
اقتصاد سیاسی سیاست حذف ایران از معادالت انرژی جهانی توسط ایالت متحده امریکا

لیال رحمتی پور 1

چکیده
پرواضح است که انرژي از عوامل موثر بر اقتصاد جهاني و ابزاري براي تأمين منافع و امنيت ملي و 
توسعه اقتصادی کشورهای جهان بوده است که در نتيجه جايگاه ويژه اي را در روابط قدرت در نظام 
جهانی معاصر باز کرده و دسترسي به منابع انرژي براي تمامي سطوح سلسله مراتب قدرت جهان، اهميتي 
استراتژيك پيدا کرده است. در اين ميان، ايران با واقع شدن در مرکز بيضي استراتژيك انرژي جهان و با 
در دست داشتن دومين منابع نفت خام و گاز طبيعي جهان، از جايگاه مهمي در حوزه تحوالت انرژي 
جهاني برخوردار بوده است. از اين رهگذر اياالت متحده با علم به اين مهم، تالش داشته با استفاده از اهرم 
فشار حداکثری و سياست حذف ايران از معادالت انرژی جهانی، در راستای کشاندن جمهوری اسالمی 
ايران بر سر ميز مذاکره و تحميل شرايط خود، استفاده نمايد. اما موضوع مهمی که بايد مورد توجه قرار 
گيرد آنست که اهداف سياست مذکور صرفا اهداف اعالمی بوده و در ابعاد اعمالی اهداف ديگری نيز 
پيگيری گرديده است. لذا سوال اصلی پژوهش اين گونه بوده است که مهم ترين اهداف و دستاوردهای 
اقتصاد سياسی اياالت متحده امريکا از پيگيری سياست حذف ايران از معادالت انرژی جهانی چيست؟ 
در پاسخ به سوال مذکور فرضيه ی وجود اهداف پنهانی ديگری همچون کنترل رقبا و بدست آوردن 
بازارهای انرژی کشورهايی همچون ايران از طريق ابزار تحريم مطرح گرديد. بطوريکه مطابق با آمارها و 
اطالعات منتشر شده، اياالت متحده توانست با در پيش گرفتن سياست مذکور در حوزه اقتصاد سياسی 
به دستاورد هايی چون بدست آوردن بازار انرژی برخی از مشتريان نفتی ايران و کنترل رقبايی که به نفت 

ايران وابسته هستند، دست يابد.
اين پژوهش بر آن است با روشي توصيفی- آماری- تحليلي و با تکيه بر اطالعات و آمارهای منتشر شده 
از سوی EIA,IEA, BP به بررسی وضعيت عرضه و تقاضای نفت و گاز جهان و راهبرد حذف ايران از 

معادالت انرژی جهانی که با تاکيد بر دو مولفه مذکور بپردازد.
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تالش آمريکا برای خروج از توافق هسته ای موسوم به برجام، برنامه ای بود که دونالد ترامپ 
از زمان شرکت در انتخابات رياست جمهوری آمريکا در سر داشت. در نهايت دولت اياالت 
متحده آمريکا رسماً از برجام خارج و بازگشت تحريم ها به صورت گذشته را اعالم کرد 
و برای انجام مجدد مذاکرات با ايران اعالم آمادگی نمود.  مقابله با ايران و سياست های 
جمهوری اسالمی ايران در منطقه، يکی از موضوعات اصلی سياست خارجی ترامپ در 
منطقه غرب آُسيا بوده است. ترامپ در کمپين های انتخاباتی خود بارها از باراک اوباما که 
گفته بود سياست های وی باعث قدرت يابی ايران در منطقه و تهديدزايی اين کشور برای 
آمريکا شده است انتقاد کرده بود. وی مقابله با نيروهای نظامی ايران در خليج فارس و تشديد 
فشار بر ايران به منظور عقب نشينی از سياست های منطقه ای را جزء سياست های اصلی خود 
برشمرده است. قبل از اجرايی شدن برجام، جمهوری اسالمی ايران؛ تهديد تروريسمی، 
تهديد حقوق بشری و تهديد هسته ای بوده و بعد از توافق هسته ای احساس تهديد برجام، 
پايه تهديد هژمونی منطقه ای و بعد از آن تهديد موشکی برساخت شدند و اين زنجيره 
همچنان ادامه خواهد داشت. بعد از خروج اياالت متحده از برجام اين کشور در صدد است 
با جلب بعضا اجباری، همراهی تعداد قابل توجهی از بازيگران عرصه بين الملل و شرکای 
تجاری ايران، منافع اقتصادی اين کشور را تهديد و در واقع ايران را درگير نوعی تکرار يا 
متوالی از بازی تحريم کند که به موجب آن کشور هدف يا تسليم می شود و در رفتار خود 
ايجاد تغيير يا در برابر خواسته کشور تحريم کننده مقاومت می کند و اين چرخه تا زمانی 
که يکی از طرفين تصميم به پايان بخشی به بازی نگيرد ادامه می يابد )زمانی و نياکويی، 
1398: 28(. جمهوری اسالمی نيز با مقاومت در برابر تحريم های اعمالی همواره با متهم 
کردن اياالت متحده به نقض توافقنامه ها و عهدنامه های بين المللی از آغاز مذاکرات و امضای 
موافقت نامه جديد سر باز زده است. لذا اياالت متحده نيز با هدف قراردادن مهم ترين منابع 
مالی يعنی منابع نفتی کشور و سياست حذف ايران از بازارهای انرژی جهانی، تالش داشته 
است جمهوری اسالمی ايران را پای ميز مذاکره کشانده و خواسته های خود را به آن تحميل 
کند. فارغ از موفقيت آميز بودن يا نبودن اين سياست، ابعاد پنهانی مهم سياست مذکور از اهم 

موضوعاتی است که پژوهش حاضر در صدد است بدان بپردازد.
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3 الزم به ذکر است، جمهوری اسالمی ايران تقريباً از بدو شکل گيری مورد تحريم آمريکا 
و متحدان اين کشور قرار داشته است و لذا منابع نسبتا فراوانی در اين حوزه به رشته تحرير 
درآمده است. موضوع تحريم های سازمان ملل و تحريم نفتی اتحاديه اروپا و ... از مهم ترين 
موضوعاتی بوده اند که پژوهشگران اين عرصه همواره در آن قلم فرسايی کرده اند اما آنچه 
پژوهش حاضر را با ساير پژوهش های صورت گرفته در اين حوزه متمايز می سازد در اين 
نکته نهفته است که با روی کار آمدن ترامپ و اعالم سياست حذف ايران از معادالت انرژی 
جهانی و به تبع آن تحريم کامل نفتی ايران، بسياری از انديشمندان اين حوزه صرفا به بررسی 
ابعاد اعالمی اين سياست و تاثير اين سياست بر قيمت گذاری های منابع انرژی پرداخته و نهايتا 
اثربخشی يا عدم اثربخشی آن بر رفتار جمهوری اسالمی ايران را مورد تحليل قرار داده اند. 
حال آنکه پژوهش حاضر در نظر دارد سياست مذکور را با بررسی پيامدهای آن در حوزه 
اقتصاد سياسی و انرژی که کامال برای اياالت متحده سود و کارايی دارد بررسی نمايد. به 
عبارت ديگر، پژوهش حاضر در نظر دارد ورای تحليل های علی صورت گرفته در خصوص 
راهبرد و سياست مذکور و موفقيت آميز بودن يا نبودن آن، به صرف ماهيت سياست حذف 
ايران از معادالت انرژی جهان بپردازد. موضوعی که به جرات می توان ادعا کرد با اين محتوا و 

چارچوب مورد بررسی قرار نگرفته است.
بدين ترتيب، نظر به اهميت موضوع، نگارنده بر آن شد تا با ارزيابی هرچه دقيقتر وضعيت 
عرضه و تقاضای انرژی در جهان و ايران بر مبنای جديدترين آمارهای منتشرشده از سوی 
پايگاه های اطالعاتی اينترنتی همچون آژانس بين المللی انرژی، اداره اطالعات انرژی امريکا و 
بريتيش پتروليوم به بررسی سياست حذف ايران از معادالت انرژی جهانی بپردازد. لذا چيستی 
مهم ترين اهداف سياست حذف ايران از معادالت انرژی جهانی توسط اياالت متحده امريکا 
مهم ترين و اصلی ترين سوالی است که در پی پاسخ دادن به آن هستيم. در اين راستا فرضيه ای 
که مطرح می شود بدين شکل مطرح گرديده است که موضوعاتی چون کنترل رقبايی چون 
چين و اتحاديه اروپا و بدست آوردن بازار مشتريان انرژی کشورهای مهم عرصه انرژی چون 

ايران از مهم ترين اهداف پشت پرده سياست حذف ايران از معادالت انرژی جهانی می باشد.
بدين ترتيب، در اين مقاله در يك چارچوب منطقی تالش خواهيم داشت ابتدا به بررسی 
وضعيت ذخاير، عرضه و تقاضای انرژی جهان و غرب آُسيا پرداخته و سپس به بررسی جايگاه 
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ژئوانرژی ايران بر مبنای آمار و ارقام ارائه شده از سوی مراکز مختلف خواهيم پرداخت. نهايتا 4
به بررسی اهداف سياست حذف ايران از بازار انرژی که شامل کنترل رقبا و بدست آوردن 

بازارهای انرژی ايران است، پرداخته خواهد شد.

وضعیت ذخایر، تولید و عرضه نفت و گاز در جهان

چنانکه می دانيم، انرژی در زندگی بشر اهميت فوق العاده ای دارد. به گونه ای که ادامه زندگی 
بدون انرژی بسيار مشکل است. انرژی های فسيلی بويژه نفت و گاز از آن حيث که در 
بيالن انرژی جهان سهم بااليی دارند، جايگاه ويژه ای را در مناسبات بين المللی پيدا کرده اند 
و سياست بين المللی را نيز تحت الشعاع قرار داده اند )حافظ نيا، 1385: 102(. آنچه در اين 
مقام بسيار حائز اهميت است، افزايش ميزان مصرف انرژی از سوی کشورهای مختلف 
جهان می باشد که اين امر خود ارتباط معناداری با رشد و توسعه اقتصادی اين کشورها 
دارد. به عبارت ديگر، اصول بلندمدت انرژی نشان از ارتباط مستقيم بين رشد اقتصادی و 
انرژی دارد. از سوی ديگر به نحو فزاينده ای انرژی بعدی سياسی و استراتژيك يافته است. 
چراکه بزرگترين کانون هاي مصرف انرژي جهان، مناطق توسعه يافته با ميزان رشد باالی 
اقتصادي اند. از اين رو صنعت با مواد هيدروکربن )نفت و گاز( پيوند ناگسسته دارد. اين 
پيوند ناگسسته، انرژي و صنعت اساس قدرت در سده بيست و يکم است. لذا در مناسبات 
قدرت در روابط بين الملل، چيرگي بر کانون هاي توليد مواد هيدروکربني و مسير انتقال آن ها 
بويژه گاز طبيعي دغدغه بسياري از کنشگران واحدهاي سياسي است )کاويانی راد، 1385: 
299(. از اين روی، توجه به مهم ترين مناطق تامين کننده انرژی جهان که بيشترين ميزان 
ذخاير انرژی را در خود جای داده باشند از اهميتی استراتژيك برخوردار است. غرب آُسيا 
از جمله مهم ترين مناطق دارای ذخاير انرژی جهانی است. در ادامه جدول و نمودار ميزان 
ذخاير نفت و گاز مناطق مختلف جهان بر اساس جديدترين آمارهای منتشر شده، آمده 

است.
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5
 )BP,2019( )جدول شماره 1: ذخایر اثبات شده نفت و گاز در جهان )هزار میلیون بشکه، میلیارد متر مکعب

19982008201620172018کشورها
درصد از 

جهان

امریکای شمالی
100.0216.6227.7237.8236.713.7نفت
7.08.710.914.113.97.1گاز

امریکای مرکزی 
و جنوبی

95.6196.0328.9330.1325.118.8نفت
6.87.58.38.28.24.2گاز

اروپا
21.414.213.113.414.30.8نفت
5.65.53.03.03.92.0گاز

آسیای میانه و 
قفقاز

121.1144.8144.9144.9144.78.4نفت
39.245.959.059.262.831.9گاز

خاورمیانه
685.2753.7807.7807.7836.148.3نفت
51.573.778.879.175.538.4گاز

آفریقا
77.2120.4126.5126.5125.37.2نفت
10.314.013.813.814.47.3گاز

آسیا پاسفیک
40.848.048.348.047.62.8نفت
10.515.019.219.318.19.2گاز

کل جهان
1141.21493.81697.11696.61729.7100نفت
130.8170.2193.1193.5196.9100گاز

)BP,2019( 2018 نمودار شماره1: نمودار مقایسه ای ذخایر نفت در جهان در سالهای 1998، 2008 و

 

چنانکه در جدول فوق قابل مشاهده است، غرب آُسيا با در بر گرفتن ذخايری بيش از 48 
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درصد ذخاير اثبات شده نفت در جهان رتبه نخست و امريکای جنوبی و مرکزی در رتبه دوم 6
و امريکای شمالی در رتبه سوم جهان قرار داشته اند. لذا غرب آُسيا هم اکنون به عنوان مهم ترين 
منبع ذخاير اثبات شده نفت در جهان به شمار می رود. اين موضوع در رابطه با ذخاير گاز طبيعی 

جهان نيز صادق است. نمودار زير نسبت ذخاير گاز جهان را به تفکيك نشان می دهد.
)BP,2019( 2018 نمودار شماره 2: نمودار مقایسه ای ذخایر گاز در جهان در سال های 1998، 2008 و

 در رابطه با منبع گاز نيز غرب آُسيا با داشتن بيش از 38 درصد ذخاير گاز دنيا در رتبه 
نخست جای می گيرد و پس از آن، منطقه آسيای مرکزی و قفقاز با بيش از 30 درصد ذخاير 
گاز دنيا در رتبه دوم جای گرفته است. الزم به ذکر است بيشترين ميزان ذخاير گاز در منطقه 
غرب آُسيا عمدتا در اختيار دو کشور ايران و قطر قرار دارد و در منطقه آسيای مرکزی و قفقاز 
نيز روسيه بيشترين ميزان ذخاير گاز را داراست. روسيه بزرگترين ذخاير گاز دنيا ) 18.1 درصد 

ذخاير گاز جهان( و 6.3 درصد ذخاير نفت جهان را در خود جای داده است.

در ادامه به ميزان توليد نفت و گاز مناطق مختلف جهان خواهيم پرداخت.

)2019,BB( )جدول شماره2: میزان تولید نفت و گاز در جهان )هزار بشکه در روز/ میلیارد متر مکعب  

2012201320142015201620172018کشورها
درصد 
از جهان

امریکای شمالی
1555516946188231972619292201572258721.7نفت
850.3860.1915.1949.2944.6961.61053.925.9گاز

امریکای مرکزی 
و جنوبی

73737403766377597418716065377.8نفت
173.8176.9179.1180.9178.8180.3176.74.9گاز
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7 اروپا
35233356339035383566356535233.8نفت
266.5259.4246.7241.7238.6263.2250.76.6گاز

آسیای میانه و 
قفقاز

1360913834138301396614162142151448315.4نفت
777.1792.8776.1771.6769.8789.1831.122.2گاز

خاورمیانه
2852328194284963002331849314973176234.1نفت
552.2569.1589.9608.4630.8650.4687.317.9گاز

آفریقا
92648580819181307687813381938.7نفت
207.8198.3200.6203.6207.0225.7236.66.1گاز

آسیا پاسفیک
83828257832784058050777476338.5نفت
509.4519.6539.4564.0580.3607.5631.716.5گاز

کل جهان
86229865708872191547920239250294718100نفت
3337.13376.23446.93519.43549.83677.73867.9100گاز

چنانکه در جدول فوق نيز آمده است، غرب آُسيا، امريکای شمالی و آسيای مرکزی و 
قفقاز، به ترتيب، با بيش از 34، 21 و 15 درصد بيشترين ميزان نفت جهان را توليد کرده اند.

در حوزه گاز نيز امريکای شمالی با بيش از 25 درصد بيشترين ميزان توليد گاز در جهان را 
داشته است و آسيای مرکزی و قفقاز با 22.2 درصد رتبه دوم و غرب آُسيا با 17.9 درصد رتبه 
سوم توليد گاز در جهان را داشته است. الزم به ذکر است در هريك از مناطق فوق يك يا دو 
کشور بيشترين ميزان توليد گاز را داشته اند که از آن جمله در حوزه امريکای شمالی می توان 
به اياالت متحده امريکا )با اتکا به فناوری گاز شيل( و کانادا اشاره کرد و در حوزه آسيای 
مرکزی و قفقاز به روسيه اشاره کرد. توليد گاز در روسيه 8.2 درصد رشد داشته و با اين ميزان 
روسيه دومين کشور بزرگ صادرکننده گاز در جهان )بعد از امريکا( است. روسيه بطور کلی 
10.4درصد انرژی جهان را توليد می کند و بيشترين سهم را در گاز با 17.3درصد و در نفت 
با 12.6درصد است. در حوزه غرب آُسيا نيز به ميزان توليدات گاز توسط ايران و قطر می توان 
اشاره کرد. حال با توجه به ميزان نفت و گاز توليد شده ميزان مصرف آن ها توسط مهم ترين 
مصرف کنندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه ميزان مصرف نفت و گاز مناطق 

مختلف جهان در جدول ذيل آمده است.



ی 10(، تابستان 1399
ل سوم، شماره دوم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

فصلنامه جامعه شناس

8
)BP,2019()جدول شماره3: میزان مصرف نفت و گاز )هزار بشکه در روز/ میلیارد متر مکعب

201320142015201620172018کشورها
درصد از 

جهان

امریکای شمالی
23379234652381824065242192471424.7نفت
883.6905.6924.5951.6942.81022.325.7گاز

امریکای مرکزی 
و جنوبی

6987705870216811679467956.9نفت
168.7172.2178.6175.1173.4168.44.7گاز

اروپا
14263140491441314696149801527615.3نفت
506.2458.9475.8505.6531.7549.014.5گاز

آسیای میانه و 
قفقاز

4176432341624243428240994.4نفت
583.1582.7568.4572.9574.6580.815.7گاز

خاورمیانه
8870903290299161929091369.5نفت
429.0455.0487.2508.9536.5553.114.6گاز

آفریقا
3724378538773950404739594.1نفت
116.6122.1129.6133.2141.8150.03.9گاز

آسیا پاسفیک
30689312743252133562342743586335.2نفت
684.3702.2710.1727.0769.6825.321.0گاز

کل جهان
920889298694843964889818699843100نفت
3371.53398.73474.23574.23670.43848.9100گاز

در زمينه مصرف نفت نيز حوزه آسيا پاسفيك با بيش از 35 درصد بيشترين ميزان تقاضا را 
داشته است که در آن چين، هند و ژاپن بيشترين ميزان تقاضا را داشته اند. امريکای شمالی و 
اروپا نيز به ترتيب با 24 و 15درصد در رتبه های دوم و سوم متقاضيان نفت جهان بوده اند. در 

نمودار زير وضعيت توليد و و مصرف نفت جهانی آمده است.
)BP,2019( نمودار شماره 3، وضعیت تولید و مصرف جهانی نفت
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9 در زمينه مصرف گاز نيز امريکای شمالی با 25 درصد در رتبه نخست و آسيا پاسفيك با 21 
درصد در رتبه دوم و آسيای مرکزی با 15 درصد در رتبه سوم بوده اند. نمودار شماره 4 نشان 

دهنده ميزان توليد و مصرف گاز جهان است.
)BP,2019( نمودار شماره 4، وضعیت تولید و عرضه گاز در مناطق مختلف جهان

 

بنابراين چنانکه مالحظه شد، همواره شاهد افزايش عرضه و تقاضای نفت و گاز در جهان 
بوده ايم. بطور کلی بزرگترين واردکنندگان گاز به ترتيب، آسيا پاسفيك با 74.9 درصد، اروپا 
با 16.6درصد، امريکای مرکزی و جنوبی با 3.4 درصد، غرب آُسيا با 2.9 درصد و امريکای 
شمالی با 2.2 درصد هستند. در اين ميان بيشترين ميزان تقاضا از سوی چين، هند، اتحاديه اروپا، 
ژاپن و امريکا بوده است. در ادامه ميزان و درصد واردات نفت و گاز هر يك از کشورهای 

مذکور به تفکيك آمده است.
)BP,2019( ،)جدول شماره 4: بزرگترین واردکنندگان نفت و گاز )هزار بشکه روزانه، میلیون متر مکعب

2015201620172018کشورهاردیف
درصد از 

جهان

اتحادیه اروپا1
1399314354146991512421.2نفت
56.056.565.371.516.6گاز

چین2
83339214102401103915.5نفت
27.036.852.973.517.0گاز

3
ایاالت متحده 

امریکا
94511005610148992913.9نفت
2.52.42.22.10.5گاز

هند4
43804945494752237.3نفت
20.024.326.130.67.1گاز
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ژاپن105
43324180414239415.5نفت
115.9113.6113.9113.026.2گاز

در ادامه بزرگترين صادرکنندگان نفت نيز آورده شده است. مطابق با آمارهای ارائه شده، 
عربستان با اندکی اختالف پايين تر از روسيه و باالتر از اياالت  متحده در ميزان صادرات در 
رتبه دوم قرار داشت اما اين رده بندی در پايان سال 2019 با جابجايی و تغييراتی همراه گرديد. 
بطوريکه اياالت  متحده در پايان سال 2019 در ميزان صادرات نفت از عربستان و روسيه پيشی 

گرفته است.
)BP,2019( ،)جدول شماره 5: بزرگترین صادرکنندگان نفت )هزار بشکه روزانه

2015201620172018کشورهاردیف
درصد از 

جهان

1
عربستان 
سعودی

796886068333855312.0نفت
881388148979915912.8گاز

روسیه2
452150785858713110.0نفت
1353715321161831608722.5گاز

3
ایاالت متحده 

امریکا
94511005610148992913.9نفت
2.52.42.22.10.5گاز

4
خاورمیانه )به 
جز عربستان(

43804945494752237.3نفت
20.024.326.130.67.1گاز

ذيال نمودار ميزان صادرات امريکا، عربستان و روسيه بر اساس گزارش آژانس بين المللی 
انرژی در سال 2019 نيز بصورت کامال رقابتی نشان داده شده است.

)IEA,2019( نمودار شماره 5: میزان صادرات انرژی روسیه، امریکا و عربستان

 



ه...
حد

 مت
ت

یال
ط ا

وس
ی ت

هان
 ج

ی
رژ

ت ان
دال

معا
از 

ن 
یرا

ف ا
حذ

ت 
اس

سی
ی 

اس
سی

اد 
تص

اق

11 وضعیت ذخایر، تولید و عرضه انرژی در غرب ُآسیا و ایران

به اعتقاد فون لوهازن غرب آُسيا مرکز دنيای قديم است. مرکزی که در دل آن خليج فارس 
قرار دارد و به منزله »مرکز مرکز« شناخته می شود. اين منطقه به لحاظ موقعيت جغرافيايی 
ويژه در نظريات ژئوپليتيکی دارای اهميت بوده است. چهار کشور عمده توليدکننده نفت 
جهان يعنی عربستان، ايران، عراق و امارات متحده عربی و دو کشور توليدکننده گاز جهان 
بلکه در  تنها در گذشته  نه  قرار گرفته اند که  از جهان  منطقه  اين  ايران و قطر؛ در  يعنی 

چشم انداز آينده جهان نيز چنان گذشته اهميت فوق العاده ای خواهند داشت. 
منطقه غرب آُسيا به جهت موقعيت ويژه ژئوپليتيکی، ژئواستراتژيکی و ژئواکونوميکی از 
مهم ترين مناطقی است که به لحاظ دارا بودن ذخاير عظيمی از نفت و گاز جهان موقعيت 
ممتازی را در ميان ديگر مناطق جغرافيايی در جهان دارد. عالوه بر ذخاير انرژی موجود که 
سهم بسزايی در اقتصاد جهان دارد مبادی ورود و خروج اين ذخاير به دنيای صنعتی نيز حائز 
اهميت است. تنگه هرمز به جهت ميزان انرژی که روزانه از طريق آن صادر می شود، سهم قابل 
مالحظه ای در امنيت انرژی جهان و واردکنندگان انرژی از اين منطقه دارد و از اين رو از عبارت 

»شاهرگ حياتی انرژی دنيا« برای تنگه هرمز ياد می شود )ولدانی،1381: 50(.
مطابق با آمارهای منتشر شده در بريتيش پتروليوم و آژانس اطالعات انرژی امريکا، ذخاير 
نفت و گاز منطقه غرب آُسيا، به ترتيب، بيش از 48 و 38 درصد برآورد شده است که اين ميزان 
بيشترين مقدار ذخاير نفت و گاز در دنيا می باشد. همچنين 33.5 درصد از نفت و 17.9درصد 
گاز توليدشده دنيا از اين منطقه بوده است. در ادامه جداول ميزان ذخاير اثبات شده نفت و گاز 

و ميزان توليدات نفت و گاز در غرب آُسيا طی سال های مختلف آورده شده است.
)BP,2019( )جدول شماره6: ذخایر اثبات شده نفت در غرب ُآسیا )هزار میلیون بشکه/ هزار میلیارد متر مکعب

1998200820172018کشورها
درصد از 

جهان

ایران
93.7137.6155.6155.69.0نفت
22.727.733.231.916.2گاز

عراق
112.5115.0147.2147.28.5نفت
3.03.03.53.61.8گاز

کویت
96.5101.5101.5101.55.9نفت
1.41.71.71.70.9گاز
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عمان12
5.45.65.45.40.3نفت
0.50.90.70.70.3گاز

قطر
13.526.825.225.21.5نفت
8.826.424.924.712.5گاز

عربستان 

سعودی

261.5264.1296.0297.717.2نفت
5.66.98.05.93.0گاز

سوریه
2.32.52.52.50.1نفت
0.20.30.30.30.1گاز

امارات
97.897.897.897.85.7نفت
5.96.35.95.93.0گاز

یمن
1.92.73.03.00.2نفت
0.30.30.30.30.1گاز

مجموع
685.2753.7834.3836.148.3نفت
2852328194284963002331849گاز

چنانکه در جدول فوق آمده است، در ميان کشورهای غرب آُسيا، عربستان با بيش از 
17درصد بيشترين ميزان ذخاير نفت دنيا را دارد. ايران و عراق نيز با داشتن به ترتيب 9 و 8.5 

درصد از ذخاير نفتی دنيا در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.
)BP,2019( )جدول شماره 7: میزان تولید نفت و گاز غرب ُآسیا )هزار بشکه در روز/ میلیارد متر مکعب

201320142015201620172018کشورها
درصد از 

جهان

ایران
3617372438624602498247155.0نفت
163.7164.3183.1191.4203.2223.96.1گاز

عراق
3103323939864423452046144.9نفت
6.37.17.57.39.910.40.3گاز

کویت
3129310130653145302530493.2نفت
14.715.514.316.116.417.40.5گاز

عمان
94294398110049719781.0نفت
28.330.829.330.731.432.30.9گاز

قطر
2002198519581970191618792.0نفت
162.5167.7169.1175.2177.0175.74.8گاز
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13 عربستان 

سعودی

11393115051199412402119511228713.0نفت
94.495.097.399.2105.3111.43.0گاز

سوریه
-593327252524نفت
6.15.04.64.13.63.10.1گاز

امارات
3543359938734020393539424.2نفت
52.953.252.958.759.660.41.6گاز

یمن

198153644352680.1نفت
کمتر از 7.610.49.82.90.60.7گاز

0.05

مجموع
28194284963002331849315973176233.5نفت
552.2569.1589.9608.4630.8659.917.9گاز

در حوزه توليد نفت نيز عربستان با توليد 12287 هزار بشکه در روز، 13درصد نفت 
توليدی جهان را برعهده داشته است. ايران، عراق و امارات نيز به ترتيب با 5.0، 4.9 و 4.2 

درصد از توليد نفت جهان در رتبه های دوم، سوم و چهارم قرار گرفته اند.
عالوه بر نفت، غرب آُسيا دارای ذخاير عظيم گاز طبيعی نيز می باشد که بصورت روزافزونی 
در توليد انرژی جهانی سهم بيشتری را به خود اختصاص می دهد. ايران و قطر به عنوان دومين 
و سومين دارندگان ذخاير گازی، بيشترين ميزان را در اختيار دارند. مطابق آمارهای منتشر شده، 
ايران با داشتن بيش از 16درصد از ذخاير گازی جهان، رتبه اول و قطر با بيش از 12درصد در 
رتبه دوم منطقه غرب آُسيا قرار گرفته اند. که اين امر نشان از اهميت اين منطقه با ذخاير گازی 
بيش از 38 درصد در سطح جهان می باشد. بيش از 17 درصد گاز جهان از منطقه غرب آُسيا 
تامين شده است که از اين ميزان 6 درصد از گاز توليد شده از سوی ايران بوده است. قطر 
نيز بعد از ايران با 4.8 درصد از گاز توليدی جهان در رتبه دوم قرار گرفته است. لذا ايران و 
قطر جمعا حدود 11درصد از 17درصد گاز توليد شده در غرب آُسيا را برعهده داشته اند که 
اين موضوع حاکی از نقش بسيار مهم دو کشور مذکور در توليد گاز در منطقه و جهان است.

همچنين با دقت در آمار و ارقام ارائه شده، متوجه خواهيم شد که بيشترين ميزان ذخاير 
و توليدات نفت و گاز طی سال های مختلف تا 2019 در منطقه غرب آُسيا و زيرسيستم آن 
يعنی خليج فارس بوده و در عين حال بيشترين ميزان مصرف انرژی نيز از سوی کشورهای 
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شرق آسيا و کشورهای توسعه يافته بوده است. مطابق با اين آمارها اين کشورها بيش از پيش 14
به منابع انرژی اين منطقه وابسته خواهند شد. بدين ترتيب، اوال روند افزايشی نياز جهانی به 
انرژی ادامه خواهد داشت اما اين رشد بيشتر در حوزه کشورهای درحال توسعه و قدرت های 
نوظهور اقتصادی خواهد بود و ديگر اينکه؛ عليرغم اکتشافات نفتی جديد در اقصی نقاط جهان، 
عمال بر وزن کشورهای اوپك و بويژه خليج فارس در تامين انرژی جهانی افزوده خواهد شد 

.)cordesman2013,10(
همچنين الزم به ذکر است اين موضوع حتی با وجود منابع انرژی غيرمتعارف نيز صادق 
است. همچنان که در سال های اخير کشورهايی بزرگی چون اياالت متحده آمريکا تالش داشته 
اند از ميزان وابستگی خود به منابع انرژی اين منطقه بکاهند اما با اين حال، حتی با امکان 
شکل گيری خودکفايی اياالت متحده در تامين امنيت انرژی باز اين موضوع از اهميت اين 
منطقه نخواهد کاست. چراکه منابع انرژی اين منطقه مزايای خاص خود را داشته و دارا می باشد 
)رحمتی پور و آجيلی، 1395: 65(. همچنين اين موضوع در کنترل بزرگترين واردکنندگان 
انرژی نيز حائز اهميت است. بنابراين، اگرچه در ساير نقاط جهان ميزانی از انرژی جهان توليد 
می شود اما اين ميزان جوابگوی رشد سريع تقاضای انرژی در جهان نمی باشد. لذا منطقه خليج 

فارس هنوز در کانون تامين کننده منابع انرژی جهان قرار دارد.

جایگاه ایران در ژئوانرژی دنیا

يکی از مهم ترين فاکتورهايی که منجر به ارتقاي اهميت ايران در جايگاه ژئوانرژي جهاني مي گردد، 
واقع شدن ايران در مرکز کانون استراتژيك انرژي جهان مي باشد. جفري کمپ در کتاب جغرافياي 
استراتژيك معتقد است، جهان در بيضي انرژي خليج فارس-درياي خزر واقع گرديده که آن 
بيضي انرژي را يکي از مهم ترين موقعيت هاي استراتژيك دوران کنوني مي داند و ايران در مرکز 
اين بيضي استراتژيك انرژي قرار دارد )کمپ و هارکاوی، 1383: 188-187(. در شمال و جنوب 
اين منطقه کشورهای توليدکننده و در شرق و غرب آن کشورهای مصرف کننده انرژی قرار 

گرفته اند. اين موقعيت می تواند ايران را به هاب انرژی منطقه تبديل کند )درخشان،1391: 15(.
عالوه بر اين، ايران يکی از مهم ترين کشورهای منطقه غرب آُسيا، از گذشته از منابع 
بي بديل انرژي و نفت و گاز فراوان و زيرساخت هاي توليد انرژي برق و از ظرفيت هاي 
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15 چشمگير ژئوپليتيکي نيز برخوردار بوده است که مهم ترين آن در دست داشتن تنگه هرمز، 
حياتي ترين، پرآشوب ترين و پررفت و آمدترين مسيرهاي جهاني انرژي است. تنگه هرمز، 
خليج فارس را از راه دريای عمان، اقيانوس هند و خطوط کشتيراني بين-المللي به درياي آزاد 
پيوند می دهد. اين آبراه، به سبب جايگاه ويژه استراتژيك، شاهرگ اقتصاد جهان شمرده مي شود 
و براي قدرت هاي بزرگ جهاني اهميت اقتصادي و راهبردي بسيار دارد. روزانه نزديك به 40 
درصد از کل نفت حمل شده توسط نفتکش ها )شامل20 درصد نفت مصرفي جهان(، از اين 
تنگه عبور می کند )عزتی، 1387؛ 7(. ارزش هاي ارتباطي، اقتصادي و ژئواستراتژيك تنگه هرمز، 
در موازنه قدرت جهاني بسيار مؤثر است و هر قدرتي که کنترل اين تنگه را در دست داشته 

باشد، موازنه قدرت جهاني به سود او خواهد بود.
همچنين، ايران با داشتن موقعيت جغرافيايی مناسب هم می تواند در بازار مصرفی شرق 
جهان )چين، هند، پاکستان( و هم در بازار مصرفی غرب جهان )اروپای غربی و حتی قاره 
آمريکا( هم از طريق احداث خط لوله و هم از طريق توليد و صادرات گاز مايع توسط 
کشتی های بزرگ حضور يابد و در تأمين منافع و امنيت ملی خويش از آن حداکثر بهره مندی 
را داشته باشد )حيدری، 36:1386(. از سوی ديگر، ايران ذخايری عظيم از نفت و گاز را در 
اختيار دارد. ميادين نفتی واقع در خشکی ايران بيش از 70درصد از ذخاير کل را تشکيل 
می دهند که بيش از 80 درصد از اين ذخاير در حوضچه خوزستان واقع در جنوب غربی ايران 
و نزديك به مرز اين کشور با عراق قرار دارند. ايران با داشتن155.6 هزار ميليون بشکه نفت، 
9.0 ذخاير نفت و با داشتن 31.9 هزار ميليارد متر مکعب، بيش از 16 درصد ذخاير گاز دنيا را 
در اختيار دارد. البته اخيرا )در ماه های پايانی سال 1398( ايران ميدان نفتی جديدی کشف کرده 
که مساحت آن تقريبا 3 برابر کشور بحرين است و حجم اليه جديد ميدان نفتی کشف شده 
حدود 22 ميليارد بشکه است. اين مخزن دومين مخزن نفتی بزرگ کشف شده در تاريخ ايران 

است. لذا جايگاه ايران در داشتن ذخاير نفت دنيا ارتقا يافته است.
بدين ترتيب، واضح است که ايران به عنوان بزرگترين دارنده مخازن نفت و گاز جهان بايد 
تاکنون در رديف کشورهای اصلی صادرکننده نفت و گاز قرار می گرفت اما مهم ترين عاملی که 
مانع چنين چيزی شده است، تحريم صنعت نفت و گاز ايران و در نتيجه منابع سرمايه گذاری 
ناکافی در اين بخش است. بايد دانست که ايران سهم قابل توجهی از بازار نفت جهان را در 
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اختيار دارد و حذف ايران از اين بازار می تواند لطمات جبران ناپذيری را به اقتصاد ناپايدار 16
جهانی وارد کند و کشورهای بزرگ آسيايی که به شدت به واردات نفت وابسته هستند تمايلی 
به قطع کامل واردات نفت از ايران ندارند و به همين دليل به دنبال اخذ معافيت های الزم از 

امريکا در راستای واردات نفت و گاز از ايران بوده اند.

اهداف اعالمی سیاست حذف ایران از معادالت انرژی جهانی

به دنبال روی کار آمدن ترامپ در عرصه رياست جمهوری اياالت متحده، وی درصدد 
کنار گذاشتن توافق و خروج از برجام بود. از منظر او که اين توافق، توافقی ناقص و بسيار 
بد خوانده شده بود فاقد اعتبار و کارايی الزم بوده است. لذا او با اعالم خروج از برجام و 
در پيش گرفتن سياست فشار حداکثری بدنبال امضای توافقی ديگر با ايران برآمده است. 
اياالت متحده آمريکا با خروج از برجام و اعمال مجدد تحريم ها، دوازده شرط برای رهايی 
ايران از تحريم ها و مذاکره مجدد با ايران اعالم کرد. دوازده شرط آمريکا شامل خاتمه بخشی 
کامل غنی سازی اورانيوم، توقف توسعه سيستم های موشك بالستيك قابل حمل کالهك 
اتمی، توقف حمايت از سازمان های تروريستی در منطقه و جهان، احترام به حاکميت عراق، 
خروج نيروهای تحت فرمانش از سوريه و توقف تهديد دولت های منطقه و... می شد. لذا 
سياست فشار حداکثری با اعمال تحريم های متعدد صورت عملياتی يافت. فشار حداکثری 
عليه اقتصاد ايران بر اساس تئوری تحريم های فلج کننده بنا نهاده شده تا تهران را وادار کند 
ميان توانمندی اقتصادی خود و نفوذ منطقه ای يکی را انتخاب کند. هدف اعالمی آمريکا از 
طراحی نظام های تحريمی و کارزارهايی نظير فشار حداکثری عليه جمهوری اسالمی ايران، 
فروپاشی و سرنگونی سياسی و سرزمينی ايران است. از آنجايی که در نيل به اين هدف 
ساليان درازی است که آمريکا به نتيجه نمی رسد اين بار با پيگيری سياست فشار حداکثری 
خواهان مذاکره از دل اين فشار و حصول توافقی برای محدودسازی ايران است تا بتواند 
فعاليت های جمهوری اسالمی ايران را محدود نمايد. آمريکا در راه رسيدن به اهداف خود 
در راه اندازی کارزار فشار حداکثری عليه ايران بيش از هر چيز متوسل به ابزار تحريم شده 
است )سروش، 1398(. از اين رهگذر، سياست حذف ايران از معادالت انرژی جهانی و به 
صفر رساندن صادرات نفتی ايران از جمله مهم ترين موضوعات تحريم های اعمالی بود که 
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17 طی دو مرحله انجام پذيرفت. در مرحله اول امريکا به مشتريان نفتی ايران 6 ماه فرصت داد 
تا خريد نفت جمهوری اسالمی را کامال متوقف کنند و در مرحله دوم اعمال تحريم ها را 
شامل می شد که شامل تحريم های نفتی نيز بود. در اين مرحله مقام های آمريکايی بازگشت 
تمامی تحريم ها عليه صنعت نفت و گاز و همچنين کشتيرانی ايران را اعالم کردند. در اين 
راستا اياالت متحده برای جلوگيری از افزايش بهای نفت در بازار جهانی به دليل بازگشت 
تحريم های ايران به دنبال اعمال تدريجی تحريم های نفتی برآمد و هشت کشور چين، هند، 
ژاپن، کره جنوبی، ترکيه، ايتاليا، يونان و تايوان را به طور موقت )180روز( از تحريم ها معاف 
کرد تا در اين مدت منبع ديگری را به جای جمهوری اسالمی جايگزين کنند .منطقا ايران 
نيز سعی کرده است از کانال های غير متعارف به صدور نفت حتی به قيمت ارزان تر از بازار 
ادامه دهد. فروش نفت از طريق عراق، خاموش کردن سيستم جی پی اس تانکرهای نفتکش 
ايرانی )اصطالحا تبديل شدن به کشتی های ارواح( که رهگيری مسيرهايشان را مشکل يا 
غيرممکن می کردند و به اين ترتيب آمريکايی ها موفق به کشف هويت خريدار نمی شدند، 
از جمله اين گزينه ها بوده  است. اما حتی با استفاده از همه تاکتيك ها صادرات نفت ايران 
بشدت کاهش يافت. نمودار شماره 6 سير نزولی حجم صادرات نفتی ايران را نشان می دهد.

)The National, 2019( 2019 نمودار شماره6: حجم صادرات نفت ایران در سال

 

چنانکه در نمودار فوق نيز مشاهده می شود، با تشديد تحريم های اعمالی از سوی اياالت 
متحده، از سال 2018 تا 2019 حجم صادرات نفت خام ايران کاهش چشمگيری را نشان 
می دهد. در واقع، واشنگتن با تحريم صنايع پتروشيمی و نفت ايران که آن را يکی از منابع مهم 
درآمدهای دولت ايران می دانست، به دنبال به صفر رساندن صادرات نفت ايران بوده و در راه 
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تحقق اين هدف، معافيت های تحريمی که در ابتدای اعمال تحريم، به برخی کشورها اعطا 18
نموده بود را نيز لغو کرد. تحريم مقامات عالی جمهوری اسالمی ايران با هدف جلوگيری از 
فعاليت گسترده بين المللی و محدود نمودن ابعاد سفر وزير  امور خارجه ايران به نيويورک از 
ديگر تدابير آمريکا در اين راه بوده است. تهديد و هشدار آمريکا به کشورها و نهادهای مختلف 
که مايل به تجارت با ايران بوده اند نيز يکی ديگر از ابزارهای آمريکا در اعمال فشار حداکثری 

بر اين است )سروش، 1398(.
اما آنچه تاکنون مطرح شد، صرفا به موارد اعالمی سياست مذکور پرداخته شد، حال آنکه 
اين پژوهش تالش دارد به بررسی کنترل رقبا و بدست گرفتن بازار انرژی ايران به عنوان ابعاد 
پنهانی اين سياست بپردازد که در ادامه بدان ها پرداخته خواهد شد اما پيش از بررسی دو مورد 

مذکور الزم است تا سياست انرژی اياالت متحده نيز مورد بررسی قرار گيرد.

سیاست انرژی ایاالت متحده امریکا

به دنبال وقوع چهارمين جنگ اعراب و اسرائيل در سال 1973 تحريم نفتی کشورهای غربی 
از سوی اعراب منجر به شکل گيری طرح مهمی موسوم به پروژه استقالل از سوی ريچارد 
نيکسون رئيس جمهور وقت آمريکا شد. هدف از طرح اين پروژه، تالش برای بهره برداری 
از منابع داخلی و در نتيجه دستيابی به استقالل در حوزه انرژی تا پايان دهه 1980 بود. 
اهميت مساله انرژی سبب شد اين طرح تاکنون در دستور کار همه دولت های آمريکا از 
نيکسون تا ترامپ قرار بگيرد. در راستای اين طرح، وابستگی آمريکا به نفت وارداتی در 
سال های اخير به دليل افزايش توليد و کاهش مصرف داخلی به سرعت کاهش يافته است.

لذا امريکا با تکيه بر فناوری های نوين استحصال در تالش است تا از ميزان وابستگی خود 
به نفت و گاز ساير مناطق دنيا بويژه غرب آُسيا بکاهد. هرچند در سال های اخير کشورهای 
بزرگی چون اياالت متحده آمريکا تالش داشته اند از ميزان وابستگی خود به منابع انرژی اين 
منطقه بکاهند اما با اين حال، حتی با امکان شکل-گيری خودکفايی اياالت متحده در تامين 
امنيت انرژی باز اين موضوع از اهميت انرژی منطقه نخواهد کاست. اين موضوع از دو بعد قابل 
بررسی است. نخست آنکه، حتی با فرض خودکفايی اياالت متحده در تامين انرژی خود، باز 
هم اين کشور به عنوان تنها هژمون باقی مانده پس از جنگ سرد تالش خواهد داشت رشد و 
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19 توسعه رقبای بزرگی همچون چين و هند را که هرروز بيش از پيش به منابع انرژی اين منطقه 
وابسته می شوند، کنترل نمايد. لذا مبحث انرژی در اين کشور موضوعی دوبعدی است؛ از يك 
سو می توان آن را پديده ای اقتصادی و از سويی ديگر پديده ای سياسی توصيف کرد. ابزار 
انرژی جدای از اقتصادی بودن می تواند به عنوان مولفه ای مهم در روابط سياسی ميان کشورها 
اثرگذار باشد. به کارگيری تکنولوژی جديد آمريکا را به يکی از بزرگترين توليدکنندگان انرژی 
در سطح جهان تبديل کرده است. بطوريکه بر اساس پيش بينی گزارش آژانس بين المللی انرژی 
در پايان سال 2019 صادرات ناخالص امريکا با سبقت گرفتن از روسيه و رسيدن به عربستان به 
9 ميليون بشکه در روز خواهد رسيد و نتيجتا امريکا به يك صادرکننده مهم نفت تبديل خواهد 

 .)IEA,2019( شد که يکی ديگر از عواقب انقالب منابع نامتعارف شيل است
)IEA,2019( نمودار شماره 7: چشم انداز نفت شیل امریکا

 آمار مراکز مختلف نيز نشان دهنده آنست که امريکا در راستای رسيدن به اين مهم، با 
تکيه بر تکنولوژی شيل نفت و گاز، توليدات خود را بشدت افزايش داده است. بطوريکه در 
سال 2018 آژانس بين المللی انرژی پيش بينی کرد که اياالت متحده تا سال 2024 صادرات 
نفت خام و فراورده های نفتی خود را به 9 ميليون بشکه در روز افزايش خواهد داد و با پشت 
سر گذاشتن عربستان سعودی به بزرگ ترين صادرکننده مجموع نفت خام و فراورده های 
نفتی جهان تبديل می شود. اما به نظر می رسد که طی يك سال اخير تحوالت جهانی به 
سمتی حرکت کرد که اين پيش بينی آژانس بين المللی انرژی زودتر از موعد تحقق يافته 
است )روزنامه تعادل،اسفند 1398(. چراکه بر اساس آمار ارائه شده توسط BP در خصوص 
بزرگ ترين توليدکنندگان نفت در جهان در سال 2019 نيز، اياالت متحده در جايگاه نخست، 



ی 10(، تابستان 1399
ل سوم، شماره دوم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

فصلنامه جامعه شناس

عربستان در جايگاه دوم، روسيه در جايگاه سوم، کانادا در جايگاه چهارم و ايران در جايگاه 20
.)BP,2019( پنجم قرار دارند

)EIA,2020( 2019 نمودار شماره 8: میزان واردات و صادرات ایاالت متحده امریکا در سال

 

همچنين، موسسه »ميز« که به تجزيه و تحليل داده های نفت و گاز غرب آُسيا مشغول 
و  خام  نفت  مجموع  صادرات  آمار  مقايسه  با  کرد  منتشر  اخيرا  که  گزارشی  در  است، 
فراورده های نفتی اياالت متحده امريکا و عربستان سعودی، اعالم کرد که در سال 2019 
اياالت متحده توانسته است سلطه نفتی عربستان را شکسته و براين اساس به مقام نخست 
صادرکننده نفت و فراورده های نفتی جهان نايل شود. بر مبنای اين گزارش سال 2018 
ميالدی مجموع صادرات نفت خام و فراورده های نفتی عربستان سعودی حدود 9 ميليون 
و 400 هزار بشکه در روز و اياالت متحده حدود 7 ميليون و600 هزار بشکه در روز بوده 
است. اما سال 2019، صادرات عربستان افتی چشمگير را تجربه کرد و به حدود 8 ميليون 
و300 هزار بشکه در روز رسيد، اما در امريکا مجموع صادرات نفت خام و فراورده های 
نفتی به رشد مستمر خود ادامه داد و با ثبت رقم 8 ميليون و 500 هزار بشکه در روز، به 
سلطه نفتی عربستان سعودی پايان داد. البته بايد توجه داشت که جزييات آمار منتشر شده 
درباره مجموع صادرات نفت و فراورده های نفتی دو کشور مذکور نيز اهميت دارد. در حالی 
که صادرات نفت خام امريکا در محدوده 3 ميليون و 500 هزار بشکه در روز تا 3 ميليون 
و 700 هزار بشکه در روز سير کرده و بيشتر سهم صادرات نفتی اين کشور به فراورده های 
نفتی مربوط است، وضعيت در عربستان سعودی برعکس است. عربستان در سال 2019 
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21 به طور ميانگين حدود 7 ميليون و 370 هزار بشکه در روز نفت خام صادر کرد و سهم 
فراورده های نفتی در سبد صادراتی سال 2019 اين کشور تنها به يك ميليون بشکه در روز 

محدود می شود )روزنامه تعادل،اسفند 1398(. 
نمودار شماره 9: حجم صادرات و واردات فرآورده های نفتی عربستان و امریکا )روزنامه تعادل،اسفند 1398(

 

امريکا به عنوان بزرگ ترين مصرف کننده نفت خام جهان که حدود 20 ميليون بشکه در روز 
نفت می سوزاند، در سال 2006 ميالدی فقط 5 ميليون و 100 هزار بشکه در روز نفت توليد 
می کرد. از سال 2008 ميالدی به مدد آغاز انقالب نفتی شيل در اين کشور، توليد نفت خام 
امريکا روند صعودی گرفت و در سال 2010 معادل 5 ميليون و 400 هزار بشکه در روز، در 
سال 2012 معادل 6 ميليون و 400 هزار بشکه در روز و در سال 2014 معادل 8 ميليون و 700 
هزار بشکه در روز نفت توليد کرد. اين روند در سال های آتی با سرعت باالتری ادامه يافت 
و اياالت متحده در سال 2018 توانست با ثبت رکورد توليد 10 ميليون و 880 هزار بشکه در 
روز )روزنامه تعادل، اسفند 1398( که 84 درصد آن از ذخاير شيل و مناطق خشکی به دست 

می آيد، عنوان بزرگ ترين توليدکننده نفت جهان را از عربستان سعودی بربايد. 
اين کشور در حالی در پايان سال 2019 توانست توليد نفت خام خود را به رقم بی سابقه 
13 ميليون و 400 هزار بشکه در روز برساند که اين رشد توليد همچنان ادامه دارد )روزنامه 
تعادل، اسفند 1398( و مطابق با پيش بينی اداره اطالعات انرژی امريکا، اين روند تا سال 2050 
نيز تداوم خواهد يافت. اين امر نشان دهنده اين خواهد بود که اياالت متحده رقبای خود را در 
حوزه انرژی و اقتصادی تحت کنترل خود در خواهد آورد. در ادامه به بررسی تفصيلی پيامد 
سياست انرژی مذکور که منجر به کنترل رقبايی چون چين، هند، ژاپن و اتحاديه اروپا که از 

جمله بزرگترين مصرف کنندگان انرژی در جهان نيز هستند پرداخته خواهد شد.
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امریکا و کنترل رقبا22

چنانکه گفته شد، تامين امنيت انرژی، به اياالت متحده در عرصه بين الملل، آزادی عمل 
بيشتری خواهد داد. مريکا با تکيه بر خودکفايی انرژی، می تواند در کنار مزايای اقتصادی 
از برد سياسی اين ابزار از طريق اعمال فشار بر ديگر کشورها و در نهايت بازتوزيع قدرت 
بين المللی بهره ببرد. چراکه هر کشوری که بر اين منابع کنترل داشته باشد، اهرم قدرت 
جهانی را در چند دهه آينده کنترل خواهد کرد. اياالت متحده آمريکا نيز، در پی هژمونی و 
تثبيت قدرت خود در جهان است که اين امر بدون تسلط بر شاهرگ انرژی جهان غيرممکن 
می نمايد. ژاک اتو نيز در اين باره اينگونه می نويسد: »آمريکا به عنوان سوپر هژمون نياز 
به استفاده و بکارگيری منابع انرژی دارد که اين امر مداخله نظامی در اين منطقه را سبب 
می گردد« )Otto2009,38(. لذا، حضور اياالت متحده امريکا در زير سيستم خليج فارس و 
استيال بر انرژی منطقه به عنوان مداخله گر باعث گسترش حلقه کنترلی آمريکا بر مانورهای 
سياسی و اقتصادی رقبايی همچون چين در منطقه و در نهايت بر نظام بين الملل خواهد 
گرديد )wohl forth1999,8-25(. به عبارت ديگر، آمريکا با تسلط بر اين منابع عظيم دست 
رقبای خود را از اين منابع کوتاه می کند و همچنين می تواند بازارهای جهانی نفت را کنترل 

کند )رحمتی پور و آجيلی، 1395: 15(.
از اين رهگذر، اسلحه نفت يکی از موضوعاتی است که اياالت متحده از طريق آن می تواند 
رقبای خود را کنترل نمايد. در اين چارچوب تحليلی هر چند موضوع نفت امروزه به يك 
امر حياتی برای کشورها بدل گشته است اما بايد اذعان نمود که در رابطه با اياالت متحده اين 
موضوع کمی متفاوت است. درواقع، مبحث انرژی در اياالت متحده آمريکا موضوعی دوبعدی 
است؛ از يك سو می توان آن را پديده ای اقتصادی و از سويی ديگر پديده ای سياسی توصيف 
کرد. ابزار انرژی جدای از اقتصادی بودن می تواند به عنوان مولفه ای مهم در روابط سياسی 
ميان کشورها اثرگذار باشد. به کارگيری تکنولوژی جديد، آمريکا را به يکی از بزرگترين 
توليدکنندگان انرژی در سطح جهان تبديل نموده است. تامين امنيت انرژی، به اين کشور 
در عرصه بين-الملل، آزادی عمل بيشتری خواهد داد. هفته نامه آلمانی اشپيگل در گزارشی 
از روش های نوين استخراج نفت و گاز به عنوان انقالبی نام برده که می تواند تعادل قدرت 
سياسی را در کل جهان تغيير دهد. از اين رو آمريکا با تکيه بر خودکفايی انرژی، می تواند در 
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23 کنار مزايای اقتصادی از برد سياسی اين ابزار از طريق اعمال فشار بر ديگر کشورها و در نهايت 
بازتوزيع قدرت بين المللی بهره ببرد. چراکه هر کشوری که بر اين منابع کنترل داشته باشد، 
اهرم قدرت جهانی را در چند دهه آينده کنترل خواهد کرد. از اين روی اهميت منابع نفت و 

گاز خليج فارس بيش از پيش خودنمايی می کند.
تسلط بر خليج فارس، در رقابت های امنيتی کنترل منابع انرژی در زمره شاخص های 
قدرت هژمون است که هرگونه اقدام برای قطع يا محدود شدن جريان نفت به جهان خارج از 
اين منطقه سبب باال رفتن قيمت و ايجاد نوساناتی می شود که تاثير منفی آن بر اقتصاد همه ی 
کشورها است )حليم زمهرير،143:1390(. از سوی ديگر داشتن دست باال در تسلط بر منابع 
انرژی استقالل عمل بيشتری را برای کنترل و نظارت بر رقيبان در اختيار اياالت متحده قرار 
خواهد داد. ناوگان پنجم اياالت متحده آمريکا در منطقه خليج فارس در حال حاضر مسئوليت 
حفظ منافع آمريکا را در اين منطقه جغرافيايی به عهده دارد که هزينه ی زيادی را متوجه اين 
کشور کرده است. کاهش نياز آمريکا به انرژی وارداتی از اين منطقه، حفظ و نگهداری از اين 
ناوگان و ساير هزينه های هنگفتی را که در جهت تامين امنيت مسير انتقال انرژی را فاقد 
وجاهت عقالنی می کند، اما نگارنده بر اين باور است که سلطه بر اين منطقه جغرافيايی اهميت 
البته عده ای تداوم  فوق العاده ای در تداوم هژمونی اياالت متحده آمريکا خواهد داشت که 
هژمونی را در توازن ميان قدرت های در حال ظهور برای تسلط بر اين منطقه و ديگری، تعامل ، 
شراکت، تقسيم مسئوليت در برقراری امنيت را راهگشا می دانند. ضمن آنکه توجه به اين نکته 
نيز حائز اهميت است که اياالت متحده دوره ترامپ در ازای تضمين جريان انتقال انرژی از 

مصرف کنندگان انرژی درخواست هزينه نموده است.
بدين ترتيب، خليج فارس عالوه بر داشتن اهميت ويژه برای دستگاه سياست خارجی 
آمريکا در جهت کاسته شدن از اهرم استراتژيك کشورهای غرب آُسيا، افزايش گزينه های 
اسرائيل،  امنيت  تامين  امنيت،  برقرای  برای  اقتصادی  هزينه های  کاهش  خارجی،  سياست 
جلوگيری از شکل گيری هژمون منطقه ای و مديريت بحران های منطقه ای برای جلوگيری از 
نزاع بين المللی، منطقه ای مهم و حساس در رقابت قدرت های آينده تلقی می شود. با خودکفايی 
و استقالل انرژی اياالت متحده اگرچه نياز به بهره مندی از انرژی ارزان و فراوان غرب آُسيا در 
سياست خارجی آمريکا کاهش می يابد اما اياالت متحده می تواند از اين ظرفيت بوجود آمده 
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برای تداوم سلطه و هژمونی خود بيشترين بهره مندی را کسب کند )مصيبی، 1392: 126(. از 24
اين رو مايکل کلره نويسنده کتاب جنگ بر سر منابع، می گويد: هدف از کنترل عراق، تسلط 
بر منابع نفت آن به عنوان يك اهرم قدرت است و نه يك منبع سوخت. تسلط بر خليج 
فارس داشتن کنترل بر روی اروپا، چين و ژاپن است )کامل،1382 :62(. به اعتقاد برخی از 
مفسرين چين دشمن جديد اياالت متحده محسوب می شود. قدرت اقتصادی چين اياالت 
متحده را به چالش طلبيده است. در اين ميان، منطقه غرب آُسيا و کشورهای واقع در آن، به 
دليل برخورداری از بيشترين ذخاير انرژی، طبعا از باالترين قابليت ها در تامين انرژی چين و 
پاسخگويی به نياز استراتژيك اين کشور برخوردار است. طبق پيش بينی ها وابستگی چين به 
انرژی اين منطقه در سال های آتی رو به تزايد خواهد بود. از اين رهگذر، خليج فارس مکانی 
است که قدرت های نوظهور خواهان حضور در اين منطقه می توانند يکديگر را کنترل کرده 
و موازنه نمايند. چين و هند می توانند با تسلط بر ذخاير انرژی خليج فارس رشد اقتصادی 
خود را دوچندان کنند. در اين راستا استفاده از رقابت های قدرت-های نوظهور برای برتری و 
تسلط بر يکديگر از طريق رشد و توسعه اقتصادی به واسطه استفاده از منابع انرژی از جمله 
مواردی است که با حضور در منطقه خليج فارس و کنترل رقبای اقتصادی برای تسلط بر منابع 
اين منطقه از جايگاه حياتی برخوردار است. چرا که در صورت کاهش حضور نظامی آمريکا 
در منطقه غرب آُسيا، چين و هند خود را در حال رقابت بر سر منابع انرژی اين منطقه خواهند 
يافت و اين دو غول آسيايی دست به ايجاد قدرت دريايی خود در منطقه اقيانوس هند خواهند 
زد، چرا که اين منطقه شاهراه کشتيرانی ميان منطقه خليج فارس و جنوب و جنوب شرق قاره 
آسيا به شمار می آيد و به احتمال زياد به منطقه اصلی رقابت ميان دو کشور تبديل خواهد شد. 
از سوی ديگر تهديد اوليه هژمونی آمريکا مربوط به قدرت هايی است که از توان باالی مادی و 
اقتصادی برخوردارند و می توانند در درجه اول هژمونی اقتصادی اياالت متحده را تهديد کرده 
و در آينده به توازن قوا در مقابل آمريکا در زمينه اقتصادی دست يابند )مصيبی،1392: 135(.

بدين ترتيب، اياالت متحده آمريکا با تسلط بر اين منابع نه تنها می تواند امنيت انرژی خود 
را تأمين کند بلکه قادر است از راه  نظارت بر رقبا و چالشگران هژمونی خود را از بهره برداری 
از اين منبع عظيم محروم کند. از ديدگاه سوزان استرنج نيز، سلطه بر جريان انرژی و همچنين 
مبادی آن از مولفه های قدرت هژمون است، از سوی ديگر به دليل وابستگی متقابل اقتصادی 
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25 ايجاب می کند که اين منطقه در اولويت و حساسيت آمريکا برای تامين امنيت انرژی قرار 
داشته باشد. به عبارت ديگر، امنيت انرژی که در قالب تسلط بر اين منطقه جغرافيايی ترسيم 
می شود برای استفاده آمريکا جهت نظارت بر قدرت های نوظهور اقتصادی آسيايی از يك سو 
و همچنين ايجاد ترتيبات امنيتی جديد برای تامين امنيت اين منطقه در قالب همکاری های 
نوين و سهيم کردن اين کشورها از جمله چين برای کاستن از هزينه هايی است که اين 
کشور به تنهايی متقبل می شود. چنانکه پيش بينی می شود خليج فارس و غرب آُسيا در آينده 
رقابت های جهانی عرصه تعامل و همکاری اين دو قدرت اما با حفظ اولويت تامين منافع 
برای اياالت متحده باقی خواهد ماند )مصيبی،1392: 135(. کشور ايران نيز با قرار گرفتن 
در قلب مرکز مرکز از اين حيث دارای اهميت استراتژيك خواهد بود. چرا که مهم-ترين 
رقبای اياالت متحده بويژه چين و هند از بزرگترين مشتريان نفتی ايران بوده اند که با تحريم 
نفت ايران، مشکالت عديده ای برای اين مشتريان بوجود آمده است. برای همين نيز چين و 
هند بطور مداوم به دنبال کسب معافيت از تحريم نفت ايران بوده اند. اين موضوع بويژه در 
مورد چين بيشتر صادق است. درواقع، اياالت متحده با پيش گرفتن سياست حذف ايران 
از معادالت انرژی جهانی رقبای خود را نيز کنترل می کند؛ بطوريکه برای آنها با مشخص 
کردن منابع مصرف شان تعيين تکليف نموده و نتايج تخطی از دستورات خود را با مجازات 
سنگين نشان داده و به نوعی قدرت نمايی خواهد کرد. کما اينکه در مواردی نيز شرکت های 
کشورهای مختلفی همچون چين، هند، انگليس، فرانسه، آلمان، هلند، ترکيه و ... را به جرم 
نقض تحريم های ايران مشمول مجازات قرار داده و از طريق دريافت جريمه نيز درآمد 
زيادی را کسب نموده است. بطوريکه آمريکا تا کنون از محل جريمه شرکت ها و بانك های 
خارجی به دليل تعامل با ايران، بيش از 17 ميليارد دالر درآمد کسب کرده و اين جريمه های 
سنگين در کنار قطع دسترسی به چرخه دالر شرکت و بانك های خارجی را از هر گونه 
تعامل با ايران باز داشته است. شرکت ها و بانك های خارجی نيز از ترس قطع دسترسی آنها 

به چرخه دالر و جرايم آمريکا اقدام به ترک و قطع همکاری با ايران کردند.
بدين ترتيب، کليه مطالب مذکور حاکی از آنست که تالش امريکا جهت تسلط بر منابع 
نفتی منطقه تصادفی نبوده و در نتيجه طراحی استراتژيك دولت امريکا در راستای رسيدن به 
جايگاه هژمونی جهانی و حفظ آن است. يکی از مهم ترين پيش نيازهای اين مهم نيز حفظ 
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برتری اياالت متحده در برابر رقبا، عدم آسيب پذيری در برابر عوامل شکل دهنده به قدرت 26
هژمون و افزايش آسيب  پذيری قدرت رقبا در برابر قدرت هژمون. با توجه به اينکه اقتصادهای 
صنعتی و توسعه يافته ای همچون چين، هند، ژاپن و اتحاديه اروپا روز به روز به منابع نفتی 
خليج فارس وابسته تر می شوند، لذا تسلط قدرت هژمون بر اين منابع توانايی کنترل رقبا را به 
دست اين کشور خواهد داد که اين امر آسيب پذيری بيش از پيش رقبای قدرت هژمون را در 

پی خواهد داشت.

بدست آوردن بازارهای فروش نفت و گاز ایران

چنانکه پيش از اين گفته شد، نياز کشورهای توسعه يافته و صنعتی به منابع نفت و گاز جهان 
همچنان در حال افزايش است. از سوی ديگر خليج فارس به عنوان يکی از مهم ترين منابع تامين 
کننده انرژی جهان مطرح می شود. اين نيازها اهميت راهبردی خليج فارس برای مصرف کنندگان 
اصلی جهان در بازار انرژی را نمايان می سازد. به اين جهت است که اروپا، ژاپن و چين خواهان 
برقراری يك توازن مناسب بين حضور سياسی و اقتصادی خود در مسائل جهانی هستند اما 
در صورت تسلط آمريکا بر انرژی غرب آُسيا عالوه بر تضمين ادامه حرکت صنايع اين کشور 
و توليد ثروت با تامين انرژی کشورهای تازه صنعتی شده و درحال توسعه که رقيب آمريکا در 
بازارهای جهانی هستند، ضمن کنترل اين کشورها به دليل وابستگی به نفت منطقه، دوباره 
دالرهای نفتی برای خريد محصوالت صنعتی و جنگ افزارهای تسليحاتی به جيب کمپانی های 
صنعتی و نظامی آمريکا برمی گشت. لذا امريکا همواره درصدد بوده است، نفوذ و سلطه خود را 
بر اين منطقه حفظ نموده و با افزايش ذخاير داخلی و توليد نفت و گاز، بازار مشتريان کشورهای 

غيرهمسو با سياست های خود همچون ايران را تصاحب و رقبای خود را کنترل نمايد.
چنانکه گفته شد، امريکا توانسته است در ميزان توليد از بزرگترين توليدکننده نفت يعنی 
عربستان پيشی گرفته و در حوزه صادرات نفت و فرآورده های آن نيز با اندکی فاصله به برتری 
دست يابد. نکته قابل توجه اينکه ميزان توليد و صادرات نفت خام اياالت متحده بعد از خروج 
از برجام در سال 2015 رشد و شتاب بيشتری گرفته است که اين مهم را می توان با تحريم 
کامل نفتی ايران تا حدود زيادی مرتبط دانست. نمودار زير حجم صادرات نفتی اياالت متحده 

پس از خروج از برجام را نشان می دهد.
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27
EIA,2019(( نمودار شماره 10: حجم صادرات نفت خام ایاالت متحده امریکا

 

نکته مهمی که وجود دارد آن است که با کاهش ميزان صادرات نفت ايران، بر حجم توليد 
و صادرات نفت اياالت متحده افزوده شده و بطور ملموسی شاهد رابطه معکوس بين ميزان 
کاهش ميزان صادرات نفت ايران و افزايش صادرات نفت اياالت متحده بوده ايم. نمودار زير 

کاهش چشمگير حجم صادرات نفت ايران را نشان می دهد.
)The Washingtonpost, 2020( نمودار شماره 12: حجم صادرات نفت ایران بعد از تشدید تحریم ها

نکته قابل توجه ديگر آنکه عمده مقصد صادرات نفت اياالت متحده، مشتريان سابق نفتی 
ايران بوده اند. بطوريکه به جز چين، ساير مشتريان نفتی ايران همچون سنگاپور، هند و کره 
جنوبی از مهم ترين آنها بوده-اند. کشورهای چين، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکيه و سنگاپور 
بزرگترين مشتريان نفت ايران بوده اند که ميزان واردات آنها در سال 2019 در نمودار زير به 

تفکيك آمده است.
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28
)Castlereagh,2019( 2019 نمودار شماره 13: بزرگترین واردکنندگان نفت ایران در سال

در اين ميان چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان بارها مخالفت خود با تحريم های 
يکجانبه آمريکا عليه ايران را ابراز داشته و به گفته »جيووانی استانوو« تحليل گر واحد مديريت 
ثروت بانك UBS سوئيس، می توان انتظار داشت چين يکی از موانع جدی پيش روی آمريکا 
برای به صفر رساندن صادرات نفت ايران باشد؛ هرچند با توجه به همراه شدن ساير کشورها 
با آمريکا، کاهش صادرات نفت ايران به کمتر از 1 ميليون بشکه در روز اتفاقی دور از انتظار 
نخواهد بود. البته شايد آمريکا قادر باشد با فشار آوردن به ساير کشورها صادرات نفت ايران 
را به ميزان قابل توجهی کاهش دهد اما برآورد می شود که ايران حتی در ماه های اخير به رغم 
اين فشارها توانسته است روزانه بين 100 تا 300 هزار بشکه نفت را دور از چشم آمريکا )به 
کشورهايی که در شمول معافيت ها نبوده اند( صادر کند. از اين رو صادرات نفت ايران در 

بدترين حالت آن نيز به صفر نخواهد رسيد )روغنگران،1398(.
لذا اگرچه آمريکا ايران را به خاطر مسائل نظامی و سياسی تحت فشار قرار داده است، 
اما بررسی آمار های توسعه صنعت نفتی آمريکا در ماه ها و سال های اخير نشان می دهد که 
داليل اعمال فشار بر ايران احتماال فقط به مسائل نظامی و سياسی مربوط نمی شود. بلکه فشار 
اقتصادی بر ايران، خصوصا در حوزه صادرات نفت، برای آمريکا منافع اقتصادی سرشاری 
به همراه دارد. آمريکا همزمان با قطع صادرات نفت ايران، برای تصرف سهم اين کشور در 
بازار های نفتی آسيا اقدام کرد. به عنوان نمونه، هند يکی از بزرگترين مشتريان نفت ايران بود و 
در سال 2018 تا 2019، حدود 23.5 ميليون تن از ايران نفت خريداری کرد. اما پس از انقضای 
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29 معافيت های موقت تحريمی در اوايل ماه مه، واردات نفت از ايران را کامال قطع کرد. در مقابل، 
واردات هند از نفت آمريکا بيشتر شد. قطع واردات هند از نفت ايران و جايگزينی آن با نفت 
و گاز آمريکا، به سادگی اتفاق نيفتاد. چرا که ايران برای تسهيل فروش نفت خود، قيمت ها و 
تسهيالت بسيار مناسبی به هند و ديگر مشتريان پيشنهاد داده بود. از اين رو، برای هندی ها آسان 
نبود که از نفت ايران دل بکنند اما فشار های سياسی آمريکا بر هند به حدی بود که دهلی نو نهايتا 
تجارت نفتی خود با تهران را رها کرد. در 26 ژوئن نيز، مايك پمپئو، وزير امور خارجه آمريکا، 
به هند سفر کرد. او طی سخنرانی در مرکز بين المللی هند گفت: »قطع واردات نفت از ايران و 
انصراف از خريد نفت ونزوئال برای شما سخت بود. ما می دانيم که اين تصميمات بدون هزينه 
نبود. ما همه تالشمان را می کنيم تا تضمين کنيم که شما به اندازه کافی واردات نفت خام داشته 
باشيد. ما قدردان کمك شما در وادار کردن اين رژيم ها به رفتار کردن مانند کشور های عادی 

هستيم« )روغنگران،1398(.
در اين سفر، پمپئو به طور مفصل با همتای هندی خود درباره مسائل انرژی مرتبط با ايران 
گفتگو کرد. در همان زمان، گزارش هايی درباره افزايش واردات هند از نفت آمريکا و نيز 
افزايش سرمايه گذاری هند در صنعت گاز آمريکا منتشر شد. همزمان با سفر پمپئو به دهلی 
نو، روزنامه اقتصادی هندی »اليو مينت« گزارش کرد که واردات نفت هند از آمريکا به 184 
هزار بشکه نفت در روز رسيده است. عالوه بر اين، هند حدود چهار ميليارد دالر در صنعت 
نفت شيل آمريکا سرمايه گذاری کرده است. در حالی که پمپئو در دهلی نو مشغول قدردانی 
از هندی ها به خاطر قطع واردات نفت از ايران بود، صادرات نفت آمريکا در ماه ژوئن رکورد 
جديدی ثبت کرد. در اين ماه، کل صادرات نفت آمريکا به 8.4 ميليون بشکه در روز رسيد. اين 
رقم، طبق آمار انستيتوی نفت آمريکا)API( ، نسبت به ماه می، يعنی فقط يك ماه قبل از آن، 
3.6 درصد و نسبت به ژوئن سال 2018، حدودا 7.9 درصد افزايش داشته است. طبق همين 
آمار، کل توليد نفت خام آمريکا در ماه ژوئن 12.2 ميليون بشکه در روز بود. دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور آمريکا، با استناد به همين ارقام می گويد آمريکا ديگر به نفت خليج فارس نيازی 
چندانی ندارد )روغنگران،1398(. چون خود آمريکا به يکی از بزرگترين توليدکنندگان نفت 
در جهان تبديل شده است. ترامپ در رابطه با افزايش تنش ها در خليج فارس، گفته است 
کشور هايی نظير چين، ژاپن و ديگر کشور های آسيايی که به نفت اين منطقه وابسته هستند، 
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بايد برای تامين امنيت تنگه هرمز و ديگر مسير های انتقال انرژی در خليج فارس اقدام کنند. 30
اين ادعا، از منظر وابستگی کشور های آسيايی مثل چين و هند به نفت خليج فارس درست 
است، اما از حيث روابط نفتی آمريکا با اين منطقه، اندکی اغراق آميز به نظر می رسد. چرا که 
آمريکا هنوز هم حدود 9 درصد نياز های نفتی خود )حدود 900 هزار بشکه نفت( را وارد 
می کند و اگر خليج فارس ناامن شود و قيمت های جهانی نفت باال رود، واردات آمريکا از نفت 
خام هم تحت تاثير قرار خواهد گرفت. اما افزايش توليد و صادرات نفت آمريکا، فقط يك 
روی سکه است. روی ديگر آن، پيدا کردن بازار هايی برای فروش نفت است. آمريکا به لحاظ 
جغرافيايی، از بازار های بزرگ آسيا، که بزرگترين مصرف کنندگان نفت هستند، دور است؛ لذا 
انتقال نفت به اين بازار ها پرهزينه خواهد بود. افزون بر اين، بسياری از مشتريان آسيايی ترجيح 
می دهند نفت ايران را به دليل کيفيت مناسبش خريداری کنند؛ بنابراين در حالت عادی آمريکا 
ممکن است نتواند با توليدکنندگانی مثل ايران رقابت کند. از اين رو، با استفاده از ابزار تحريم 
و ارعاب اقتصادی، مزيت نسبی ايران را نابود کرده و نفت خودش را به فروش می رساند. 
شبکه آمريکايی سی ان ان يك روز پس از سفر پمپئو به هند نوشت: »تحريم های آمريکا يك 
خريدار بزرگ نفت خام ايران، )هند( را مجبور کرد که از عربستان و آمريکا نفت بيشتری بخرد« 
)روغنگران،1398(. نمودار زير صادرات نفت اياالت متحده به کشورهای مختلف و از جمله 

مشتريان نفتی ايران را نشان می دهد.
)EIA,2019( 2019 نمودار شماره 14:کشورهای مقصد نفت خام صادراتی ایاالت متحده  در سال

 

در خصوص کره جنوبی نيز، بر اساس آماری که رويترز منتشر کرد واردات نفت کره 
جنوبی از امريکا در سال 2019 نسبت به سال گذشته جهش قابل مالحظه ای داشته است. ايران 
پيش از تحريم ها بطور متوسط حدود 180 هزار بشکه در روز نفت به کره جنوبی می فروخت 
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31 اما اکنون تقريبا صفر شده است. آمارهای گمرک کره جنوبی نيز نشان می دهد امريکا بعد از 
عربستان، عراق و کويت به چهارمين صادر کننده نفت به کره جنوبی تبديل شده است. امريکا 
در ماه نوامبر روزی حدود 382 هزار بشکه نفت به اين کشور فروخته است و اين ميزان نسبت 

به سال 2018، 246 درصد رشد داشته است.
در خصوص سنگاپور به عنوان ديگر مشتری نفتی ايران نيز اين امر صادق بوده است. 
بطوريکه حجم صادرات نفت اياالت متحده به سنگاپور نسبت به سال 2018، 125 درصد 

رشد داشته است.
لذا در مجموع بنظر می رسد اياالت متحده توانسته است با سياست تحريم ايران و اجبار و 
فشار بازار بسياری از مشتريان نفتی ايران را به چنگ آورده و نفت خود را به آنها صادر نمايد. 
مشتريانی که در عين حال بازاری جديد برای اياالت متحده محسوب می شوند، کنترل آنها نيز 

بدست اياالت متحده خواهد بود.



ی 10(، تابستان 1399
ل سوم، شماره دوم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

فصلنامه جامعه شناس
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تالش های راهبردی امريکا در موضوع حذف ايران از بازار انرژی جهانی و تحريم کامل 
نفتی دارای ابعاد پنهانی ديگری می شود که اياالت متحده بطور مشخص از آن بسيار منتفع 
گرديده است. مواردی همچون کنترل رقبايی چون چين، هند، ژاپن و اروپا که به منابع نفت 
و گاز وابستگی شديدی دارند و افزايش صادرات نفت به مشتريان سابق ايران، از جمله 
مهم ترين رهاوردهای پيگيری سياست حذف ايران از معادالت انرژی جهانی بوده است. لذا 
صرف توجه به سياست های اعالمی همچون امضای توافقی جديد که منجر به محدوديت 
بازيگر  به عنوان  ايران  رفتار  سازی  عادی  و  ايران  موشکی  و  هسته ای  فعاليت های  شديد 

منطقه ای گردد، تا حدود بسيار زيادی سطحی به نظر می رسد.
اياالت متحده تالش داشته است با استفاده از اعمال تحريم های نفتی عليه کشورهای 
مختلفی چون ايران و ونزوئال به بازار مشتريان آنها دست يابد. مضاف بر اينکه اين سياست 
همواره با افزايش ميزان ذخاير نفتی اياالت متحده همراه بوده است. اياالت متحده در طول 
تاريخ همواره به دنبال افزايش ذخاير نفتی خود بوده است. بطوريکه امروزه به يکی از مهم ترين 
کشورهای دارای ذخاير نفتی تبديل گرديده است. حمله به عراق در سال 2003 و پس از آن 
درخواست نيمی از نفت عراق جهت بازسازی عراق که اخيرا مطرح گرديده است، اعالم 
صريح ترامپ مبنی بر دست يافتن به نفت سوريه به عنوان علت غايی حضور در سوريه از 

جمله مهم-ترين داليل ديگر جهت اثبات اين امر هستند.
اگرچه در برهه کنونی به دليل شيوع ويروس کرونا در بعد جهانی ميزان تقاضای جهانی 
انرژی کاهش چشمگيری داشته و به دنبال آن با کاهش شديد قيمت نفت روبرو بوده ايم، 
اما توجه به اين نکته ضروری می نمايد که کاهش تقاضا و به دنبال آن کاهش قيمت نفت 
بصورت موقت و مقطعی خواهد بود. چنانکه با پايان جنگ قيمت نفت ميان امريکا، عربستان و 
روسيه تا حدود زيادی قيمت نفت ترميم گرديد. لذا بنظر می رسد با فروکش کردن تب شيوع 
ويروس کرونا، چين به عنوان مرکز شيوع اين ويروس بار ديگر رشد اقتصادی خود را که 
روند نزولی يافته ترميم و ارتقا خواهد بخشيد و در اين ميان بار ديگر ميزان تقاضای نفت از 
سوی غول های مصرف کننده انرژی جهانی افزايش خواهد يافت که اين امر بينش و آگاهی 
دولتمردان جمهوری اسالمی ايران را در رصد مداوم تقاضای جهانی انرژی و زمان بندی الزم 
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33 جهت از دست ندادن فرصت ها بيش از پيش می طلبد.
واضح است که خريد نفت از کشوری که مورد تحريم واقع شده دارای ريسك و هزينه  
است. کشور فروشنده نفت بايد با کاهش قيمت نفت خود، ريسك و هزينه تحريم را پوشش 
دهد. تخفيف موقت راهکاری است که می تواند فروش نفت ايران را از شرايط فعلی نجات 

دهد.
همچنين توجه به افزايش توليد فرآورده های نفتی که اخيرا نيز توسط دولت مطرح گرديد، 
می تواند يکی ديگر از روش های جبران کاهش فروش نفت ايران باشد به خصوص آنکه، 
معموال بازار فرآورده های نفتی با شفافيت کمتری نسبت به بازار نفت خام همراه هستند. در 
واقع در حالی که گريد نفت خام توليد شده در ايران مشخص و در بازار جهانی قابل شناسايی 
است، فرآورده های نفتی با اين سطح شفافيت همراه نيستند و به همين دليل عرضه آنها به بازار 

جهانی در دوران تحريم، با پيچيدگی های کمتری نسبت به عرضه نفت خام همراه است. 
عالوه بر اين، ايران در دور قبلی تحريم ها به روش هايی همچون فروش نفت با واحد پولی 
کشور مقصد از جمله روپيه يا يوآن رو آورد که تا حدود زيادی مفيد و کارآمد بود. همچنين 

روش تهاتر نفت با کاال نيز به نظر می رسد در شرايط فعلی کارآيی خواهند داشت.
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