است .دو بار حمله نظامی
امریکا به عراق که نتیجه آن حضور پررنگ نظامی در منطقه خلیجفارس بوده این سؤال را به ذهن متبادر میسازد
که آیا میتوان تنها یک عامل را به عنوان مهمترین عامل حضور نظامی امریکا و سائق محوری این برخوردهای
نظامی معرفی کرد؟
در این باب نظرات متعددی عنوان شده است که برخی از کارشناسان ،هژمونی را عامل این حضور میدانند.
اما برخی دیگر از بازیگری نوین به نام تروریسم به عنوان عامل اصلی حضور امریکا در منطقه یاد میکنند ،برخی
اشغال عراق و تداوم حضور امریکا در این کشور را با امنیت اسراییل پیوند میزنند .آیا میتوان حضور امریکا در
خاورمیانه را با بحران انرژی در حال حاضر و آینده نزدیک پیوند زد؟
با توجه به آنکه این مناطق غالب ًا چندان با ثبات نیستند،حفظ منابع انرژی و راههای انتقال آن توسط ایاالتمتحده
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فقط با حضور نظامی امریکا در خاورمیانه تحقق خواهد یافت.
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منابع تأمین انرژی

منابع تأمین انرژی مشخص است و به سوختهای فسیلی مانند نفت و گاز و زغالسنگ ،انرژی خورشیدی،
هستهای ،آبی و بادی محدود میشود .با آنکه زغالسنگ در قرن بیستم یکی از منابع مهم تأمین انرژی کشورهای
صنعتی اروپایی به شمار میرفت ،اما امروزه به دلیل محدودیت معادن ،نیاز فراوان به نیروی کار ،وضعیت توانفرسای
معادن و آلودهسازی محیطزیست ،دیگر جایگاه سابق را در میان منابع تأمینکننده انرژی موردنیاز بشر ندارد .انرژی
هستهای هم کماکان در بسیاری از کشورهای صنعتی مورد استفاده است .سایر منابع تأمین انرژی مانند آب ،باد و
خورشید نیز هریک محدودیتهایی دارند و هرکدام از آنها بخش کوچکی از انرژی موردنیاز جهان را تأمین میکنند،
اما نفت و گاز مهمترین و بزرگترین منبع تأمین انرژی خواهد ماند و به اعتقاد کارشناسان حداقل تا  20سال آینده
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جایگزین جدی برای آن متصور نیست.
از جنگ جهانی دوم رشد اقتصادی در سراسر جهان در اثر عرضه نامحدود نفت و گاز طبیعی رشد چشمگیری
داشته است .از سال  1950مصرف جهانی نفت ،هشت برابر شده و از  10میلیون بشکه در روز به  85میلیون رسیده
است .نفت و گاز به تنهایی  62درصد از انرژی جهان را تا سال  2025تأمین خواهد کرد .از سوی دیگر از آنجا که
در حال حاضر نوع دیگری از انرژی که قابلیت رقابت با نفت و گاز را داشته باشد در دسترس نیست ،وضعیت آینده
()11
اقتصاد جهان به توانایی بشر در تولید بیشتر این مواد بستگی دارد.

خلیجفارس ،منبع اصلی تأمین انرژی جهان

امروزه نفت در مناطق مختلف جهان استخراج میشود به گونهای که عالوه بر منطقه خلیجفارس و خاورمیانه،
برخی کشورهای اروپایی مانند روسیه ،نروژ ،بریتانیا و بعضی از کشورهای افریقایی و امریکایی مانند ونزوئال،
مکزیک و ایاالتمتحده امریکا نیز دارای نفت هستند .اما ،بنا بر آخرین آمار موجود ،با روند فعلی تولید ،تا 15
سال آینده غالب این کشورها دیگر نفتی برای تولید و یا دستکم برای صدور ،نخواهند داشت .بدینترتیب
فقط کشورهای حوزه خلیجفارس و برخی کشورهای دیگر مانند روسیه هستند که ذخایر عظیم نفت و گاز دارند و
بدین زودی به اتمام نخواهد رسید .همچنین دوسوم کل ذخایر نفت و بیش از یکسوم ذخایر گاز جهان در منطقه
()12
خلیجفارس قرار دارد.
در حال حاضر کشورهای صنعتی دوسوم انرژی جهان را مصرف میکنند ،اما تقاضا در کشورهای در حال
توسعه رو به رشد است .تا سال  2025کشورهای در حال توسعه نیمی از مصرف جهانی انرژی را به خود اختصاص
خواهند داد .وقتی تقاضای آنها را به تقاضای کشورهای صنعتی بیفزاییم ،افزایش خالص تقاضای جهانی طی این
سالها  54درصد خواهد بود .مصرف نفت در کشورهای در حال توسعه بین سالهای  2001تا  2025به میزان 96
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درصد افزایش خواهد داشت .افزایش مصرف گاز طبیعی طی این مدت  103درصد خواهد بود که در چین و هند
میزان رشد از این هم بیشتر است .مصرف نفت چین طی این مدت  156درصد و مصرف هند  152درصد افزایش
()13
مییابد .بدینترتیب ،کشورهای در حال توسعه در مصرف انرژی با کشورهای پیشرفته رقابت خواهند داشت.
مسئله تقاضا برای نفت در آینده نه چندان دور یکی از مهمترین مسائل مطرح در سیاستگذاریهای انرژی
در سطح جهان خواهد شد .پیشبینی میشود در 30سال آینده سرانه مصرف انرژی در کشورهای پرجمعیتی مانند
چین و هند ،اگر به مقدار فعلی سرانه انرژی مردم کره جنوبی برسد ،آنگاه به تنهایی این سه کشور متقاضی نفت
()15
()14
قابل توجهی در روز خواهند بود .این در حالی است که مصرف فعلی جهان بین  85ـ  86میلیون بشکه در روز است.
عالوه بر باال رفتن تقاضا برای انرژی در قاره آسیا در سالهای آینده ،به نظر میرسد که نفت خام همچنان سهم
اصلی را در تأمین انرژی جهان داشته باشد .این سهم در سال  2020به  40درصد خواهد رسید و سهم گاز از 22
()16
درصد در حال حاضر به  26درصد میرسد.
()17
خلیجفارس  65/3درصد از منابع ثابت شده نفت جهانی را داراست .نفت دریای شمال سالها به عنوان یکی
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از جایگزینهای نفت خلیجفارس مطرح بود ،اما ذخایر اثبات شده در اروپا بیشتر از  3درصد ذخایر نفت خاورمیانه
نیست که این آمار نشاندهنده کاهش تدریجی مقدار نفت استحصالی از چاههای نفت دریای شمال است .در
بخش گاز ،فدراسیون روسیه بزرگترین دارنده منابع جهان است ،که بالفاصله ایران و پس از آن کشورهای دیگر
خلیجفارس قرار دارند.
ایاالتمتحده امریکا طی دو دهه گذاشته به طور فزایندهای واردات نفتی خود را افزایش داده است .این واردات
در سال  ، 1977تقریب ًا  6/36درصد کل مصرف انرژی در این کشور بوده که در سال  1997به  49/3افزایش یافته
()18
است .همین وابستگی امریکا به نفت وارداتی بود که آن کشور را در برابر سه جهش بهای نفت آسیبپذیر ساخت.
پس از جنگ سال  1973اعراب و اسرائیل ،امریکا مورد تحریم نفتی قرار گرفت .برهم خوردن نظم سیاسی منطقه
به تبع انقالب اسالمی در ایران ،بحران نفتی دیگری را طی سالهای  79ـ  1978به وجود آورد و سرانجام ،در اثر
تجاوز عراق به کویت در سال  1990به مدت نسبت ًا کوتاهی تولید این دو کشور متوقف شد .اتفاقات سهگانه فوق،
عالوه بر کاهش عرضه نفت ،تأثیری منفی بر اقتصاد امریکا به جای گذاشت .بررسیهای انجام شده نشان داده که
بین جهش بهای نفت ناشی از این وقایع و بحرانهای کالن اقتصادی مانند افزایش میزان بیکاری و کاهش میزان
رشد تولید ناخالص ملی رابطهای علّی وجود دارد.
تولید جهانی نفت در سال  2025به  120میلیون بشکه در روز میرسد که این رقم حدود  35میلیون بشکه
بیشتر از مقدار کنونی میباشد و اندکی کمتر از رقم پیشبینی شده  121میلیون بشکه نفت مورد تقاضای جهان
در روز است .بعید است که صنعت جهانی نفت قادر باشد نیازهای پیشبینی شده جهان را در سالهای آینده تأمین
کند .از آنجا که گاز در چرخه صنعتی دیرتر از نفت تولید میشود ،منابع اولیه آن هنوز به طور کامل از بین نرفته
است .با کاهش تولیدات نفتی ،گاز طبیعی جای بخشی از آن را میگیرد ،اما فقط بخشی از آن ،چون در جهان گاز
به اندازه کافی برای جایگزینی نفت وجود ندارد و به همین دلیل بسیاری از دولتها از هماکنون در پی به دست
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آوردن منابع مهم گازی بیش از دیگران هستند.
برای جلوگیری از اثرات منفی جهش بهای نفت ،اقدامات گوناگونی در امریکا و دیگر کشورهای صنعتی صورت
گرفت که یکی از آنها تأسیس آژانس بینالمللی انرژی در سال  1974بود .این سازمان تازه تأسیس به کشورهای
عضو توصیه کرد که ذخایر نفتی خود را تا حدود معادل  90روز واردات خالص نفت حفظ کنند و به روز رسانند .اما
با وجود این ،ذخیره نفتی راهبردی ایاالتمتحده امریکا نسبت به مصرف آن کشور کاهش یافته است .این ذخیره
راهبردی در سال  1985به اوج خود رسید که برابر  493میلیون بشکه و معادل  115روز مصرف بود .این میزان در
سال  1997به  556میلیون بشکه رسید که معادل  67روز مصرف برآورد میشد .با افزایش مداوم واردات ،قدرت
()19
پاسخگویی ذخیره راهبردی احتما ًال بیشتر تقلیل خواهد یافت .تالشهای واشنگتن برای تقلیل آسیبپذیریاش
در برابر نفت وارداتی به این مشکل برخورده است که امریکاییها از جمله مصرفکنندگانی هستند که در جهان
()20
صنعتی کمترین مالیات را برای بنزین میپردازند .در صورتی که وضع مالیات بر مصرف فرآوردههای نفتی در سایر
کشورهای توسعهیافته موجب شده است که مصرف کاهش پذیرد.
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به طور خالصه ،تالشهای واشنگتن برای کاهش عطش فزاینده مصرفکنندگان امریکایی موفق نبوده است .در
عوض ،شکاف بین تولید و مصرف تا آینده قابل پیشبینی همچنان عمیقتر خواهد شد .واشنگتن با چنین وابستگی
فزایندهای به نفت کشورهای خارجی ،به دنبال این بوده است که منابع انرژی خود را تنوع بخشد .تولیدکنندگان
()21
کشورهای امریکای التین مانند ونزوئال و مکزیک هم صادرات نفتی خود را به امریکا افزایش دادهاند.
()22

جدول  .7مصرف و تولید نفت در امریکا بین سالهای ( 2020ـ )1995
سال

مصرف
تولید

1995

2000

2005

2010

2015

2020

9/3

9/1

9/0

8/9

8/7

8/5

17/0

19/6

22/7

22/7

23/7

24/4

دولت امریکا با صراحت تمام تضمین انرژی کشور ،یا به اصطالح امنیت انرژی ،را از ارکان اصلی امنیت ملی
خود اعالم کرده است .این بدان معناست که اگر امنیت انرژی این کشور به خطر بیفتد امریکا با استفاده از زور و
شیوه نظامی این تهدید را برطرف خواهد کرد .مقامات امریکایی موضوع امنیت انرژی کشور را به شکلی مطرح
میسازند که تصور شود سیاست امریکا در تضمین امنیت انرژی یک سیاست دفاعی است ،در حالی که در عمل این
کشور با اتخاذ راهبرد پیشدستانه در صدد مهار منابع جهانی نفت و گاز است .آنچه امروز در عراق میگذرد تنها
نمونهای از این سیاست است و این سیاست ادامه سیاستهای قبلی امریکا در مهار منابع نفتی است که کودتای
 28مرداد علیه نهضت ملی ایران نمونه مشخص آن در گذشته به شمار میآید.
مطالعه منابع تأمینکننده نفت امریکا مؤید این نکته است که حدود  40درصد نفت وارداتی این کشور از قاره
امریکا (کانادا ،ونزوئال و مکزیک) تأمین میگردد و باقی آن باید از خاورمیانه و افریقا و یا سایر منابع به دست آید.
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تأمین این مقدار نفت از ماوراء دریاها برای امریکا تا سال  2020هزینههای اقتصادی و نظامی زیادی در بر خواهد
داشت .براساس همین مطالعات ،میزان وابستگی اروپا به واردات نفت تا سال  2020به میزان  70درصد افزایش
خواهد یافت .با توجه به اینکه اروپا  30درصد نفت خود را از روسیه و دیگر کشورهای استقالل یافته شوروی وارد
میکند ،باقی نیاز نفتی اروپا از خاورمیانه و افریقا (لیبی و نیجریه) تأمین خواهد شد .این بدان معنی است که اروپا
همانند امریکا تا سال  2020به نفت خلیجفارس و خاورمیانه که عمدهترین تأمینکنندگان آن عربستان ،ایران ،عراق
و کویت هستند نیاز شدیدی خواهد داشت و مجبور است برای به دست آوردن نفت با امریکا در منطقه رقابت کند.
افزایش بهای نفت و گاز طبیعی از یکسو و افزایش نگرانی از وابستگی امریکا به نفت به ویژه نفت کشورهای
اوپک ،از سوی دیگر شرکتهای نفت امریکا را به سرمایهگذاری در زمینه اکتشاف و توسعه منابع نفت این کشورها
واداشته است.
باراک اوباما در استراتژی نفتی خود مانند سایر رؤسای جمهور امریکا تأکید خاصی بر کنترل خاورمیانه ،روابط
نزدیک با کشورهای میانهرو ،آزادی عبور نفت و تقریب ًا تمامی نکاتی دارد که در استراتژی نفتی گذشته امریکا بین
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تمامی رؤسای جمهور شکل مشترکی داشته است .اما آنچه «استراتژی اوباما» را متفاوت از سایر رؤسای جمهور
امریکا میسازد ،تأکید عملی وی بر کاهش وابستگی امریکا به نفت خاورمیانه است .وی ضمن تأکید بر اهمیت
نفت خاورمیانه و باور به مسائل و مشکالتی که امریکا در کاهش میزان وابستگی به نفت این منطقه دارد ،تأکید
عمدهای دارد بر این که به هر شکل ممکن میبایست علیرغم مشکالت از میزان وابستگی به خاطر «منافع ملی»
و «جایگاه امریکا» در سطح جهانی کاست .به همین دلیل سؤال اصلی این مقاله در راستای این تالش به شکل
زیر مطرح میشود.
جدول  .8ذخایر نفت حوزه خلیجفارس
کشور

ذخایر اثبات شده به میلیارد بشکه
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+

ـ
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کویت
قطر
عمان
یمن
بحرین
بقیه
جمع

22

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 10زمستان 1387

SOURCE: BP. Statistical Review of world energy, 2005

«مهمترین هدف استراتژیک امریکا در قالب استراتژی انرژی اوباما ،تالش برای کاهش وابستگی به نفت
خاورمیانه میباشد ،که این تالشها در سه حوزه «متنوعسازی منابع سوختی و وارداتی»« ،روی آوردن به انرژیهای
جدید» و «تالش برای بهینهسازی مصرف سوخت» متمرکز شده است.
در ادامه سپس از بیان اهمیت انرژیهای جدید ،به بررسی وضعیت انرژی در ایاالتمتحده امریکا پرداخته
میشود و سپس از آن مجموعه سیاستها و اقدامات دولت اوباما در زمینه انرژی و تالشهایی که برای کاهش
وابستگی امریکا به نفت خاورمیانه و کاهش مشکالت زیستمحیطی که در حال انجام است را مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.

سیاست امریکا در خاورمیانه
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نفت خاورمیانه نه تنها در حال حاضر برای تأمین نیاز انرژی ایاالتمتحده ضروری است ،بلکه تمامی شواهد نشانگر
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رشد و وابستگی امریکا به این منطقه طی دهههای آتی است .در حقیقت ،وابستگی ایاالتمتحده به تأمین انرژی
از خاورمیانه طی  30سال آینده دو برابر خواهد بود؛ حتی اگر ایاالتمتحده بتواند بر وابستگی انرژی خود فائق آید
(که سناریوی غرمحتمل به نظر میرسد) سایر کشورها همچنان به نفت خاورمیانه وابسته خواهند ماند .بنابراین،
نگرانی نسبت به حکومتهای خاورمیانه حساسیت خود را حفظ خواهد کرد .وابستگی کشورهای مصرفکننده به
خاورمیانه ،نوعی آسیبپذیری سیاسی برای ایاالتمتحده ایجاد میکند که ممکن است از نظر واشنگتن ،اقناع
کشورهای مصرفکننده به همکاری بر سر ابتکارهای سیاسی مربوط به کشورهای تولیدکننده نفت خاورمیانه را
دشوار کند .بازار جهانی نفت ناشی از جهانیسازی وابستگی سیاسی کشورهای فوق به مصرف نفت را صرفنظر
از نیاز ایاالتمتحده پایدار میکند .بنابراین ،پاسخ یکجانبه در مورد مسائل انرژی برای ایاالتمتحده وجود ندارد و
فقط راهحلی جهانی که به طور خاص شامل چین و روسیه باشد ،مطرح میگردد .مسئله رقابت در سیاست خارجی
()23
هنگامی مشکلتر میشود که ملیتگرایی در مورد منابع ،قدرت بیشتری پیدا کند.
ایاالتمتحده در مسائل امنیت انرژی بینالمللی فعال است و مذاکرات دوجانبهای را با چین و هند در دست دارد
و آن کشورها را با راهبردهای هماهنگتری در مقابل ذخایر راهبردی نفت جذب میکند .واشنگتن به طور فعال،
گسترش تأمین نفت فراتر از اوپک را تشویق میکند که میتوان برای نمونه از برقراری خط لوله باکو ـ جیحان ـ
تفلیس برای سرازیر کردن نفت دریای خزر به بازار جهانی نام برد .دولت بوش بر تبدیل فنآوری انرژی تأکیدی
جدی دارد .این دولت همچنین به طور فعال ،فنآوریهای افزایش کارایی انرژی مانند نوآوریهای متعدد ماشینها
با سوختهای چندگانه را مورد تشویق قرار داده است .نکته بسیار مهمی که باید به آن اشاره کرد تغییر سیاست
امریکا در سخنرانی بوش در کنگره است که طی آن به شدت بر تغییر الگوی مصرف انرژی امریکا و ضرورت
بینیازی این کشور به منطقه خاورمیانه اشاره کرد .اینکه امریکا تا چه اندازه در این زمینه موفق خواهد شد ،بستگی
به اجرای این سیاستها و میزان سرمایهگذاریاش در آینده دارد.
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با درک اهمیت منابع انرژی در عصر حاضر و رقابت شدید بر سر این منابع در آينده نزدیک ،به نظر میرسد
که کنترل منابع انرژی به بهترین شکل توجیهکننده اقدامات قدرتهای بزرگ در پررنگ کردن حضور خود در
منطقه خاورمیانه میباشد .اکنون ایاالتمتحده به عنوان تنها ابرقدرت حال حاضر به هیچ عنوان تهدید شدن جریان
انتقال انرژی و یا خطوط انتقال را تحمل نخواهد کرد .تهدیدی که میتواند خسارتهای جبرانناپذیری برای جهان
صنعتی به دنبال داشته باشد .تجربه نشان داده است که اقتصادهای صنعتی به شدت در برابر اینگونه تهدیدات
آسیبپذیرند ،لذا ایاالتمتحده برای جلوگیری از این خطر ،در کوتاهمدت هیچ راهی را بهتر از حضور نظامی در
این منطقه نیافته است.

حوزه دریای خزر

ذخایر نفت غیراوپک (به استثنای روسیه) رو به اتمام است و چشمانداز امیدوارکنندهای از کشف ذخایر عظیم نفت
در سایر مناطق جهان به چشم نمیخورد .منطقه نفتخیز خاورمیانه بحرانی و آشوبزده است و از اینرو ذخایر نفت
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حوزه دریای خزر اهمیتی خاص یافته است و میتواند اندکی از اهمیت رقابتناپذیر منطقه خلیجفارس بکاهد .تأمین
انرژی از نقاطی غیر از خلیجفارس یکی از اولویتهای سیاست انرژی امریکاست .جرج بوش ،همچون اسالف خود،
تعدد محلهای تأمین انرژی و تنوع مسیرهای انتقال آن را از عناصر مهم تأمین امنیت ملی میداند .ذخایر نفت
دریای خزر در منطقهای قرار دارد که به غرب نزدیکتر است و مهمتر اینکه صاحبان آن ،به غیر از ایران ،از اعضای
اوپک نیستند .اما انتقال این نفت از مسیر دلخواه امریکا به بازارهای جهانی بسیار دشوارتر از توسعه میدانهای
نفتی این منطقه است .امریکا با توجه به مالحظات سیاسی و در چهارچوب منافع ملی خود ،به طور علنی از احداث
خطوط لولهای حمایت میکند که از ایران و روسیه نگذرد .ایران و روسیه ،هر دو ،سهم قابل مالحظهای از ذخایر
و بازار نفت جهان را در اختیار و در عین حال تضاد منافع آشکاری با امریکا دارند .از اینرو ،امریکا نمیخواهد نقش
این دو کشور در تأمین انرژی مورد نیاز بازار جهانی بیش از این باشد .روسیه توانسته است با استفاده از ابزار سیاسی
و نفوذ خود سهمی از انتقال نفت این منطقه را در اختیار گیرد ،اما ایران در این امر موفقیت چندانی نداشته است.
دریای خزر دارای بزرگترین منابع شناخته شدهای است که در آخرین تالش بشر برای رسیدن به منابع
بیشتر انرژی کشف شده است .به جز روسیه و ایران که از لحاظ انرژی دارای منابع سرشاری هستند که در گذشته
کشف شده است ،از میان هشت کشور نواستقالل آسیای مرکزی و قفقاز ،آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان و
ازبکستان دارای ذخایر ثابت شده  11/7تا  31/3میلیارد بشکه نفت و  57/6هزار میلیارد مترمکعب گاز میباشند.
این مقدار  4/2درصد از ذخایر اثبات شده نفت و  1/4درصد از منابع گاز جهانی است .روسیه و ایران  52درصد از
منابع جهانی گاز را در اختیار دارند.
این در حالی است که در اروپا نیاز به گاز به عنوان یک سوخت پاکیزه هر روز بیشتر میشود .تعداد کشورهای
عضو اتحادیه اروپا با پذیرش ده کشور اروپای مرکزی و شرقی به بیست و پنج رسیده است که ورود این کشورها به
معنای آزادسازی بازار انرژی آنان و مآال بیشتر شدن تقاضا در این کشورها است .نزدیکترین منبع گاز به کشورهای
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مزبور خزر است و مسئله مهم انتقال گاز به بازارهای مصرف است .از طرف دیگر ،اروپا میتواند گاز ارزان را از
روسیه و یا شمال افریقا وارد نماید ،در صورتی که گاز خزر با توجه به هزینههای استخراج و انتقال گران است.
در سال  ،1996اتحادیه اروپا و ایاالتمتحده امریکا در نشست مشترکی در لندن سیاستهای این اتحادیه و امریکا
را در زمینه مسائل مربوط به منابع انرژی دریای خزرتبیین نمودند .امریکا و اتحادیه اروپا اهمیت منابع نفت و
گاز دریای خزر را در رونق اقتصادی ،امنیت و ثبات منطقه مورد توجه قرار دادند و اعالم کردند که توسعه این
ذخایر نیازمند راههای دسترسی مطمئن به بازارهای جهانی است .از سوی دیگر ،ایاالتمتحده امریکا در چارچوب
سیاستهای کالن خود در منطقه دریای خزر راهبردی را برگزیده که «امنیت انرژی» آن کشور را تأمین نماید.
این راهبرد دارای برنامههای اجرایی متعددی است که از جمله آن کاهش وابستگی به نفت و گاز خلیجفارس،
استفاده از منابع متنوع انرژی از جمله دریای خزر ،ایجاد خطوط لوله برای انتقال انرژی خزر از مسیرهای مختلف
غیر از ایران است.
آنچه مسلم است ،ایاالتمتحده در کوتاهمدت قادر به قطع وابستگی از نفت خلیجفارس نیست؛ چرا که حجم
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عظیم نفت جهان ،در این منطقه قرار گرفته است .ولی این کشور با کاستن از اهرم فشار سیاسی ،تمرکززدایی و
تنوع در امر واردات را سرلوحه برنامههای خود قرار داده است ،بوش در مه  2001گفت« :تمرکززدایی و تنوع در
امر واردات نه تنها برای تأمین امنیت انرژی ما ،بلکه برای امنیت ملی ما حیاتی است» .اتکای ما در تأمین نیازهای
نفتی خود به یک منطقه خاص ،عواقب ناگواری برای نظام اقتصاد ما به بار میآورد ،نوسانات قیمت نفت در بازار
جهانی تأثیر سوء بر رشد اقتصادی ملی ما دارد ،عدم ثبات قیمتها در بدترین حالت به باجگیری سیاسی ـ اقتصادی
ختم میشود .برای کاهش وابستگی نفتی به منطقه خلیجفارس گسترش همکاری با دیگر مناطق نفتخیز مانند
()24
حوزه دریای خزر ،آفریقای غربی و امریکای التین ضروری به نظر میرسد».
امریکا در صدد سلطه بر حوزه دریای خزر از مسیر ایران است .در این میان ،بسیاری دریافتهاند حوضچههای
منطقه آسیای مرکزی و دریای خزر دربردارنده ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی است .این حوزه شامل کشورهای
جمهوری آذربایجان ،گرجستان ،قزاقستان ،قرقیزستان ،ترکمنستان ،تاجیکستان ،ازبکستان و بخشی از ساحل ایران
و روسیه میشود.
طبق برآورد وزارت نفت امریکا ،میزان ذخایر نفتی این کشورها 17 ،تا  33میلیارد بشکه تخمین زده شده است.
با یک پیشفرض خوشبینانه میزان این ذخایر به  230ـ  180میلیارد بشکه نیز برآورد شده است .دولت بوش به
دلیل مالحظات سیاسی ،هیچ عالقهای به صدور نفت منطقه دریای خزر از مسیر روسیه ندارد؛ چرا که در صورت
تحقق این امر ،روسیه کنترل بازار نفت اروپای غربی را در دست میگیرد .از سوی دیگر ،مسیر ایران که از نظر
بیشتر کارشناسان اقتصادی ،کوتاهترین و کمهزینهترین مسیر برای عبور خطوط لوله نفتی منطقه است به دلیل
دشواریهای موجود در روابط ایران و امریکا و اتهام دولت بوش مبنی بر حمایت ایران از تروریس م و تالش تهران
در ساخت و تولید سالحهای کشتارجمعی ،مورد پذیرش قرار نگرفته است .از زمان دولت کلینتون استراتژیستهای
امریکایی با طرح مسیر باکو ـ جیحان که دو میلیارد دالر هزینه دارد ،در صدد انتقال نفت منطقه به اروپا برآمدهاند.
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ایاالتمتحده با سرمایهگذاری عظیم خود در بخش صنعت نفت کشورهای حوزه دریای خزر ،خواهان افزایش
تولید نفت این کشورهاست؛ ولی این امر با مشکالتی روبهرو است .برخی مشکالت جنبه فنی و تکنیکی دارند و
بعضی از آنها به مشکالت سیاسی بازمیگردند .فساد رهبران این کشورها و عدم پایبندی آنان به قوانین بینالمللی
و کندی اصالحات مانع اصلی در سر راه سرمایهگذاری عمده شرکتهای نفتی است .به دالیل مختلف منطقه حوزه
دریای خزر با هرج و مرج سیاسی و اقتصادی روبهرو است .امریکا برای تأمین امنیت منطقه باید با این کشورها
قراردادهای چندجانبه نظامی و امنیتی امضا کند و با سرمایهگذاری در طرحهای اقتصادی آنان در افزایش تولید
نفت در این منطقه سهیم شود .گسترش ناتو به شرق یکی از اهداف امریکا در زمینه انرژی است .همچنین امریکا
در صدد نفوذ بر ایران است؛ زیرا از این طریق میتواند بر حوزه خزر مسلط شود .برابر آمارهای منتشره از سوی
شرکت نفت انگلیس در سال ،2005وضع ذخایر تولید و مصرف کشورهای حوزه دریای خزر به شرح جدولهای
شماره  5و  6است .یادآوری میشود که ارقام اعالم شده درباره حجم ذخایر اثبات شده نفت کشورهای حوزه دریای
خزر توسط شرکتهای نفتی امریکایی 4 ،تا  5برابر برآورد شرکت نفت انگلیس است .دلیل این اختالف فاحش این
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است که امریکا با بزرگنمایی ذخایر اثبات شده نفت حوزه خزر میخواهد حضور نظامی خود در منطقه و تنگتر
کردن کمربند امنیتی دور فدراسیون روسیه را توجیه نماید .نکته قابل توجه دیگر آن است که ذخایر نفت بیشتر در
شمال دریای خزر و ذخایر گاز عمدت ًا در جنوب آن قرار دارد.

امریکای التین

در طرح دیک چنی بر افزایش واردات نفت از امریکای التین تأکید زیادی شده است؛ زیرا ایاالتمتحده سهم عمده
نیازهای نفتی خود را از این منطقه تأمین میکند .بعد از کانادا و عربستان سعودی ،ونزوئال سومین تأمینکننده
نفت امریکاست.
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رویکرد استراتژیک امریکا بهنفت افریقا
منطقه دیگری که میتواند برای تأمین نیازهای امریکا نقشآفرین باشد ،غرب افریقاست .این منطقه در سال
 ،2000ده درصد از تولید نفت جهانی را در اختیار داشته است .وزارت نفت امریکا پیشبینی کرده که این میزان
تا سال  2020به  25درصد افزایش یابد .این مقدار تولید ،یعنی  3/8میلیون بشکه در روز به تولید جهانی نفت
خواهد افزود .در گزارش دیکچنی آمده است« :پیشبینی میشود غرب افریقا با افزایش تولید نفت و گاز خود به
عمدهترین منبع تأمین نیازهای نفتی امریکا تبدیل شود».
در این راستا ،نیجریه یکی از کشورهای نفتخیز غرب افریقا بیش از سایر کشورهای منطقه اهمیت دارد.
آنچه از نظر ایاالتمتحده مطلوب است ،دریافت مقدار زیادی نفت از این منطقه است .اما ناآرامیهای سیاسی و
جنگهای قومی به راحتی این اجازه را نخواهد داد .وزارت دفاع امریکا برای تضمین امنیت میادین نفتی و دسترسی
()25
آسان ،اقدام به استقرار نیرو در پایگاههای این کشورها کرده است .اکتشاف منابع جدید نفت در جنوب صحرای
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افریقا به ویژه خلیج گینه ،منافع امریکا را در منطقه افزایش داده و به کنترل اقتصاد جهانی توسط امریکا امکان
بیشتری داده است .هدف کنونی امریکا در افریقا به دست آوردن سودهای کالن و افزودن به ثروتهای بانکها و
شرکتهای بزرگ است .در این میان رفاه مردم آفریقا در معادالت آنها جایی ندارد .نفت همانند طال ،الماس و سایر
کانیهای ارزشمند ،در آفریقای زیر سلطه ،به پیشرفت و توسعه استانداردهای زندگی بیشتر کارگران کمکی نکرده
است ،استخراج نفت ،مستلزم سرمایهگذاریهای کالن در ماشینآالت و فنآوری است .بیشتر کشورهای آفریقایی،
سرمایه الزم را برای این کار ندارند و از فنآوری موردنیاز هم در این مورد برخوردار نیستند .استخراج نفت اکنون
در افریقا به صورت ابتدایی انجام میشود و تنها با فنآوری پیشرفته میتوان مقدار موردنظر شرکتهای نفتی را
استخراج کرد .جمعآوری ثروت حاصل از نفت به وسیله یک درصد جمعیت و افزایش شدید بدهی خارجی نیجریه،
نتیجه قرار گرفتن این کشور در معادالت اقتصادی سرمایهداری است .نفت نه تنها در نیجریه بلکه در تمامی آفریقا
به طور روزافزونی برای اقتصاد جهانی اهمیت مییابد .تولید روزانه نفت در کشورهای خلیج گینه (نیجریه ،کنگو،
گابن ،کامرون و گینه) بیش از  5/4میلیون بشکه در روز است :یعنی بیش از تولید ایران و ونزوئال .دو شرکت

دکتر ابوالقاسم طاهری

بزرگ نفتی امریکا یعنی شورون تکزاکو و اکسان موبیل ،در نظر دارند طی  5تا  10سال آینده  70میلیارد دالر
در صنعت نفت نیجریه سرمایهگذاری کنند .طبق گزارش نشریه «مردم» چاپ پکن ،پنتاگون برای حفظ سود و
سرمایههای امریکایی ،اقداماتی را در خلیج گینه شروع کرده است .نیروهای ویژه امریکایی اخیراً جهت آموزش
ج گینه
مقابله با تروریسم به چاد ،مالی و نیجریه فرستاده شدهاند .پنتاگون در نظر دارد پایگاه نظامی در قلب خلی 
()26
ایجاد کند .چنانچه مالحظه میشود ،ذخایر اثبات شده لیبی ،نیجریه و الجزایر قابل توجه است و هر سه کشور
عضو اوپک هستند .حجم کل تولید کشورهای آفریقایی فقط با تولید عربستان در خلیجفارس یا فدراسیون روسیه
()27
در دریای خزر قابل مقایسه است.
توانمندیهای آفریقا در زمینه انرژی افزون بر کاهش آسیبپذیریها در برابر بحرانهای نفتی احتمالی در
خاورمیانه ،توان ایاالتمتحده را در جهت رویارویی با دولتهای نفتخیز مخالف با سیاستهای آن کشور ،افزون
میسازد .همچنانکه سلطه بر منابع نفتی عراق افزایش توانمندی و امکانات امریکا را برای اثرپذیری کمتر از اعضای
اوپک و اثرگذاری بیشتر بر دیگر رقیبان اقتصادی ـ مانند ژاپن و آلمان ـ در پی دارد ،در همین چارچوب نفت آفریقا
نیز بر تواناییهای امریکا در برخورد با کشورهایی مانند ایران و ونزوئال ـ که با سیاستهای بینالمللی واشنگتن
به مخالفت برمیخیزند ـ خواهد افزود .در سالهای گذشته سرمایهگذاریهای نفتی امریکا در افریقا افزایش داشته
است .برای نمونه :شرکت تکزاکو دومین شرکت بزرگ نفتی در امریکا از جمله شرکتهای امریکایی فعال در
آفریقاست .این شرکت در حوزه خلیج گینه که منطقهای شامل ده کشور را دربر میگیرند .به فعالیتهای اکتشافی
مشغول است و در نظر دارد طی پنج سال آینده  20میلیارد دالر در این منطقه سرمایهگذاری کند .شرکت نفتی
اکسون موبیل نیز در طی یک طرح دهساله در نظر دارد  50میلیارد دالر در میادین نفتی افریقا ،به ویژه آنگوال
سرمایهگذاری نماید .کشور آنگوال در اثر سرمایهگذاریهای خارجی در حال تبدیل شدن به دومین تولیدکننده نفت
خام در افریقای زیر صحراست و تا پایان سال  2007تولید این کشور به دو میلیون بشکه در روز خواهد رسید .حجم
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ذخایر این کشور  4/5میلیارد بشکه تخمین زده شده است.
بیگمان نفت یکی از مهمترین متغیرها در چگونگی درگیری ایاالتمتحده در بحرانهای بینالمللی است.
همچنانکه در بحران عراق نمایان شد ،واشنگتن به نفت خاورمیانه چشم دارد .زیرا اگر نفت عراق سبب حمله
به این کشور نبود ،پس از اشغال ،شرکتهای نفتی فرانسوی ،آلمانی روسی و چینی (کشورهای مخالف حمله به
عراق) را از معامالت بزرگ نفتی عراق محروم نمیکرد .پافشاری ایاالتمتحده برای دخالت در بحران دارفور و
گسیل داشتن نیروهای بینالمللی به این منطقه نیز رابطه معناداری با نفت این منطقه دارد ،زیرا دارفور سرشار از
منابع نفتی است.
آفریقا از نظر بحرانهای داخلی ـ به ویژه تنش میان اقوام و قبایل ـ یکی از مهمترین کانونهای بیثباتی
در نظام بینالملل است که این عوامل امکان دارد امنیت منابع نفتی را به خطر اندازند .هرچند ریچارد مورفی از
اعضای گروه ابتکار سیاسی نفت افریقا ( )AOPIGبر این باور است که بسیاری از منابع نفتی افریقا دور از ساحل
قرار دارد و از سیاستهای داخلی و آشفتگیهای اجتماعی به دور است و میتوان آنها را با خطوط دریایی کمعرض
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و باریک در اختیار گرفت.
واشنگتن در جهت تأمین امنیت این منابع در چهارچوب گسیل نیروها به منطقه اقدام کرده است ،اما پیش از
پرداختن به جزییات آن بایسته است تا به سیاست خارجی افریقایی امریکا در درون گفتمان «مقابله با تروریسم»
یا آنچه که «جنگ یا ترور» خوانده میشود ،بپردازیم.
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نفوذ استراتژیک امریکا در افریقا
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ایاالتمتحده در چهارچوب گفتمان جنگ با تروریسم تالش گستردهای را برای مبارزه با سازمانهای تروریستی
در شمال افریقا ،آغاز کرده است .چنین اقدامی در اصل در یک چهارچوب کالن انجام میشود و نشان میدهد که
افزون بر خاورمیانه ،آسیای مرکزی ،قفقاز و شرق اروپا ،افریقا نیز به حوزه تازهای از بازی بزرگ ایاالتمتحده (و
چین) تبدیل شده است.
پیوند نزدیکی میان مالحظات اقتصادی و انرژی آن کشور از سوی دیگر وجود دارد .در استراتژی امنیت ملی
امریکا که در  2002مطرح گشت ،اشاره شد که مبارزه با تروریسم جهانی و تضمین منابع برای انرژی امریکا نیازمند
آن است که امریکا تعهدات خود را در افریقا بیشتر کند و با همکاری قدرتهای همپیمان خود در پی تدوین ساز و
کارهای تازه امنیتی در قاره افریقا باشد .زمان کوتاهی پس از آنکه فرماندهی نیروهای اروپا و امریکا در اشتوتگارت
آلمان که مسؤولیت عملیات نظامی در افریقای صحرا را برعهده دارد ،فعالیت خود را در غرب آفریقا افزایش داد،
این فعالیتها بیشتر در کشورهای منابع نفتی متمرکز شد .فرماندهی نظامی امریکا در اروپا اکنون  70درصد از زمان
و امکانات خود را برای آفریقا گذاشته است ،ولی در  2003هیچ امکاناتی به افریقا تعلق نداشت.
همچنین مهمترین پایگاه نظامی امریکا در افریقا پایگاهی است که در  2002در جیبوتی در شاخ آفریقا تأسیس
شده و امکان کنترل بر ترانزیت یکچهارم از نفت تولید شده جهان را به امریکا میدهد .این پایگاه به خط لوله نفت
سودان نزدیک است و این امکان را میدهد تا بر پایانه خاوری نفت در آفریقا مسلط شود.
در غرب آفریقا ،فرماندهی نظامی امریکا اکنون مراکز عملیاتی در سنگال ،مالی ،غنا ،گابن ،نامیبیا و آنگوال
بر پا کرده است .در  2003این فرماندهی ،عملیات ضدتروریستی را در غرب افریقا آغاز کرد .در ماه مارس ،2004
نیروهای ویژه امریکا عملیات نظامی بر ضدگروههای سلفی انجام دادند .امریکا همچنین سرگرم ایجاد یک نظم
امنیتی ساحلی در خلیج گینه به نام «نگهبان امنیت ساحلی» است.
در فوریه  2004هم گروهی از افسران بلندپایه امریکا از جمله جیمز جونز ـ ژنرال چارلز والد ـ نماینده فرماندهی
اروپایی ـ از افریقا دیدن کردند .در همان سال ،نیروهای امریکایی در برنامههای چندماهه به موریتانی ،چاد ،مالی
و نیجر گسیل شدند .این تالشها در چهارچوب «ابتکار اتحاد ساحل» برای تقویت نیروهای ضدتروریسم است.
در  2006نیز چکیدهای از طرح بازسازی ساختار سیاست دفاعی ایاالتمتحده ،زیر نظر اریک ادلمن (مشاور
امسفلد ،وزیر دفاع وقت) مطرح شد که بر اثر آن وزیر دفاع و افسران ارشد پنتاگون برای تصمیمگیری درباره متن
پیشنهادی استقرار نیروهای امریکایی در قاره افریقا به توافق نزدیک شدند تا فرماندهی تازهای برای کنترل عملیات
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امنیتی بر پا شود .از دیدگاه کارشناسان مسائل استراتژیک ،این اقدام یک دگرگونی بنیادی در سیاست امنیتی و
استراتژیک امریکا شمرده میشود.
واشنگتن تصمیم گرفت تا پاییز  2007نیروی نظامیای به نام «آفری کوم» آماده دخالت در هر گوشه از آفریقا
کند .مرکز نیروهای امریکایی آفریقا ،امروزه در اشتوتگارت قرار دارد .اما این مرکز در  2008به آفریقا منتقل شد .در
همین مورد تاکنون توافقاتی با چند کشور افریقایی صورت گرفته است .به همینگونه واشنگتن  500میلیون دالر
برای «ابتکار ضدتروریسم فراساحل»  SCTIکنار گذاشته است.
نیروی دریایی امریکا نیز توجه ویژهای به منطقه آفریقا پیدا کرده است« .از مجموع پنج ناوگان دریایی امریکا
در جهان ،افریقا در میان سه ناوگان آن قرار دارد :فرماندهی اروپایی که محدودهای شامل  43کشور ـ از جمله
کشورهای شمال آفریقا و جنوب صحرا را پوشش میدهد ،ناوگان مرکزی که بر زیر سیستم شاخ آفریقا سلطه
دارد و ناوگان اقیانوس آرام که گستره عملیاتی آن تا ماداگاسکار و سرزمینهای درونی آفریقا کشیده شده است».
این موارد نشان میدهد که چگونه ایاالتمتحده در امور آفریقا درگیر شده است ،آنچنان که این قاره عنصری
مهم در سیاست خارجی و استراتژی امنیتی این کشور شد .نگاه استراتژیک واشنگتن به قاره سیاه با رویکردهای
اقتصادی ـ به ویژه انرژی ـ درهم تنیده شده است.
آفریقا
در مجموع امریکا در چهارچوب تنوع بخشیدن به منابع تأمین انرژی خود ،عالقه شدیدی به کشورهای نفتخیز
واقع در سواحل خلیج گینه ،از نیجریه گرفته تا آنگوال ،نشان میدهد .نقش کلیدی را در این رابطه کشور جزیرهای
«سائوتام پرنشیپ» ( Sao Tome e Principeسائتامر) بازی میکند که در آبهای اقیانوس اطلس و در جنوب
نیجریه واقع شده است.
از سوی دیگر ایاالتمتحده امریکا بر این است که با اهدافی ویژه وارد کارزار آفریقا شود .از جمله تداوم هژمونی
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راه سلطه بر رقیبان منطقهای ،واشنگتن را واداشته تا در برابر نفوذ پردامنه چین در آفریقا ایستادگی کند .از دیدگاه
بسیاری از پژوهشگران امریکایی چین از توانمندی الزم جهت به زیر کشیدن برتری ایاالتمتحده و دگرگونی
در ساختار نظام برخوردار است و مهار کردن این قدرت جوان روبه رشد و کنترل نفوذ بینالمللی آن ـ به ویژه در
آفریقا ـ الزم به نظر میرسد .اما ایاالتمتحده نیز در مورد امنیت منابع انرژی و ادامه تولید و صادرات آن در منطقه
خاورمیانه بیثبات نگرانیهایی دارد ،پس گونهگونسازی منابع انرژی را اقدامی الزم مییابد .در این میان مناطق
ویژهای موردنظر هستند که خلیج گینه در آفریقا یکی از مهمترین آنهاست.
البته استراتژی بزرگ امریکا در آفریقا در راستای توسعه ارزشهای امریکایی بوده است امروزه آفریقا مانند
شرق اروپا ،قفقاز ،آسیای مرکزی و خاورمیانه ،جهبهای دیگر شمرده میشود که قدرتهای بزرگ را در برابر هم
قرار داده است .چین و ایاالتمتحده بازیگرانی هستند که تالش خود را برای نفوذ همهجانبه در این منطقه از سالها
پیش آغاز کردهاند .بر این پایه آفریقا دیگر در حاشیه نظام بینالملل نیست و امروزه یکی از کانونهای اصلی نزاع و
رقابت به شمار میرود .مایکل کلیر ( )M. Klareتحلیلگر مسائل امنیتی آفریقا در مورد درگیریهای قدرتهای
بزرگ در آفریقا هشدار داده است و به روشنی میگوید« :آفریقا رو به شعلهور شدن است» .همچنان که گفتیم این
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قاره در سالهای آینده دگرگونیها ژرفی را تجربه خواهد کرد که چهبسا بر نظام بینالملل آثار چشمگیری داشته
باشد.
جدول  .9ذخایر اثبات شده و تولید نفت حوزه خلیجفارس
کشور

حجم ذخایر (میلیارد بشکه) تولید روزانه (میلیون بشکه)

مصرف روزانه (میلیون بشکه)
2/574

فدراسیون روسیه

72/3

9/285

قزاقستان

39/2

1/295

0/192

آذربایجان

7

0/318

0/091

ازبکستان

0/6

0/152

0/120

ترکمنستان

0/5

0/202

0/098

بقیه

2/4

0/141

0/115

جمع

122/4

11/393

3/190
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کشور
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حجم ذخایر اثبات
شده (میلیارد بشکه)

درصد جهانی

تولید روزانه
(میلیون بشکه)

درصد جهانی

عمر به سال

2

66/5

3/3

1/600

لیبی

39/1

38/4

2/506

3/2

نیجریه

36/3

3

2/11

16/7

الجزایر

11/8

1

1/933

24/3

آنگوال

8/8

0/7

0/991

1/3

مصر

3/6

0/3

0/350

0/4

13/8

بقیه

13/2

1

1/884

1/888

-

کل

112/2

9/6

9/364

11/4

33/1

درصد از
کل جهان
13/1
27/5
3/17
6/06
1/57
25/78
1
0/48
0/09
0/05
72/45
179/53

10/584
3/98
2/07
2/667
2/424
0/990
0/785
0/429
0/048
23/977
80/260

درصد از
کل جهان
22/1
13
9/7
8/2
8/3
1/3
0/5
0/2
63/3
100

ذخایر اثبات شده

نفت (میلیارد بشکه)

262/7

137

115

97/8

99

15/2

5/6

2/9

+

0/1

735/3

1188/6

عربستان سعودی

ایران

عراق

امارات متحده عربی

کویت

قطر

عمان

یمن

بحرین

بقیه

جمع

جمع جهان

جدول  . 11ذخایر اثبات شده و تولید نفت حوزه خلیجفارس

ذخایر اثبات شده گاز
(تریلیون مترمکعب)
6/75
27/5
3/17
6/06
1/57
25/78
1
0/48
0/09
0/05
72/45
179/53

کشور

درصد از
کل جهان
3/8
15/3
1/8
3/4
0/9
14/4
0/6
0/3
0/1
1/6
38
100

تولید (میلیون بشکه)

64
85/5
45/8
9/7
39/2
17/6
9/8
3/2
274/7
2691/6

تولید

درصد از
(میلیون مترمکعب) کل جهان
2/4
3/2
1/7
0/4
1/5
0/7
0/4
0/1
10/4
100
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ذخایر نفتی کشورهای منطقه خلیجفارس نشان میدهد بسیاری از این کشورها به طور مستقیم یا غیرمستقیم زیر سلطه هفت خواهران نفتی و در رأس آن امریکا
میباشند و اینکه منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است.
OPEC Bulletin 2005, Aug 2005

دکتر ابوالقاسم طاهری
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جدول  . 12ذخایر ،تولید و مصرف نفت در حوزه شمالی خزر

اداره اطالعات انرژی
2010b
1200
0
2000
300
200
n.a
3900
1183000

بریتیش پترولیوم
آموکو 2000
300
n.a
745
n.a
150
175
1400
47510

اداره اطالعات انرژی

2001

317

0

804

11

148

152

1450

76821

آذربایجان

ایران

قزاقستان

روسیه

ترکمنستان

ازبکستان

کلی دریای خزر

جهان

گاز طبیعی (تریلیون فوت مکعب در سال)

اداره اطالعات انرژی
2001
0/212
0
0/170
0/030
1/660
d 1/960
40/50
d 84/690

نفت خام ( aهزار بشکه در روز)
بریتیش پترولیوم
آموکو 2000
0/187
n.a
0/278
n.a
1547
1/843
4/000
85/500

کشور

اداره اطالعات انرژی
2010b
1/100
0
0/10
n.a
3900
3/00 e
9/10
162/000

 :Aشامل گاز مایع طبیعی

« :Bتولید امکانپذیر» که توسط اداره اطالعات انرژی برآورده شده است.

 :Cصرف ًا شامل مناطق نزدیک دریای خزر میباشد.

 :Dاطالعات 1999

 :Eطبق برآورد سرویس تحقیق کنگره ،میزان رشد مابین  1999و  2010به مانند  1992و  1999فرض شده است.
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جدول  .13ظرفیتهای خطوط لوله نفت انتخابی در منطقه دریای خزر 2015 – 2001
خط لوله

مسیر

آتیرو ـ سامارا

آتیرو ،قزاقستان به سامارا،

ظرفیت (میلیارد بشکه در روز)

طول (مایل)
در حال فعالیت

310000

432

310000

روسیه
باکو ،آذربایجان به نوورس
باکو ـ نوورس سیسک

868

سیسک ،روسیه  /دریای
سیاه ،مسیر شامل

باکو ـ نوورس سیسک

204

باکو به نوورس سیسک از
طریق داغستان ،روسیه

باکو ـ سوپسا

515

باکو به سوپسا ،گرجستان /
دریای سیاه

کنسرسیوم خط

منابع نفت تنگیز ،قزاقستان

لوله خزر

به نوورس سیسک روسیه /

990

100000

( 300000طراحی شده)

120000

( 360000طراحی شده)

100000

100000

565000

( 1340000طراحی شده)

دریای سیاه

جدول  .14ذخایر ،تولید و مصرف نفت در قاره امریکا
کشور

اثبات شده

جهانی

(میلیارد بشکه)

جهانی

(میلیون بشکه) جهانی

سال

(میلیارد بشکه)
29/4

2/5

7/41

8/5

20/517

24/9

11/1

امریکا
ونزوئال

77/2

6/5

2/980

4

0/577

0/7

70/8

برزیل

11/2

0/9

1/542

2

1/849

2/4

19/9

کانادا

16/8

1/4

3/085

3/8

1/206

2/6

14/9
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ایاالتمتحده

حجم ذخایر

درصد

تولید روزانه

درصد

مصرف روزانه

درصد

عمر به
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امریکا بزرگترین مصرفکننده نفت در جهان است .این امر نگرانیهای عمدهای را برای رهبران این کشور ایجاد
کرده است .و برای کاهش وابستگی سیاست «متنوعسازی» و «جایگزینی سایر انرژیها» در دستور کار این کشور
قرار گرفته است ،که منابع انرژی خود را تنوع بخشد .در تفکر سنتی راهبردی ،مفاهیم ذخایر راهبردی منابع نفتی،
تولید و مصرفکنندگان نفت و امنیت خطوط انتقال نفت ،جایگاه خاصی دارد ،امریکا به عنوان بزرگترین تولیدکننده،
مصرفکننده و مؤثرترین عضو شبکه نفتی ،نفش مهمی در تدوین و توسعه تفکر جدید راهبردی نفتی دارد.
نکته مهم دیگر اینکه ،تحوالت مهم بازار نفت معمو ًال با تحوالت این منطقه مقارن بوده است .به عنوان
مثال در دهههای  50تا  90مسائل مهمی نظیر بحران کانال سوئز ،جنگ اعراب و اسرائیل ،انقالب اسالمی ایران،
جنگ ایران و عراق و اشغال نظامی کویت توسط عراق به ترتیب موجب کاهش  8/8 ،7/8 ،10/1درصد در تولید
جهانی نفت و افزایش قابل توجه قیمتها شده است .پس از  11سپتامبر مسائل زیستمحیطی ،توسعه پایدار،
صورتبندیهای جدید ،امنیت منطقهای و اشکال جدید تهدید از ماتریسهای معادله نفت ،امنیت و ساختار جدید
راهبردی جهانی به شمار میرود .همچنین حمایت از امنیت اسرائیل دسترسی مداوم به نفت منطقه و اطمینان از
جریان دائمی آن ،طرد روسیه از منطقه غربی خاورمیانه ،اعاده نفوذ امریکا در منطقه به عنوان تنها قدرت برتر،
جلوگیری از وحدت اعراب ،سلطه سیاسی ،اقتصادی نظامی ،حفظ امنیت و تخمین جریان نفت به غرب.
مسئله تقاضا برای نفت در آینده نه چندان دور یکی از مهمترین مسائل مطرح در سیاستگذاریهای انرژی امریکا
در سطح جهان خواهد شد.
باراک اوباما در استراتژی نفتی خود مثل سایر رؤسای جمهور امریکا تأکید خاصی بر کنترل خاورمیانه ،روابط
نزدیک با کشورهای میانهرو ،آزادی عبور نفت و تقریب ًا تمامی نکاتی دارد که در استراتژی نفتی گذشته امریکا
بین تمامی رؤسای جمهور شکل مشترکی داشته است .مهمترین استراتژی اوباما ،در سه حوزه متنوعسازی منابع
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سوختی و وارداتی ،روی آوردن به انرژیهای جدید و تالش برای بهینهسازی مصرف سوخت متمرکز شده است.
با درک اهمیت منابع انرژی در عصر حاضر و رقابت شدید بر سر این منابع کنترل منابع انرژی به بهترین شکل
توجیهکننده اقدامات قدرتهای بزرگ در پررنگ کردن حضور خود در منطقه خاورمیانه ،حوزه دریای خزر و حوزه
افریقا میباشد.
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