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چکیده
متحده آمریکا به عنوان تنها قدرت بزرگ برجاي مانده از دوران پس از جنـگ جهـانی   ایاالت

دوم و جنگ سرد؛ همواره تالش داشته است هژمونی خود را در جهان تثبیـت نمـوده و دیگـران را    
رل از ایـن روي رشـد و توسـعه اقتصـادي و کنتـ     . وادار به تسلیم و پذیرش نظم موردنظر خود سازد

هژمونی يویژه منابع موجود در منطقه خلیج فارس نیز از ملزومات تثبیت و ابقاهمنابع انرژي جهان ب
بـه  توانـد  با توجـه بـه اینکـه ایـن عرصـه مـی      ،از سوي دیگر. شوداین کشور در جهان محسوب می

گـردد،  باشد که در صورت ایجاد ناامنی در این منطقه هژمونی این کشور با چالش مواجـه ايگونه
ایـن کشـور اسـتراتژي خـود را بـر کـاهش وابسـتگی بـه واردات انـرژي          کـه لذا چندین دهه است
هاي بزرگی است که تالش دارد جایگاه خـود را در چین نیز از جمله قدرت. معطوف ساخته است

عرصه جهانی ارتقا بخشد و از این رهگذر مسیري که مورد انتخاب رهبران چین واقـع شـده اسـت،    
تصادي است که این امر به نوبه خود وابستگی این کشور به منابع انرژي خلیج فارس را رقـم  رشد اق

اما اینکـه  است،، امنیت عرضه انرژي باشدمیبدین ترتیب آنچه که براي چین حائز اهمیت . زندمی
ثیري بر خلیج فارس خواهد گذاشت، سـوالی اسـت کـه    أهاي متفاوت این دو کشور چه تاستراتژي

.وشتار به بررسی آن خواهد پرداختاین ن
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مقدمه
عـاملی کـه خلـیج    . ترین دریاهایی است که بشر تاکنون شـناخته اسـت  خلیج فارس یکی از قدیمی

زا بـا ذخـایر   اي انـرژي فت و گاز به عنـوان مـاده  آشنا براي همه جهانیان تبدیل کرده نفارس را به نامی
بـراي مـدت بـیش از هفتـاد     ،ویژه شروع جنگ جهانی دومهبو پس از جنگ جهانی اول . فراوان است

یکـی  ) به طور مشـخص نفـت و گـاز   (بنابراین، انرژي . سال نام خلیج فارس با نفت مترادف شده است
اقتصـاد جهـانی بـا    . شوددر جهان کنونی محسوب میثیرگذار در تولید ثروت و قدرتأهاي تاز مولفه

وقفـه، اسـتفاده از   کید بر رقابت بـی أشدن، وابستگی متقابل، تاعم از جهانی،هاي خودتمامی پیچیدگی
ۀمین آن وابسـته اسـت، زیـرا انـرژي نقطـ     أهاي نسبی و غیره، همچنان به انرژي نفـت و گـاز و تـ   مزیت

از سـوي دیگـر، انـرژي خـود یکـی از ارکـان       . باشـد نی مـی حرکت و سنگ بناي توسعه اقتصـاد جهـا  
توانـد  مـی ) کـه خـود وابسـته بـه انـرژي اسـت      (شود، چون در جهان امروز توسعه قدرت محسوب می

اي انکارناپذیر و موضـوعی اسـت کـه    ثیر متقابل نفت و سیاست بر یکدیگر پدیدهأت. تولید قدرت کند
المللـی  هـاي کـالن بـین   لذا، در سیاستگذاري. گرفته استاز سالیان گذشته مورد تحلیل و بررسی قرار

از زمانی کـه آشـکار شـد بخـش عمـده      . ترین مسائل، موضوع انرژي استترین و اساسییکی از مهم
ذخایر نفت زمین در این بخش از کره خاکی یعنی خلیج فارس مدفون شده است، این منطقه بـه یکـی   

بنـابر  . هـاي جهـانی را بـه خـود مشـغول داشـته اسـت       قـدرت از نقاط ویژه جهان مبدل گشته و همواره 
مراکز مختلف، ذخایر نفت و گاز خلـیج فـارس قابلیـت چرخانـدن و ایجـاد تحـرك در       هايگزارش

به همین دلیـل کشـوري ماننـد آمریکـا از آن     . صنعت و اقتصاد جهان حداقل تا صد سال آینده را دارد
اهد با رویکرد کنتـرل انـرژي، چرخـه اقتصـاد صـنعت      خوآید و میسوي کره زمین به خلیج فارس می

جهان را مدیریت و کنترل کند یا در سوي دیگري از جهـان، شـاهد آن هسـتیم کـه، قـدرت دیگـري       
. دهـد همچون چین، تمام تالش خود را مصروف موضوع حیاتی همچون امنیت انتقال انرژي قرار مـی 

هـاي متفـاوتی را در منطقـه    درت بزرگ استراتژيهریک از این دو قشود کهبنابراین این امر سبب می
هـاي  نظر به اهمیت موضوع، نگارنده بر آن شد تـا ضـمن بررسـی اسـتراتژي    . خلیج فارس دنبال نمایند

هـاي متفـاوت   ، به این سوال اصلی پاسخ دهـد کـه اسـتراتژي   )چین و ایاالت متحده(دو قدرت بزرگ 
یگاه خلیج فارس خواهد گذاشت؟ ثیري بر جاأبور در حوزه انرژي چه تزدو قدرت م

سفانه ادبیات اقتصاد سیاسـی کشـورمان، در ایـن خصـوص از غنـاي      أمتباید اذعان داشت که
اند و در مجموع منابع محدودي بـه ایـن   باشد و عمده منابع به زبان التین بودهالزم برخوردار نمی

ن آمارهـاي مراکـز مختلفـی    لذا نگارنـدگان بـر آن شـدند بـا تکیـه بـر جدیـدتری       . اندامر پرداخته
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المللی انرژي، اداره اطالعات انرژي آمریکا و بی پی، فرضیه پژوهش حاضـر  همچون آژانس بین
بر این اساس فرضیه یا پاسخ احتمـالی کـه مـورد آزمـون قـرار خواهـد       . را مورد آزمون قرار دهد

و "عرضـه انـرژي  امنیت "کید بر أگرفت، بدین صورت خواهد بود که استراتژي انرژي چین با ت
، از اهمیـت ایـن   "کاهش وابستگی به منابع انرژي خلیج فـارس "متحده مبنی بر استراتژي ایاالت

بـدین  . هاي دو قـدرت را در آینـده تشـدید خواهـد نمـود     منطقه نخواهد کاست و این امر رقابت
س در ترتیب، در این مقاله در یک چارچوب منطقی، ابتدا به بررسـی جایگـاه منطقـه خلـیج فـار     

نظریات ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی خواهیم پرداخت و سپس در دو بخـش مجـزا بـه بررسـی     
هـاي  ثیر ایـن اسـتراتژي  أنهایـت بـا بررسـی تـ    در متحـده پرداختـه و   هاي چین و ایاالتاستراتژي

.متفاوت بر ژئوپولیتیک منطقه خلیج فارس، بحث را به پایان خواهیم برد

ریات ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی جایگاه خلیج فارس در نظ
خلیج فارس به دالیل مختلف ژئوپولیتیکی و ذخایر عظـیم انـرژي نفـت و گـاز، بـه عنـوان       

مین أشـود کـه تـ   یافته، یکی از مناطق استراتژیک دنیا تلقی میگلوگاه انرژي کشورهاي توسعه
بـا  کـه  چرا. تهاي بزرگ داشته اسامنیت آن همواره نقشی اساسی در سیاست خارجی قدرت

یابی اقتصاد در نظام جدید جهانی، مناطقی در جهان اهمیت خواهنـد یافـت کـه از نظـر     اهمیت
نظیري هاي ژئواکونومیکی منطقه خلیج فارس موقعیت بیلذا به لحاظ نظریه. انرژي غنی باشند

ین نظـر  تواند از ااي در جهان نمیبطوریکه هیچ منطقه. در هزاره سوم میالدي پیدا خواهدکرد
شـود، ایـن نـام یـادآور منبـع      بدین ترتیب، هرگاه نام خلیج فارس آورده مـی . با آن رقابت کند
هاي متنـوع و  ویژه نفت و گاز در جهان است و ذهنیت انباري بزرگ از گونههعظیم انرژي و ب

لذا، از دید ژئواکونـومی، انـرژي موجـود   . شوددر ذهن متبادر می...گاها استراتژیک انرژي و
ویژه خلیج فـارس بسـیار ارزشـمند اسـت و در گـذر زمـان و حتـی بـا         هدر منطقه خاورمیانه و ب

اهمیـت ایـن منطقـه و نیـاز بـه      سـازي، نـه تنهـا از    شـدن و جهـانی  پیدایش مفهوم پروسه جهـانی 
اش کاسته نشده، بلکه افـزایش تقاضـا در راسـتاي انباشـت سـرمایه و افـزایش مصـرف،        انرژي

هـاي  پـردازان مشـهور در دیـدگاه   از جملـه نظریـه  . یزناپـذیر سـاخته اسـت   افزایش عرضه را گر
در این دیـدگاه، بـه منـاطقی    . باشندمی»ژان ژاك شرایبر«و »ادوارد التواك«ژئواکونومیکی، 

که از لحاظ انرژي غنی هستند، اهمیت جهانی داده شده است و تسلط بر این مناطق، تسلط بـر  
.)1380:68، عزتی(شود جهان تلقی می
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ــه ــز، بحــث   در نظری ــک نی ــدگاه ژئوپولیتی ــدر«هــاي مطــرح در دی ــد مکین ــد «و »هارتلن ریملن
در .داننـد را، تسلط بر کـل جهـان مـی   خاورمیانهباشند که در آنها تسلط بر مطرح می»اسپایکمن
هـاي رفـت؛ امـا در نظریـه   اي بـه شـمار مـی   هاي حاشیهریملند یا سرزمین،ها، این منطقهاین نظریه

در . سرزمین هارتلند یا محور یا بـه گفتـه لوهـازن بـه مرکـز تبـدیل شـده اسـت        ،جدید این منطقه
کـه  چرا. اي است ولی اهمیت خاصی داردنظریه جهانی مکیندر، خاورمیانه و خلیج فارس حاشیه
تواند محل برخورد نیروي زمینی و دریـایی  محل تماس و تالقی خشکی و دریاست و بنابراین می

هـایی شـد ولـی اصـول     دسـتخوش دگرگـونی  1945تـا  1904هرچند نظریـات مکینـدر از   . باشد
اي، جـایی کـه در   یابی به درون کمـان حاشـیه  هاي زمینی براي راهالگوي وي یعنی رقابت قدرت

مدیترانه و خاورمیانه، منـاطق کلیـدي   . هاي دریایی است، به همان شکل باقی مانددسترس قدرت
اي بـه سـبب نقـش ایـن     اهمیت چشمگیر منـاطق کمـان حاشـیه   . آمدنداین کشمکش به شمار می

چنانچه این مناطق از توان باالي نظامی و بازدارندگی برخودار . مناطق در پیروزي یا شکست بود
را خنثـی کننـد   توانند در برابـر هجـوم قـدرت دریـایی ایسـتادگی و حتـی حمـالت آن       باشند، می

.)1383:17، عسگري(
هـایی از نظریـه هارتلنـد    کید بر بخـش أتلند، نظریه دیگري مطرح شد که با تپس از نظریه هار

دان و ژئوپولیتیسـین آمریکـایی پـس    نیکوالس اسپایکمن، جغرافی. داداي بدست میدیدگاه تازه
-هکید و آنها را با هم بـ أهاي داخلی خارجی این نظریه تاز بررسی نظریه هارتلند بر اهمیت کمان

ریملنـد  . دانسـت وي ناحیـه ریملنـد را مهمتـر از هارتلنـد مـی     . اشیه معرفی کردعنوان ریملند یا ح
ویـژه سراسـر   هناحیـه حاشـیه بـ   . گرفـت میمناطق واقع در میان هارتلند و دریاهاي حاشیه را در بر

قاره اروپا غیر از اتحـاد جمـاهیر شـوروي پیشـین و نیـز آسـیاي صـغیر، عربسـتان، عـراق، ایـران،           
:1383، عسـگري (سیاي جنوب شرقی، چین، کره و سیبري را شـامل مـی شـود    افغانستان، هند، آ

ویژه خاورمیانه مرکزي و منطقه خلیج فـارس در ریملنـد   هدر نتیجه بخش بزرگ خاورمیانه ب.)18
کیـد  أمتحـده ت ریملند براي امنیت ایاالتۀبودن ناحیاو بر حیاتی. اي یافتاسپایکمن جایگاه ویژه

بخـش از ناحیـه   گرفت و چنانچـه هـر  مریکا قرار میآمتحده زیر نظر ایاالتبسیار داشت که باید
، قرار گیـرد، در آن صـورت امنیـت آمریکـا بـه خطـر مـی افتـد؛         )شوروي(نظر رقیب حاشیه زیر

بـر همـین مبنـا بـود کـه      .)1380:60، عزتـی (آیـد  چراکه امکان محاصره دنیاي جدید فراهم مـی 
دوري گزیـد و تـالش   »مونروئـه «هایی چـون آمـوزه   ها و آموزهیشهرفته از اندمتحده رفتهایاالت

. کرد در کشورهاي حاشیه حضور فعال داشته باشد
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ــه و  ــه خاورمیان ــابراین منطق ــولیتیکی و     بن ــرد ژئوپ ــه ف ــر ب ــت منحص ــا موقعی ــارس ب ــیج ف خل
درصـد ذخـایر گـازي جهـان را     40درصد ذخایر نفتی و 60ژئواکونومیکی خود، که نزدیک به 

، از اهمیـت ویـژه و اسـتثنایی در جهـان برخـوردار      )1جـدول شـماره   (خود جـاي داده اسـت   در 
هـا و قـدرت، از خلـیج فـارس بـه      بطوریکه در نظریه لوهازن در کتاب امپراتـوري . گردیده است

دهنـده اهمیـت ایـن منطقـه در     عنوان مرکز مرکز نام برده شده است، کـه همـه ایـن مـوارد نشـان     
. باشدمیمعادالت قدرت جهانی 

در جهان) خلیج فارس(میزان ذخایر نفت و گاز خاورمیانه : 1جدول شماره 

درصد از کل
جهان

میزان ذخایر گاز
)تریلیون مترمکعب(

درصد از کل
جهان

میزان ذخایر نفت
)میلیارد بشکه( کشور

3,9 8,3 18,1 910،267 عربستان
16 33,1 10,4 580،154 ایران
1,7 3,6 9,5 350،141 عراق
0,9 1,8 7,05 104 کویت
2,9 6,1 6,6 800،97 امارات
12 25 1,7 380،25 قطر

38,1 79,1 54,05 640،796 کل خاورمیانه
100  - 100 761،1473 کل جهان

Source: BP 2013

وابستگی به واردات؛وضعیت انرژي چین در جهان و خلیج فارس
هـاي  ین قاره تا یک قرن پـیش بـه محلـی بـراي رقابـت     ا. آسیا جایگاه نیمی از جمعیت جهان است

واسطه بـروز تغییراتـی، موتـور اقتصـاد     هاما اکنون ب،ها تبدیل شده بوداستعماري انگلیس و سایر قدرت
ویـژه  هافزایش شدید مصرف نفـت در کشـورهاي در حـال توسـعه آسـیا و بـ      . شودجهان محسوب می

بیشتري از نفت تولیـدي در منطقـه خاورمیانـه و خلـیج     چین و هند سبب شده است به طور مداوم سهم 
درصـد از صـادرات حـوزه خلـیج     60حدود ،2002فارس روانه این منطقه شود؛ به طوري که در سال 

المللـی انـرژي،   بر مبنـاي آمـار سـازمان بـین    .)174: 1384،میرترابی(فارس، روانه بازارهاي آسیایی شد 
40تقاضـا بـراي انـرژي در جهـان را     2030تـا سـال   ) ره جنوبیبه جز ژاپن و ک(آسیاي در حال توسعه 
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درصــد 26متحــده و کانــادا در همــین مــدت فقــط درصــد افــزایش خواهنــد داد، در حالیکــه ایــاالت
افـزایش  1نمـودار شـماره   .)Swanstrom,2005:38(تقاضاي جهانی براي انرژي را افزایش خواهند داد 

.گذاردهان به نمایش میمیزان مصرف انرژي را در نقاط مختلف ج

میزان مصرف انرژي در نقاط مختلف جهان: 1نمودار شماره 

میلیـارد نفـر جمعیـت، بزرگتـرین     3/1در میان کشورهاي آسـیایی، جمهـوري خلـق چـین بـا      
-تر از آن با رشد باالي اقتصادي از جملـه مهـم  و مهم) madsen, 2006(کشور درحال توسعه دنیا 

ایـن کشـور جـزو بزرگتـرین تولیدکننـدگان و      . شـود انرژي محسـوب مـی  ترین بازیگران عرصه
در میزان مصرف، این کشور .)Swanstrom, 2005(کنندگان انرژي در سطح جهان است مصرف

روز بـر میـزان   گرفتـه هـر  هـاي صـورت  بینـی بر اساس پیش. بعد از آمریکا در رتبه دوم قرار دارد
کننـده  الیان آینـده ایـن کشـور بـه بزرگتـرین مصـرف      شود و در سمصرف انرژي چین افزوده می

نیـز  2014پـی در سـال   چنانکه این موضوع در گزارش چشـم انـداز بـی   . جهان تبدیل خواهد شد
2014کـه در سـال   (هپی، چین از ایاالت متحدبر اساس گزارش چشم انداز بی. استشدهمطرح 

بزرگتـرین  2029واهد افتاد و در سال پیش خ)به عنوان بزرگترین واردکننده انرژي در جهان بود
.)BP Energy Outlock, 2014(کننده انرژي در جهان خواهد بود مصرف

نکته مهم در مورد منابع مصرفی انرژي چین در آن است که زغال سنگ رتبه اول را به خـود  
چین در زمینه زغال سنگ بسیار غنی است و منبـع اصـلی  .)7: 1390،ترابی(اختصاص داده است 
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درصد انـرژي مصـرفی ایـن کشـور را     60سوخت کنونی این کشور زغال سنگ است که حدود 
با این وجود میزان تقاضاي چین براي نفت و گاز بسیار سریعتر از تقاضـاي ایـن   . تشکیل می دهد

انـداز تقاضـاي   چشـم 2جـدول شـماره   .)Blank, 2004: 45(کشور براي زغال سنگ خواهد بـود  
.دهدحال توسعه نشان میو کشورهاي در) چین(نفت را از سوي آسیا 

)میلیون بشکه در روز(انداز تقاضاي نفت از سوي آسیا چشم: 2جدول شماره 

سال
201320152020202520302035کشور

1010,812,714,41617,5چین
کشورهاي 

37,841,446,451,85762,1درحال توسعه

89,691,696,3199,7104,6108,5جهان

Source: OPEC Energy Outlock 2013

یکـی از صـادرکنندگان نفـت    1993نکته قابل توجه در مورد چین آن است که این کشور تا سال 
بود، اما از همان سال با تغییر در مصرف انرژي و افزایش تولیـدات صـنعتی جریـان صـادرات نفـت در      

تـرین واردکننـدگان انـرژي بـه     تر از یک دهه به یکی از بزرگاین کشور معکوس شده و چین در کم
تـرین واردکننـده نفـت از آن چـین     از این جهت جایگاه آمریکا به عنوان بـزرگ . ویژه نفت تبدیل شد

کـه چـین تبـدیل    1993در سـال  . برابر افزایش یافته است4مصرف نفت در دو دهه اخیر، . خواهد شد
وابسـتگی چـین بـه    . یزان تولید داخلی آن کشور نیز کاهش پیدا کـرد به واردکننده نفت شد، همزمان م

2004درصـد در سـال   46و 2000درصـد در سـال   30به 1993درصد در سال 3/6نفت خارجی، از 
یکـی از دالیـل افـزایش مصـرف نفـت، سیاسـت دولـت مبنـی بـر تغییـر دادن           . بیانگر این مساله اسـت 

.)Chong, 2006: 265(گاز بود سوخت اصلی کشور از زغال سنگ به نفت و
و ) 2001-2012(هـاي مختلـف   میزان افزایش مصرف انـرژي چـین در سـال   2جدول شماره 

.دهدرا نشان می2035هاي مصرفی چین تا سال بینی سوختنیز پیش2نمودار شماره 
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2001- 2012هاي میزان مصرف نفت و گاز چین بین سال: 2جدول شماره 

Source: BP Statical Review of World Energy 2013

2035هاي مصرفی چین تا سال بینی سوختپیش: 2شمارهرنمودا

کنیم، روند افزایش در مصرف نفت به حوزه گاز نیز سرایت کرده و همچنان که مالحظه می
هـاي اخیـر   که، چین در سـال چرا. اندهر دو نوع انرژي با روند صعودي در مصرف صنایع مواجه

شــدن بــوده و یکــی از بزرگتــرین اقتصــادهاي در حــال رشــد دنیــا را  ســتخوش پروســه صــنعتید
150درصـدي در سـال، نیـاز چـین بـه انـرژي بـا افـزایش         10تـا  8در واقع با نرخ رشد . داراست

چین براي حفـظ ایـن رشـد، نیازمنـد افـزایش میـزان       . بینی شده استپیش2020درصدي تا سال 
درصد از کل نفت مصرفی این کشـور  32، 2006اردات چین در سال و. نفت وارداتی خود است

بـا واردات فعلــی  2030بـه دوبرابــر افـزایش یافتـه و تـا سـال      2010بـود کـه ایـن میـزان در سـال      
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نیـاز چـین بـه    هاي آمـاري،  همچنین طبق بررسی.)Luft, 2006(متحده برابري خواهد کرد تایاال
میلیـون تـن   100و 2002میلیون تـن در سـال   70به 1996میلیون تن در سال20نفت وارداتی از 

میلیـون  150بـه  2010ها حاکی از آن است که این رقم در سال بینیپیش. رسیده است2005در 
بـه عبـارت دیگـر وابسـتگی چـین بـه نفـت        . میلیون تن برسـد 300تا 250به 2020تن و در سال 

درصـد  5/69، 2010درصـد در  60، 2007در درصد 50به 2002درصد در سال 30وارداتی از 
.)1391:187، شـناس نـژاد و حـق  مصلی(خواهد رسید 2030درصد در سال 85و 2020در سال 

آژانـس، میـزان کسـري تولیـد در مقابـل مصـرف نفـت در سـال         هاياشبدین ترتیب، طبق گزار
بـه  2020ن تـا سـال   شـود ایـن میـزا   بینی میپیش. هزار بشکه در روز بوده است40، حدود 1996

شود که میزان گـاز وارداتـی   بینی میهمچنین پیش. میلیون بشکه در روز افزایش یابد5/5بیش از 
بـدون اکتشـاف ذخـایر    . درصد از کـل گـاز مصـرفی برسـد    30به میزان 2020این کشور تا سال 

نفت و گاز دهند که وابستگی چین بهاندیشی دولت چین، این آمار نشان میعمده جدید یا چاره
المللـی خواهـد بـود   هـاي بـین  هاي آن کشور در سیاستخارجی تا دو دهه آینده یکی از ضعف

.)170: 1388پیما، کوالیی و زراعت(
ایـن کشـور بـه انـرژي را روز را بـه روز      ةبدین ترتیب، رشد اقتصادي باالي چین، نیاز فزایند

ر باالي انرژي، یکی از مناطقی اسـت کـه بـه    در این میان خلیج فارس به دلیل ذخای. کندبیشتر می
درصـد نفـت   60خاورمیانه و خلیج فارس با داشتن بـیش از  . ها استشدت در کانون توجه چینی

عالوه بر این، عمر ذخایر سـایر منـاطق کمتـر از ده    . جهان، از موقعیتی انحصاري برخوردار است
بنـابراین  . باشـد سال مـی 70حدود سال است، متوسط عمر ذخایر کشورهاي خاورمیانه چیزي در 

هـا از نظـر تـاریخی، سیاسـی و     بـه عـالوه چینـی   . آینده بازار نفت جهان در ایـن منطقـه قـراردارد   
فرهنگی تضادي با کشورهاي این منطقه ندارند و بـا توجـه بـه نزدیکـی جغرافیـایی، خاورمیانـه و       

لـذا، عطـش چـین    . نجا قـرار دارد دانند که آینده نفت جهان در آاي میخلیج فارس را تنها منطقه
44، 2006چـین در سـال   . کنـد براي انرژي، بازگشت به خلیج فارس را به ایـن کشـور وادار مـی   

البتـه بعضـی از آمارهـا    . درصد نفت مورد نیازش را از خاورمیانه و خلیج فارس وارد نموده است
ترین معناست که این منطقه مهماند، که این امر بدان درصد ارزیابی کرده58این رقم را فراتر از 

، 2015برطبق بررسی شوراي اطالعات وابسته به سازمان سیا تا سـال  . کننده نفت چین استمینأت
چـین خلـیج   .)1382:62کامـل، (سه چهارم نفت خلیج فارس روانه آسیا و بویژه چین خواهد شد 

شد این کشور به منـابع خـام و   تواند نیازهاي اقتصاد در حال رشناسد که میاي میفارس را منطقه
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چـین  . اقتصـادي اسـت  در حال حاضر نگرش سیاست خارجی چـین کـامالً  . مین کندأمعدنی را ت
گسترش مناسبات با کشورهاي مختلف جهان را بر اساس معیارهاي اقتصـادي و تجـاري تعریـف    

چـین را  مشی سیاسـت خـارجی   در مجموع، نیاز به منابع طبیعی و بازار است که خط. کرده است
. خلیج فارس براي چین به خاطر منابع انرژي کـه در منطقـه اسـت، اهمیـت دارد    . کندتعریف می

که نفت یک عامل مهم و محوري در سیاست خارجی چـین  در همین راستا، با در نظر داشتن این
دادن پیامدهاي بالقوه ظهور چـین در سیاسـت جهـانی ایفـا     تواند نقش به سزایی در نشاناست می

.دکن

امنیت عرضه انرژي؛استراتژي انرژي چین در خلیج فارس
شدن به یک قدرت بـزرگ در عرصـه جهـانی اسـت و     ترین اهداف چین، تبدیلیکی از مهم

. انـد، پیشـرفت و توسـعه اقتصـادي اسـت     لذا از این رهگذر، مسیري که رهبـران چینـی برگزیـده   
شـان بـراي تقویـت بنیـه نظـامی      يهـاي در حـال ظهـور از درآمـدهاي اقتصـاد     چراکه همه قدرت

این کار را کردند و به قدرت دریایی تبدیل شـدند و  18انگلیس و هلند در قرن . کننداستفاده می
متحـده از طریـق   بعـدها ایـاالت  . هـاي دور را تصـرف کننـد   هـایی در سـرزمین  توانستند مسـتعمره 

شـان را تقویـت   وان نظـامی ویژه در مدت زمان میان دو جنگ جهـانی تـ  افزایش توان اقتصادي به
چـین هـم بـه عنـوان یـک قـدرت در حـال       . کرد و به عنوان پایاترین ابرقدرت جهان ظهور کـرد 

ظهور، در دراز مدت می تواند قدرت اقتصادي را به قدرت نظامی و سیاسی ترجمه نمایـد و ایـن   
فیروزآبـادي  دهقـانی  (متحده را فراهم نموده است همان عاملی است که موجبات نگرانی ایاالت

چین در مسیر رشد و توسعه اقتصادي خود به شـدت بـه نفـت و انـرژي     .)128: 1388رز،و امیري
ها، موضوع امنیـت  هاي اصلی چینیترین دغدغهلذا یکی از مهم. منطقه خلیج فارس نیازمند است

چراکـه در جهـانی کـه    . باشـد باشد کـه خـود مسـتلزم ثبـات در ایـن منطقـه مـی       عرضه انرژي می
هـاي  ثر هسـتند و رشـد اقتصـادي سـریع ابرقـدرت     أازارهاي نفت و گاز به شدت از یکـدیگر متـ  ب

اقتصادي جدید نیز به ناامنی وضعیت بازارها افزوده است، رقابت بر سر دستیابی بـه منـابع انـرژي    
هاي حیاتی نظیـر نفـت، از جایگـاه    سوخت. هاي اقتصادي جهان رو به افزایش استدر میان غول

هاي هاي اقتصادي کشورهاي تولیدکننده و نیز از اهمیت خاصی در استراتژيدر سیاستاي ویژه
به این ترتیب، دسترسی به منـابع انـرژي   . کنندگان انرژي برخوردار استامنیت اقتصادي مصرف

کننـدگان عمـده انـرژي، ماننـد     وارد شده به جرگـه مصـرف  له مهمی براي کشورهاي تازهأبه مس
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مفهـوم امنیـت انـرژي شـامل     ،به طور معمول. دي چشمگیر، نیز بدل شده استچین با رشد اقتصا
هـاي  هـاي اولیـه نظیـر زغـال سـنگ، نفـت، گـازطبیعی، بـرق آبـی و دیگـر انـرژي           عرضه انرژي
چین به عنوان یک کشـور از لحـاظ اقتصـادي در حـال توسـعه بـا نـرخ رشـد         . شودجایگزین می

تـا  . دارد و روز بـه روز در حـال افـزایش اسـت    درصد، میزان مصـرف انـرژي بـاالیی   9اقتصادي 
زمانی که رشد جمعیت و رشد اقتصادي چین با نرخ کنونی تـداوم داشـته باشـد، مصـرف انـرژي      

به همین دلیل واردات مطمئن . این کشور نیز با نرخ باالتري از میزان کنونی افزایش خواهد یافت
خـارجی ایـن کشـور شـده اسـت      له بغـرنج در بخـش سیاسـت   أو مداوم نفت تبدیل بـه یـک مسـ   

)Qiang, 2001, 34-39(.
پـذیري بـه خـاطر نیـاز بـه      بدین ترتیب، حرکت براي دسترسی به عرضه نفتی و حـس آسـیب  

حجم در حال افزایش نفت، منافع استراتژیک مهمی هستند که مستقالً به سیاسـت خـارجی چـین    
اي حقیقی آن تا حد بسـیاري بـه   شود و نیز رفتارهاین که چین چگونه فهمیده می. دهندشکل می

21بـر ایـن اسـاس، در آغـاز قـرن      . المللـی انـرژي مـرتبط خواهـد شـد     هاي داخلی و بینسیاست
. میالدي، امنیت انرژي در مرکز خاستگاه تمایالت پکن نسبت به خاورمیانه و خلیج فـارس اسـت  

رار دارنـد، چـین در سـال    المللی انـرژي قـ  با توجه به اینکه خاورمیانه و خلیج فارس در کانون بین
بینـی کمبـود   پـیش . درصد نفت مصرفی خود را از این منطقـه وارد کـرده اسـت   54حدود 2004

زنـد کـه تـا    انرژي در چین به سرعت در حال رشد است و آژانس بین المللی انرژي تخمـین مـی  
چینـی  تحلیلگـران . درصد انرژي خود را وارد کند75میالدي، چین نیازمند است که 2030سال 

هایی به عنـوان تضـمین دسترسـی    هاي قبل نیز محدودیتمعتقدند که کشورهاي صنعتی در دوره
تواند در روند توسعه اقتصادي سریع چین اند و کمبود انرژي مشکلی است که میبه انرژي داشته

چیـزي کـه چـین الزم دارد، آن اسـت کـه در     بنـابراین،  .)41: 1391الترمان،(اختالل ایجاد نماید 
از سوي دیگر این کشور تـالش دارد نفـوذ خـود را    . منافع نفتی و خود منطقه ثبات و امنیت باشد

متحده آمریکا مواجـه  ت در منطقه گسترش دهد اما در این میان با ممانعت کشوري همچون ایاال
توانـد  کـه مـی  شـود تـرین رقیـب بـراي ایـن کشـور محسـوب مـی       مریکا مهمأبدین ترتیب . است

ها با به کـارگیري  به لحاظ سیاسی، چینیلذا . وجود آوردهزیادي را براي این کشور بهاي چالش
هـاي  در پی افزایش ضریب امنیتی نفت وارداتی خود از طریق تشـدید فعالیـت  "دیپلماسی نفتی"

توانـد موجـب   آنـان معتقدندکـه پیونـدهاي مسـتحکم دوجانبـه مـی      . دیپلماتیک در منطقه هسـتند 
آنـان بـر ایـن باورنـد کـه ایـن       . ویژه در ادوار بحرانی گـردد نفت به آنان، بهافزایش امنیت عرضه
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انـد،  دیپلماسی به ویژه در مـورد آن دسـته از کشـورهاي منطقـه کـه از حضـور آمریکـا ناراضـی        
دهـد، آن اسـت کـه نفـت     هـا را آزار مـی  درواقع، موضوع اصلی که چینـی . تواند کارگر افتدمی

اي وارد کنند که در آن آمریکا بازیگر مسـلط اسـت، البتـه تسـلط     منطقهمورد نیاز خود را باید از 
شـود، بلکـه عرصـه انـرژي در کلیـت آن نیـز تحـت تسـلط         آمریکا بـه ایـن منطقـه محـدود نمـی     

.قرار داردهاي آمریکایی، اروپایی و ژاپنیشرکت
جی چـین  طور خالصه بر مبناي آنچه که به آن پرداخته شد، چند اصل را در سیاسـت خـار  هب

:توان به عنوان اصول اساسی برشمرددر این منطقه می

ثبات در نقل و انتقال انرژي 
اشاره شد که در وضعیت کنونی، امنیـت انـرژي منـافع اساسـی چـین در منطقـه خاورمیانـه و        

چرا کـه  . مین این منافع نیز به امنیت و ثبات در منطقه وابسته استأت. آیندخلیج فارس به شمار می
و نیـز  "انرژي"سعه اقتصادي سریع چین در دو دهه اخیر و افزایش تصاعدي نیاز این کشور به تو

انـداز آن  و چشـم "امنیـت انـرژي  "بودن منابع انرژي داخلی، سبب شده است تا محدود و ناکافی
که روند رو بـه  بطوري. کننده تبدیل شوداهمیت و در عین حال نگرانبراي این کشور به امري پر

را در میـان  "ناامنی در حوزه انـرژي "ایش وابستگی به انرژي وارداتی، احساس رو به افزایش افز
آنان نگراننـد کـه اخـالل در عرضـه انـرژي یـا افـزایش قیمـت آن،         . رهبران چین برانگیخته است

دلیـل اصـلی نگرانـی رهبـران چینـی در      . تداوم روند توسعه اقتصادي آنان را با خطر مواجه سازد
تـرین ابـزار   که رشد سریع اقتصادي و پیشـبرد رونـد توسـعه اقتصـادي، اکنـون بـه مهـم       این است 
از منظـر اسـتراتژیک نیـز رهبـران ایـن کشـور       . ساز حزب کمونیست تبدیل شده استمشروعیت

متحــده در حــوزه انــرژي علیــه خــود هســتند  هــایی از ســوي ایــاالتنگــران اعمــال محــدودیت
)weinstein, 2005(.هـا بـا   ی که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی اسـت و چینـی  لذا از آنجای

مین منابع انرژي خود به ویـژه  أمشکل منابع طبیعی روبرو هستند، بنابراین به دنبال ایجاد ثبات در ت
.)1390نیا، شریعتی(در دو دهه آینده هستند

متحدهاحتراز از رقابت ژئوپولتیک آشکار با ایاالت
هـاي  بنـابراین، حـوزه  . ضعیت کنـونی، قـدرتی ژئواکونومیـک اسـت    اشاره شد که چین در و

تجـارت  متحده آمریکا، عمدتاً در اقتصاد وویژه ایاالتهاي بزرگ و بهرقابت آن با سایر قدرت
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متحـده در  تعریف هستند و این کشور تالشـی آشـکار بـراي رقابـت ژئوپولتیـک بـا ایـاالت       قابل
چـین بـه طـور    . دهـد میانه و خلیج فارس صورت نمیخیزي همچون خاورمناطق حساس و بحران

ویژه در منطقه خلیج فـارس، پـذیرا شـده    تلویحی نقش ایاالت متحده را در صحنه خاورمیانه و به
هاي آشکاري در جهت رقابت استراتژیک با آمریکا در این منطقـه صـورت نـداده    است و تالش

هـاي شـوراي   ثبت آن کشور بـه قطعنامـه  مواضع چین در حمله آمریکا به عراق و نیز رأي م. است
البته نکته ظریفی در این میان وجود دارد و آن اینکـه  . امنیت علیه ایران، شاهدي بر این مدعاست

چین علیرغم پذیرش نقش آمریکا در ایـن منطقـه، بـا هژمونیـک شـدن موقعیـت ایـاالت متحـده         
ز ایران و نیز مواضـعی متفـاوت   ها اها را در قالب برخی حمایتمخالف بوده است و این مخالفت

بنـابراین،  .)1390نیـا،  شـریعتی (متحده در شوراي امنیت سازمان ملل، بـروز داده اسـت   از ایاالت
هدف از استراتژي چین در خاورمیانه، حضور در حد کمترین موازنه قوا به معنی مقابلـه در برابـر   

هدف چـین در  «در نهایت اینکه . ستمریکا نیست، بلکه آمادگی در برابر رویدادهاي احتمالی اآ
.»سیاست خارجی خود در منطقه خلیج فارس، نه منازعه که اجتناب از منازعه است

ها به خوبی آگاهی دارند که حفظ روند رشد و توسعه اقتصادي و در نتیجـه بـاال بـردن    چینی
تضمین ثبـات  ویژههسطح رفاه و در نتیجه ثبات سیاسی و اقتصادي کشورشان به واردات نفت و ب

ها درك کردند کـه امنیـت انـرژي    چینیاز سوي دیگر، . عرضه آن براي چین ارزش حیاتی دارد
اتژي در نتیجـه اسـتر  .پـذیري اسـتراتژیک آن کشـور باشـد    اي بـراي آسـیب  توانـد حـوزه  نیـز مـی  

در ایـن راسـتا، چـین در تمـامی     . سازي منابع نفت در اولویت این کشور قرار گرفتـه اسـت  متنوع
هاي نفتـی  شرکت. کندگذاري میاي هستند، سرمایهورهایی که داراي ذخایر نفتی قابل توجهکش

اي در آمریکــاي التــین دولتــی چــین در خاورمیانــه، آســیاي میانــه و قفقــاز، آفریقــا و تــا انــدازه 
سـازي عرضـه   بنـابراین، چـین بـه دنبـال سیاسـت متنـوع      . انداي نمودههاي گستردهگذاريسرمایه

کنندگان اسـتراتژیک نفـت بـاقی    که تحت این سیاست، آفریقا و اوراسیا به عنوان عرضهباشدمی
با این وجود، موانع عملی مانع از افزایش جدي واردات چین از این دو منطقـه شـده   . خواهد ماند

بــه عنــوان مثــال، تــالش چــین بــا هــدف گســترش اتحــاد انرژیــک بــا روســیه و بعضــی از . اســت
سیاسی یانه با توجه به بی اعتمادي ناشی از روابط گذشته، ماهیت کامالًدیگرکشورهاي آسیاي م

در . گرایی با مشکالتی مواجه بوده اسـت موضوعات مرتبط با انرژي در این کشورها و غلیان ملی
باعث پیشـرفت خـوبی در   "هاي ماديکمک"آفریقا هرچند تالش چین در جلب توجه از طریق 

با این وجود به دلیل فقدان ثبات سیاسـی و  . و سودان شده استکشورهایی چون آنگوال، نیجریه
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: 1390ترابی، (اجتماعی و زیربناهاي ضعیف این کشورها، موفقیت چندانی به دست نیامده است 
درصد مابقی نیـاز مصـرفی چـین را    20درصد و اوراسیا 32لذا در حالی که آفریقا در حدود .)6
ظر میزان و نه عمر ذخایر، قابل قیاس با منطقه خاورمیانه و خلـیج  کنند، این مناطق نه از نمین میأت

نفت کشورهاي آفریقایی قابل مقایسه با نفت کشـورهاي خاورمیانـه   چرا که اصوالً. فارس نیستند
مجموع نفت کشورهاي مهم آفریقایی شامل لیبی، الجزایر، نیجریه، آنگوال و مصر تقریبـا  . نیست

هاي ضمن اینکه عدم ثبات و زیرساخت. که کمتر از نفت عراق استباشد میلیارد بشکه می112
هـاي نفـت ایـن کشـورها     نامناسب کشورهاي آفریقایی به همراه فاصله زیاد جغرافیایی، از مزیـت 

اي جهــت هــاي گســتردها تــالشهــبــدین ترتیــب، اگرچــه چینــی.)4: 1390ترابــی، (کاهــد مــی
اند، اما علیـرغم  ي در نقاط مختلف دنیا انجام دادهگذاري در کشف و استخراج منابع انرژسرمایه
تـرین  ها جهت تنوع منابع نفتی خود، خلیج فارس همچنان به عنـوان مهـم  هاي فراوان چینیتالش
.شودانرژي چین محسوب میة مین کنندأمنبع ت

دهنده شکاف بزرگ بـین نیازهـاي   یب، عالقه چین به منابع انرژي خلیج فارس نشانتبدین تر
تواند نسـبت بـه مسـائل ایـن     در چنین شرایطی چین نمی. مین این نیازهاستأژي آن و قابلیت تانر

تفاوت باشد، اما این کشور براي دستیابی به موازنـه بـین عالیـق ژئوپـولیتیکی و اقتصـاد      منطقه بی
چرا که، چین بـه دنبـال پرهیـز   . کندریزي عمل میانرژي در خلیج فارس از روي احتیاط با برنامه

. متحده آمریکا استو اجتناب از هرگونه اصطکاك سیاسی با ایاالت
به عقیده رهبران چینی؛ این کشور، آمادگی پذیرش زودهنگام رقابت با این کشـور را نـدارد   
و بر این باور است که براي چهل تا پنجاه سال آینده نیازمند صلح و ثبات در آسیا و جهان اسـت  

لـذا در حـال حاضـر،    . جانبه استفاده کننـد ر جهت توسعه پایدار و همههایش دتا بتواند از ظرفیت
نخبگان چینی معتقدند الزمه ارتقاي منزلت بر بنیان مولفه اقتصادي قدرت، نه تقابـل بلکـه تعامـل    

کننـده قـدرت   میل نیست که به عنوان بازیگر متـوازن چین بی،چه، بر اساس دیدگاهیاگر. است
یـافتنی  اي نزدیـک دسـت  دانـد ایـن مهـم در آینـده    ل شناخته شود، اما میالملریکا در نظام بینآم

.نیست
، هـم اکنـون چـین نـه درصـدد      "روزماري فوت"به نظر یکی از طرفداران این دیدگاه به نام 

مریکاست و نه قسمت یـا عضـوي از ائـتالف ضـدهژمونیک موجـود      آایجاد ائتالف جهانی علیه 
ها و اقـدامات  مریکا تنها در حد واکنش به کنشآین در برابر از دیدگاه ایشان، اقدامات چ. است

از ایـن  .)150: 1391نژاد و دیگران،سلطانی(مریکا پیرامون مسئله خیزش چین باقی خواهد ماند آ
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بـه عبـارتی دیگـر، چـین بـا      . متحده اسـت روي، سیاست حال حاضر چین پذیرش رهبري ایاالت
منطقه خلیج فارس صرف نظر کند، امـا نـاگزیر اسـت بـراي     تواند از منابع انرژي وجود آنکه نمی

مریکـا اسـت بـه نحـوي خـود را بـا       آمین امنیت انرژي در این منطقه کـه تحـت نفـوذ و کنتـرل     أت
. متحده آمریکا در منطقه همراه کندهاي ایاالتسیاست

کاهش وابستگی؛متحده آمریکا در خلیج فارساستراتژي انرژي ایاالت
کننـده  ده آمریکا با داشتن کمتر از پنج درصـد جمعیـت دنیـا بزرگتـرین مصـرف     متحایاالت

درصد ذخایر نفتی جهـان بـالغ   3این کشور با داشتن کمتر از . انرژي به ویژه نفت در جهان است
و هـر روز نیـز بـر    ) 23: 1390کلـر، (کنـد  درصد نفـت تولیـد شـده جهـان را مصـرف مـی      20بر 

کننـده نفـت، خلـیج    مینأدر زمینـه منـاطق تـ   . شـود حیاتی افزوده میوابستگی آمریکا به این ماده 
فارس با داشتن منابع انرژي از یک سو و موقعیت خاص ژئوپولیتیک و ژئواسـتراتژیک از سـوي   

.شـود مریکا محسـوب مـی  آهاي بزرگی چون منفعتی غیرقابل اغماض، براي قدرتةدیگر، حوز

درصـد از ذخـائر   41ذخایر ثابت شده نفت جهان و درصد 60خاورمیانه و خلیج فارس با داشتن 
هـاي فسـیلی اسـت کـه     ترین منطقه جهان از لحاظ ذخـائر سـوخت  ثابت شده گاز طبیعی، متراکم

چنانکـه بـر   . هاي بزرگ نقشـی فعـال ایفـا نمایـد    هاي اقتصادي قدرتتواند همچنان در رقابتمی
م، متوجـه خـواهیم شـد کـه میـزان      فکنییـا میزان واردات آمریکـا از منطقـه خلـیج فـارس نظـري ب     

در گـزارش  .)3جـدول شـماره  (هاي مختلف افـزایش داشـته اسـت    واردات این کشور طی دوره
و 2012هاي مریکاي شمالی بین سالآتقاضاي انرژي نیز، 2014پی در سال انداز انرژي بیچشم
.)BP Energy Outlock,2014(درصد در هر سال، رشـد خواهـد داشـت    2/0، بطور متوسط2035

)3نمودار شماره(
واردات نفت آمریکا از منطقه خلیج فارس: 3جدول شماره

سال2012201120102009

واردات نفت آمریکا2,1441,8421,7051,678
)هزار بشکه در روز(

کل میزان واردات8,5278,9359,2139,013
Source: EIA 2013
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انرژي از سوي آمریکاافزایش میزان مصرف: 3نمودار شماره

متحـده  بدین ترتیب، نفت و انرژي این منطقه از اهمیت بسزایی در سیاسـت خـارجی ایـاالت   
بـاره  ایـن مریکـا در آریچـارد نیکسـون از روسـاي جمهـور پیشـین      . آمریکا برخوردار بوده اسـت 

ماننـد  نفت، خون صنعت مدرن است و منطقه خلیج فارس قلبی است که ایـن خـون را   : گویدمی
هایی هستند که ایـن خـون   هاي دریایی پیرامون خلیج فارس شریاناندازد و راهتلمبه به جریان می
هـاي بـزرگ و   بنابراین طبیعی اسـت کـه قـدرت   .)136: 1364، نیکسون(گذرد حیاتی از آنها می

داشتی در خـور توجـه بـه منـابع نفـت و      هاي درجه دوم، چشماي و قدرتهاي منطقهحتی قدرت
. از خلیج فارس داشته باشندگ

اي تواند به شکل بالقوه، الزامات پرهزینهاز طرف دیگر وابستگی شدید به نفت این منطقه می
الملل به همراه داشته باشد و به مرور زمان از در عرصه روابط بینررا براي آزادي عمل این کشو

تژي انـرژي روسـاي جمهـور    بـه همـین دلیـل در اسـترا    . میزان قدرت و تـوان ایـن کشـور بکاهـد    
اي بر کـاهش وابسـتگی بـه نفـت     کید ویژهأآمریکا به ویژه در استراتژي کلینتون و جورج بوش ت

و 1973لذا بـه دنبـال وقـوع چهـارمین جنـگ اعـراب و اسـراییل در سـال         . خلیج فارس شده بود
از سـوي  "پروژه اسـتقالل "تحریم نفتی کشورهاي غربی از سوي اعراب، طرح مهمی موسوم به 

که بر اساس آن، خودکفـایی بـا تـالش در    شدریچارد نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا ارائه 
هـاي جدیـد و تـالش بـراي     آوردن به انرژيسازي منابع سوختی و وارداتی، رويسه حوزه متنوع

هـدف از طـرح ایـن پـروژه،     .)80: 1389، ترابـی (سازي مصرف سوخت متمرکز شده است بهینه
برداري از منابع داخلی و در نتیجه دستیابی به استقالل در حـوزه انـرژي تـا پایـان     بهرهتالش براي
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هـاي  له انرژي سبب شد این طرح تاکنون در دستور کـار همـه دولـت   أاهمیت مس. بود1980دهه 
بـدین ترتیـب، در مقایسـه بـا چـین،      .)Mitchel, 2013(آمریکا از نیکسـون تـا اوبامـا قـرار بگیـرد      

ایـن  . انـد ا بیشتر به دنبال کاهش وابسـتگی بـه منطقـه خاورمیانـه و خلـیج فـارس بـوده       همریکاییآ
کشور با روي آوردن به استراتژي خودکفایی در انرژي به دنبال آنست که وابستگی خود به ایـن  

ها بـه خـوبی آگـاه    مریکاییآبه عبارت دیگر . منطقه را کاهش داده و حتی به استقالل دست یابد
ثبـات خاورمیانـه،   ن اقدام جدي در زمینه انرژي و بـا توجـه بـه ماهیـت سیاسـی بـی      هستند که بدو

اي جـز در پـیش گـرفتن    مین انـرژي جهـان، چـاره   أدرکنار اهمیت یافتن روزانه ایـن منطقـه در تـ   
کننـده  کننـده و تضـمین  مینأهـا بایـد تـ   این سیاسـت . هاي نوین در عرصه انرژي را ندارندسیاست

مریکـا  آخلیج فارس باشد، چیزي که در استراتژي تمامی روساي جمهـوري  انتقال نفت ارزان از 
هـاي اخیـر بـه    در راستاي این طرح، وابستگی آمریکا به نفت وارداتی در سال. وجود داشته است

بـر اسـاس آمارهـاي    . دلیل افزایش تولید و کاهش مصرف داخلی به سرعت کـاهش یافتـه اسـت   
، 2005در مقایسـه بـا سـال    2008متحـده در سـال   یاالترسمی میزان تقاضاي نفت وارداتی در ا

7,8بـه متوسـط   2012تداوم این روند، واردات نفـت را در سـال   . درصد کاهش یافت17حدود 
گفتنـی اسـت کـه در    . تقلیـل داد ) درصد مصرف روزانه آمریکا24معادل (میلیون بشکه در روز 

بـر اسـاس   . دادا را تشـکیل مـی  درصد مصرف سوخت مـایع آمریکـ  60واردات نفت 2005سال 
2014و 2013متحده آمریکا، تولید نفت داخلـی ایـن کشـور در    بینی وزارت انرژي ایاالتپیش

نیز کاهش بیشتري را تجربه کرده و در نتیجه وابستگی به واردات بـیش از پـیش کـاهش خواهـد     
از طبیعـی رونـد   در عین حال که مصرف نفت در آمریکا کاهش یافته است، اما مصرف گ. یافت

به طوري که بر اساس آمارهـا در حـال حاضـر مصـرف گـاز      ؛رو به رشدي را تجربه کرده است
همزمان بـا افـزایش مصـرف گـاز، تولیـد داخلـی آن نیـز در        . کنددرصدي را تجربه می14رشد 
تریلیـون فـوت   18تولیـد گـاز طبیعـی از    . هاي اخیر رشد چشـمگیري را تجربـه کـرده اسـت    سال

. تریلیـون فـوت مکعـب رسـید    24بـه  2012با یک سـوم افـزایش در سـال    2005سال مکعب در 
افزایش سریع تولید داخلی، واردات گاز طبیعی آمریکا را تا حدود دو سـوم کـاهش داده و رقـم    

گفتنـی اسـت ایـن    . تقلیل داده اسـت ) درصد مصرف داخلی6حدود (فوت مکعب 1,6آن را به 
هاي اخیـر در  افزایش تولید گاز و نفت آمریکا در سال. شودور میمیزان بیشتر از کانادا وارد کش

نتیجه تحوالت تکنولوژیکی سریع در حوزه استخراج این دو کاالي استراتژیک صـورت گرفتـه   
هاي جدید، طی پـنج  بینی کرد آمریکا با استفاده از این روشالمللی انرژي پیشآژانس بین. است
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، آجیلــی و مصــیبی(گــاز جهــان تبــدیل خواهــد شــد فــت وتــرین تولیدکننــده نســال، بــه بــزرگ
در مقایسه با امروز % 42، 2035هاي مایع آمریکاي شمالی تا همچنین، عرضه سوخت.)10:1392

متحده از روسیه و عربسـتان  رشد خواهد داشت و بدین ترتیب، ایاالت1990در مقایسه با % 63و 
سوخت مایع در جهان بودنـد، پـیش خواهـد    بزرگترین تولیدکنندگان2013سعودي که در سال 

.)BP Energy Outlock, 2014(افتاد 

افزایش میزان تولید انرژي از سوي آمریکا: 4نمودار شماره

اي در کــاهش وابســتگی داشــته اســت، ذخــایر نفــت و گــاز کننــدهنقــش تعیــینآنچــه عمــالً
از افـزایش شـدت وابسـتگی    نامتعارف در آمریکاي شمالی اسـت کـه تـا حـدودي توانسـته مـانع      

متحده و کانادا به واردات شود و یا اینکـه حـداقل نویـدبخش کـاهش ایـن وابسـتگی در       ایاالت
برداري از منابع نامتعارف نفت و گاز، ایجاد فضایی به عبارت دیگر، اکتشاف و بهره. آینده است

هـاي نامتعـارف   انـرژي را در جهان سبب شده است که تحلیلگران انرژي از آن با عنوان انقـالب 
بسیاري از تحلیلگران انرژي بر ایـن باورنـد کـه پیـدایش انقـالب انـرژي، تحـول در        . کنندیاد می
.هاي عرصه انرژي جهان را سبب خواهد گردیدقدرت

بـرداري از ذخـایر   کننده انرژي آنها را به سوي بهـره امروزه نیاز روزافزون کشورهاي مصرف
،از ایـن روي فنـاوري  . هـاي نـوین استحصـال از آن واداشـته اسـت     وريغیرمتعارف با اتکا به فنـا 

همچون حفاري افقی و شکست هیدرولیکی کلید توسعه استفاده از ذخایر غیرمتعـارف بـه شـمار    
برداري از ذخایر غیرمتعارف انرژي قریب به یک دهه است که مورد اسـتفاده قـرار   بهره. می رود



147ه خلیج فارسثیر آن بر جایگاأو تمتحده آمریکااي استرتژي انرژي چین و ایاالتبررسی مقایسه

متحـده آمریکـا نیـز از جملـه     ایـاالت . تجاري شده اسـت ،منابعبه تعبیري استفاده از اینوگرفته
رود که با هدف کاهش وابسـتگی بـه   بزرگترین کشورهاي داراي ذخایر غیرمتعارف به شمار می

هـایی نیـز   انرژي وارداتی در پی استفاده گسترده از این ذخایر برآمده است و در این راه موفقیـت 
اي جدیـد استحصـال انـرژي، کـاربرد دو روش کلیـدي      هـ از جمله تکنولوژي. کسب کرده است

شکست هیدرولیکی و حفاري افقی است که هر دو به طـور یکسـان موجـب افـزایش استحصـال      
شکست هیدرولیکی یا فراکینگ، فرآینـد  . شودها میمایعات غیرمتعارف محبوس در این سازنده

هزاران متر در زیرزمین یـا در  د صدها یاوپمپاژ مایعات یا گاز به درون یک چاه است که در حد
همان عمق مناسبی که براي گاز طبیعی در نظر گرفته شده است، فشار ایجاد شده در این فرآینـد  

پـس از شکسـته شـدن    . هاي اطراف آن شکسـته شـده یـا تـرك بردارنـد     شود که سنگسبب می
شـود  ذیر مـی هاي مایعات امکـان پـ  هاي حاوي مایعات با حفاري افقی، دسترسی به محفظهسنگ

برداي از ذخایر نامتعـارف  ها بهرهاین فناوري. تا مایعات بیشتري استخراج و به سطح منتقل گردد
بـه طـوري کـه    . شدن پروژه تکیـه بـر منـابع داخلـی پـیش بـرده اسـت       انرژي را به سوي اقتصادي

ردن و بـه  کـ ها به دنبال تجـاري گذاري بر روي این فناوريکشورهاي داراي این ذخایر با سرمایه
عرصه تولید درآوردن ذخایر نامتعارف هستند تـا از ایـن طریـق از وابسـتگی روزافـزون خـود بـه        

، آجیلـی و مصـیبی  (منابع وارداتی کاسته و به تعبیري به استقالل و خودکفایی خود کمک کننـد  
1392:12(.

ویـژه  هبـ هاي نفتـی و گـازي  بدین ترتیب،کشف ذخایر عظیم نفت و گاز نامتعارف مانند شیل
بـرداري تجـاري از ایـن ذخـایر در آینـده بـه شـرط        امکان توسعه بهـره وآمریکا، کانادا و روسیه

افزایش قیمت نفت خام و گاز طبیعی، موجب شـده اسـت کـه تصـویر اقتصـاد سیاسـی عرضـه و        
ثیرات أاین تغییرات از هم اکنون ظـاهر شـده و تـ   . تقاضاي نفت و گاز در سطح جهانی تغییر کند

گـاز نمایـان   مـدت و بلندمـدت خـود را بـر آرایـش جدیـد بـازیگران بـازار جهـانی نفـت و          میان
ویـژه پـنج   هبـ «متحده در کاهش وابستگی به نفت خاورمیانه راهبرد چندین ساله ایاالت. سازدمی

و توفیقات نسـبی ایـن راهبـرد    » کشور بزرگ تولیدکننده و صادرکننده نفت خام در خلیج فارس
برداري از ذخایر گازهاي نامتعـارف در ایـن کشـور فضـاي مناسـبی را ایجـاد       بهرهبه همراه آغاز 

که بر اساس آن چشم انداز اسـتقالل و خودکفـایی در تولیـد    ) 187: 1391،درخشان(کرده است 
.سازدانرژي را بیش از گذشته نمایان می
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2035افزایش عرضه نفت و گاز شیل تا سال : 4نمودار شماره

، نـرخ  )2040تا افق (انداز اداره اطالعات انرژي آمریکا، در دوره مورد بررسی مبر مبناي چش
گیرد و ایـن مسـئله طبعـاً    رشد تولید کل انرژي داخلی آمریکا از نرخ رشد مصرف آن سبقت می

شـود، بـه طـوري کـه میـزان وابسـتگی بـه        موجب کاهش واردات انواع انرژي در این کشور مـی 
2040درصد در سال 9و 2035درصد در سال 10به 2011د در سال درص19انرژي وارداتی از 

.)2013اداره اطالعات انرژي امریکا،(کاهش خواهد یافت 

هـاي  بر اساس گزارش این مرکز، میزان تولید نفت خام در آمریکا شامل تولیـد از نفـت خـام   
تـوجهی  ه بـه طـور قابـل   هـاي آینـد  هاي فشرده و سخت، در دههغیرمرسوم، از جمله تولید از الیه

هـاي قرارگیـري آن نسـبت بـه     تر بودن الیـه این نوع نفت خام که به دلیل سخت. یابدافزایش می
تـر اسـت، بـه مـدد     هاي نفتی مرسوم، تولید از آن با دشواري بیشتري مواجـه بـوده و پرهزینـه   الیه
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ر شده و بـه مـدد بـاال    پذیهاي هیدرولیک از نظر فنی امکانفناوري حفاري افقی و توسعه فناوري
،طور که قبالً گفتـه شـد  به بعد، اقتصادي شده و همان2004رفتن قیمت جهانی نفت خام از سال 

انـداز تولیـد نفـت    چشـم 4نمـودار  . توجهی داشته اسـت تولید از آن طی چند سال اخیر رشد قابل
.)2013ا،مریکآاداره اطالعات انرژي (دهد خام آمریکا در افق مورد بحث را نشان می

هــاي قبلــی و از بینـی انــداز بــرآورد از تولیـد گــاز طبیعـی آمریکــا را از پــیش  همچنـین، ایــن چشـم  
بر این مبنا نرخ رشد تولید گاز طبیعی بسیار بیشـتر از نـرخ   . بسیار فراتر برده است2012انداز سال چشم

هـا را تغذیـه   نیروگـاه بینی نموده اسـت کـه گـاز طبیعـی، صـنایع و     رشد مصرف آن خواهد بود و پیش
متحـده تبـدیل   شـود و ایـاالت  باز مـی 2020تر اینکه بازار صادرات آن نیز از حدود سال کند و مهممی

و از طریق خط لوله به کانـادا و مکزیـک خواهـد    LNGبه یکی از صادرکنندگان مهم گاز به صورت
کـرد از  از این دو کشور گاز وارد مـی ها متحده قبالً از طریق آناي که ایاالتشد و همان خطوط لوله

متحـده بـه ضـرر    همچنـین ترکیـب سـبد انـرژي مصـرفی ایـاالت      . چند سال دیگر معکوس خواهد شد
هاي تجدیدپـذیر تغییـر خواهـد کـرد و     سنگ و نفت خام به نفع گاز طبیعی و تا حدودي سوختذغال

متحـده بـه   هـاي ایـاالت  نیروگاهوابستگی تولید برق و . سنگ هم خواهد بودآمریکا صادرکننده ذغال
به ترتیب تغییـر در ترکیـب سـبد    6و 5نمودارهاي . سنگ نیز به صفر خواهد رسیدسوخت اولیه ذغال

تـرین مقـدار   بـیش .دهدنیز باالنس عرضه و تقاضاي گاز این کشور را نشان میمتحده وانرژي ایاالت
هـاي سـخت و فشـرده    ها و الیـه وم شامل گازشیلافزایش تولید گاز طبیعی در آمریکا از منابع غیرمرس

انداز انرژي این کشـور بـوده اسـت    ترین عامل تحول در چشمخواهد بود که طی چند سال اخیر عمده
.)2013مریکا،آاداره اطالعات انرژي (
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ها، واردات نفت آمریکا حداقل در طول یک دهه آینـده، رونـدي رو   بینیلذا، بر اساس پیش
ا تجربه خواهد کرد، اما از آن پس ممکن است در میـزان ثـابتی متوقـف شـود و لـذا      به کاهش ر

متحده هر روز از میزان وابستگی خود به این منطقه کاسته و طبـق گزارشـات   اگر بگوییم ایاالت
EIA اي کـه  ایم؛ امـا نکتـه  صادرکننده هیدروکربن خواهد بود، چندان بیراهه نرفته،2035در افق
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متحـده بـه   یار حائز اهمیت است، این است که حتی با کمتـر شـدن وابسـتگی ایـاالت    در اینجا بس
گرچه ممکـن  چراکه؛ . پذیرفتن کاهش اهمیت منطقه خلیج فارس قابل قبول نیستخلیج فارس، 

است در مناطقی از جهان در مقایسه با منطقه خلیج فارس، میزان بیشتري نفت استخراج شود، امـا  
ثیرگذاري بر بازار انـرژي بـه ایـن منطقـه     أاي در جهان از نظر میزان تچ منطقهطور قطع تولید هیهب

. هزار کیلومتر مربع ذخایر عظیمی از نفت جهـان را در اختیـار دارد  233خلیج فارس با . رسدنمی
ترین دارندگان و صادرکنندگان منابع و ذخایر نفت جهـان یعنـی عربسـتان سـعودي، ایـران،      مهم

.)123: 1387،چمنکار(متحده عربی در این منطقه قرار دارندراتعراق، کویت و اما
باشد که حـدود  میلیارد بشکه می1668در حدود 2013ذخایر نفت منطقه خاورمیانه در سال 

درصـد از ذخـایر نفـت    50میلیارد بشکه از آن در منطقه خلیج فارس قرار دارد که قریب به 800
ــرار دارد   ــا در آن ق ــی و مصــ (دنی ــال.)50: 1392، یبیآجیل ــارس از   ع ــیج ف ــت خل ــر آن نف وه ب

سـهولت  (نزدیکـی ایـن منـابع بـه سـطح زمـین       ؛هاي نفتیبازدهی باالي چاه؛ هایی همچونمزیت
کیفیـت  ؛نزدیکی به ساحل و در نتیجه حمل ونقـل آسـان و کـم هزینـه    ؛)استخراج و هزینه تولید

ر مقایسه با سایر نقـاط جهـان و حجـم    امکان کشف ذخایر جدید و وسیع نفتی د؛باالي نفت خام
در ایـن زمینـه   .)118: 1381، جعفـري ولـدانی  (وسیع ذخایر موجود در هر چاه، برخوردار اسـت  

:نویسدگال لوفت می
دار را آغاز کرد، وابستگی به نفت، رشد قابل تـوجهی  همزمان که اقتصاد جهانی مسیر شیب«
زان زیاد منـابع انـرژي در منطقـه خاورمیانـه، اقتصـاد      به دلیل تراکم می«کند، وي اشاره می. »یافت

مدرن تا مدت طوالنی به عرضه نفت و گاز طبیعی خاورمیانه و خلیج فارس که نقشی کلیـدي در  
همچنـین در کنـار   .)Luft, 2008: 56(»کنـد، وابسـته خواهـد بـود    اقتصاد و سیاست جهانی ایفا می

هاي نوظهور که موضـوع کنتـرل   از سوي قدرتاین موضوعات، توجه به افزایش تقاضاي انرژي 
گردد، همگی نشـان از ایـن موضـوع خواهـد بـود کـه       رقبا و تشدید رقابت را در منطقه سبب می

متحده آمریکا از اهمیـت ایـن منطقـه نخواهـد کاسـت، بلکـه بـالعکس        خودکفایی انرژي ایاالت
مایکـل کلـره   روي بـود کـه   از ایـن  . منجر به تشدید رقابت در ایـن منطقـه از جهـان خواهـد شـد     

: گویدعراق می2003نویسنده کتاب جنگ بر سر منابع، در رابطه با جنگ 
هدف از کنترل عراق، تسلط بر منابع نفت آن به عنوان یـک اهـرم قـدرت اسـت و نـه یـک       «

1382کامـل، (»تسلط بر خلیج فارس داشتن کنترل بر روي اروپا، چین و ژاپن است. منبع سوخت
:62(.



)41پیاپی (93زمستان، 11شماره ،سومسال هاي راهبردي سیاست، ي پژوهشفصلنامه152

متحده آمریکا بر منطقه خلیج فارسهاي انرژي چین و ایاالتر استراتژيثیأت
چنانکه پیش از این نیز گفته شد، چـین مهمتـرین عامـل در تغییـر جهـت مسـیر انـرژي خلـیج         

سازد تا نقـش بسـیار   فارس به سمت آسیاست، زیرا حجم عظیم اقتصاد آن، این کشور را قادر می
بنابراین این کشور به شدت به منابع انرژي ایـن  . الملل بازي کندمهمی را در روندهاي اقتصاد بین

انرژي معتقدند کـه ایـن کشـور در آینـده بـر سـر       گران چینی امنیتتحلیل. باشدمنطقه وابسته می
آنـان ایـن موضـوع را    . منابع نفتی خاورمیانه با آمریکا و متحدینش وارد رقابت جدي خواهد شـد 

نفت این منطقه تا حد زیـادي در اختیـار آمریکاسـت و نیـز ژاپـن و      کنند که کنترل نیز درك می
این دو در ترکیب بـا یکـدیگر،   . انداروپا به عنوان شرکاي آن، واردکنندگان مهم نفت این منطقه

اي اسـت  کند، زیرا این کشور مجبور به مبـارزه در صـحنه  وضعیت سختی را براي چین ایجاد می
در واقع، چین دیرهنگام به سوي اتخاذ استراتژي برقـراري  . ا نداردر) نفوذ(که ابزار مناسب با آن 

روابط مستحکم دو جانبه با دارندگان منابع نفتی در منطقه، پیش رفته است و بدین لحاظ از نفـوذ  
با این وجود ایـن کشـور تـالش کـرده اسـت کـه در       . توجهی در میان آنان برخوردار نیستلقاب

د را در منطقه افزایش دهد تا از این رهگذر در عرضه مداوم انـرژي  هاي اخیر میزان نفوذ خوسال
بطور کلی، چین در زمینـه امنیـت انـرژي خـود بـا سـه مشـکل        از این منطقه خللی وارد نشود، اما 

مین امنیت دسترسـی  أت. 2،کنندگان کافی و مداوم انرژيتضمین عرضه. 1: اساسی رو به رو است
المللی بـه خـاطر اسـتفاده بـیش از حـد      ط زیست و فشار جامعه بینتخریب محی. 3،به منابع انرژي

المللی خود با هاي بینل و مشکالت باعث شده که چین در سیاستئاین مسا. هاي فسیلیسوخت
چـرا کـه   .)Blank, 2006: 67(ویژه آمریکا، بـا احتیـاط بیشـتري عمـل کنـد      ههاي بزرگ، بقدرت

ادي خود، یکی از نامزدهاي ابرقدرتی در آینده است کـه  شود؛ چین با رشد شتابان اقتصگفته می
برآوردهـا حکایـت از آن   . متحده آمریکا را خواهـد داشـت  توانایی ایجاد موازنه در برابر ایاالت

متحـده، بـیش از چهـار    اي برابر با ایـاالت دارد که چین در صورت رسیدن به سطح درآمد سرانه
ــ   ــروت خواهــد داشــت، ثروت ــن کشــور ث ــر ای ــدرت را داراســت   براب ــه ق ــدیل ب ــت تب ی کــه قابلی

2020اند که اقتصاد چین تا سـال  بینی کردهبسیاري از کارشناسان نیز پیش.)1387:297رضایی،(
متحـده  تنها رقیب جدي خود یعنی ایاالت2050به دومین اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد و تا سال 

.)1386الترمـاان،  (ا تبـدیل خواهـد شـد    را پشت سر خواهد گذاشت و بـه بزرگتـرین اقتصـاد دنیـ    
هاي نظامی و اقتصادي بـاالي  بنابراین، باید این احتمال را در نظر داشت که چین با داشتن قابلیت

هاي آتی درصدد تغییر وضع موجـود منطقـه   مند است، طی سالهایی که از آن بهرهخود و انگیزه
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ع خویش و به ضرر ایاالت متحده باشـد  خاورمیانه و چرخش توزیع قدرت در خلیج فارس، به نف
به همین دلیل است که برخـی از اندیشـمندان برجسـته    .)1387:55،زاده و تویسرکانیجمعهامام(

انـد کـه ایـن کشـور بـا ایجـاد مـانع، رونـد رشـد          متحده پیشنهاد کردهالملل در ایاالتروابط بین
باشـد کـه   کنترل و هدایت جهانی مـی لذا هدف استراتژیک آمریکا،. اقتصادي چین را کند سازد

. به طور مستقیم با استراتژي چین مبنی بر تقویت نظام چندقطبی در تقابل استعمالً
باشد که چـین از نظـم موجـود در عرصـه نظـام      در این میان توجه به این نکته نیز ضروري می

دادن بـه موازنـه سـخت    الملل راضی و خشنود نیست، اما با این حال این کشور به دنبال شـکل بین
به تعبیري دیگر، این کشور در پی ایجاد نـوعی موازنـه   . باشددر روابط خود با ایاالت متحده نمی

نرم و تغییرات نرم در قبال این کشور است و این امر سبب گردیده است که مـا نـوعی از الگـوي    
اي رهبـري هژمونیـک   هـ چین سعی دارد از طریق افزایش هزینـه .رقابت در منطقه را شاهد باشیم

الملـل بطـور عـام و در سـطح منطقـه خاورمیانـه و خلـیج        ایاالت متحده آمریکا در سطح نظام بین
بـدین ترتیـب، چـین قصـد     . المللی دست یابـد فارس به جایگاه موردنظر خود در ساختار نظام بین

رهبـري ایـاالت   هـاي  کند با افزایش هزینـه رویارویی مستقیم با آن کشور را ندارد، بلکه سعی می
المللـی، بـدون رویـارویی مسـتقیم، بـه کسـب جایگـاه خـود در         متحده آمریکا در سطح نظام بین

بدین ترتیب، موازنـه نـرم در برابـر آمریکـا و     .)86: 1387رضایی،(سطح نظام بین المللی بپردازد 
ارس رقابت آن، یکی از اهداف اصلی چین در توسعه روابط و افـزایش نفـوذ در منطقـه خلـیج فـ     

.)26: 1389، واعظی(شود محسوب می
متحده نیز باید عنوان داشت که مبحث انرژي در ایـن کشـور موضـوعی    در خصوص ایاالت

اي سیاسـی  اي اقتصادي و از سـویی دیگـر پدیـده   توان آن را پدیدهدوبعدي است؛ از یک سو می
اي مهـم در روابـط   ولفـه توانـد بـه عنـوان م   ابزار انرژي جداي از اقتصادي بودن می. توصیف کرد

اي نـه چنـدان دور،   به کارگیري تکنولوژي جدیـد در آینـده  . سیاسی میان کشورها اثرگذار باشد
مین أتـ . آمریکا را به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژي در سطح جهان تبـدیل خواهـد کـرد   

از ایـن رو  . دالملـل، آزادي عمـل بیشـتري خواهـد دا    امنیت انرژي، به این کشـور در عرصـه بـین   
تواند در کنار مزایاي اقتصادي از برد سیاسی این ابزار از آمریکا با تکیه بر خودکفایی انرژي، می

چراکـه هـر   . المللی بهره ببردطریق اعمال فشار بر دیگر کشورها و در نهایت بازتوزیع قدرت بین
د دهـه آینـده کنتـرل    کشوري که بر این منابع کنترل داشته باشد، اهـرم قـدرت جهـانی را در چنـ    

متحده آمریکا نیز، در پی هژمونی و تثبیت قدرت خود در جهـان اسـت کـه    ایاالت. خواهد کرد



)41پیاپی (93زمستان، 11شماره ،سومسال هاي راهبردي سیاست، ي پژوهشفصلنامه154

نیـز در ایـن بـاره    »ژاك اتـو «. نمایـد این امر بدون تسلط بر شاهرگ انرژي جهان غیـرممکن مـی  
ي منـابع انـرژي   آمریکا به عنوان سوپر هژمون نیاز بـه اسـتفاده و بکـارگیر   «: نویسد کهاینگونه می

لـذا، حضـور   .)Otto, 2009: 38(»گـردد دارد که این امر مداخله نظامی در این منطقه را سبب می
گـر  مریکا در زیرسیستم خلیج فارس و استیال بر انرژي منطقـه بـه عنـوان مداخلـه    آمتحده ایاالت

چـین در  باعث گسترش حلقه کنترلی آمریکا بر مانورهـاي سیاسـی و اقتصـادي رقبـایی همچـون     
بـه عبـارت دیگـر،    .)wohl forth,1999: 8-25(الملل خواهد گردیـد  منطقه و در نهایت بر نظام بین

کند و همچنین مـی  آمریکا با تسلط بر این منابع عظیم دست رقباي خود را از این منابع کوتاه می
آمریکـا بدهـد تـا    تواند این امکان را بـه بازاري که می. تواند بازارهاي جهانی نفت را کنترل کند

در صورت لزوم با ایجـاد نوسـان در عرضـه نفـت و عـدم ثبـات در قیمـت جهـانی انـرژي ریشـه           
هـاي نظـامی   اقتصادي رقیبان خود را با تزلزل و رکود همراه کند و این دالیل اسـت کـه مداخلـه   

هـاي بـزرگ بـراي تسـلط بـر     در این چارچوب رقابت آمریکا با قدرت. کندآمریکا را توجیه می
آمریکا برتـري در تـوازن قـدرت آینـده را در     . گیردنفت خلیج فارس، بیش از گذشته شدت می

دانـد تـا بـه ایـن وسـیله بتوانـد       گرو تسلط بر مناطق ژئواکونومیک و سرشار از منابع اقتصادي مـی 
ضمن ایجاد اختالل در امنیت اقتصادي کشورهاي رقیب، به موقعیـت برتـر در نظـم نـوین دسـت      

یان دیگر آمریکا از راه تسلط بر منابع انرژي خلیج فارس در نظـر دارد تـا امنیـت جریـان     به ب. یابد
نفت و کنتـرل قیمـت آن را در اختیـار خـود بگیـرد کـه از ایـن طریـق شـریان اقتصـادي رقبـایی            

، اسـتاد مطالعـات صـلح و امنیـت جهـانی در      »مایکل کلـر «. همچون چین را در دست داشته باشد
کید بر جایگاه انـرژي بـه عنـوان یـک     أ، با ت"جنگ بر سر منابع"ویسنده کتاب کالج هامپشایر و ن

اهرم قدرت، تسلط بر منابع انرژي خلیج فارس را به معناي کنترل رقبـا مـن جملـه اروپـا، چـین و      
از منظر ایشان، این کار به آمریکا قدرت باز و بسته کردن شیر نفت این کشـورها و  . داندژاپن می

اي از قـدرت  تـر داده و بخـش عمـده   یابی فزونآنها و در نهایت مهار قدرتۀسعکنترل موتور تو
بدین ترتیب، وابستگی بـه  .)7: 1391طاهري و زارع،(زنی آنها را تقلیل خواهد داد رقابت و چانه

هاي فزاینده آنها نیاز درك خطرات و ضروریات امنیت انـرژي در  هاي انرژي و پیچیدگیسیستم
به همین دلیل باید توجه داشـت امنیـت انـرژي فقـط     . سازداز پیش خاطرنشان میرا بیش 21قرن 
رو قرار دادن طیف وسیعی از مخاطرات و تهدیدات نیست، بلکه دربرگیرنـده روابـط میـان    ررود

ثیرگذاري انرژي بر امنیت ملی کشورها و چگونگی مشـارکت  أکشورها، چگونگی تعامل آنها، ت
الملـل،  در شرایط جدید حاکم بر نظام بین.)72: 1391یرگین،(یز استالمللی نآنها در جامعه بین
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. هـاي اقتصـادي جهـان تشـدید شـده اسـت      رقابت بر سر کنترل و بازارهاي اقتصادي میـان قطـب  
کنـد، نتـایج   کنترل بر منابع، کنترل بازیگران را در پی دارد و کسـی کـه بـازیگران را کنتـرل مـی     

میان خاورمیانه و خلیج فارس با توجه به اهمیـت ژئواکونومیـک و   در این . کندبازي را تعیین می
شـود و بـر ایـن    در اختیار داشتن حجم باالي ذخایر انرژي، یکی از نقاط کلیدي جهان تلقـی مـی  

هاي آینده، برتري متعلق به قدرتی خواهد بود که بر منـابع نفـت و گـاز و    اساس در توازن قدرت
از این روي شاهد آن هستیم کـه، منـابع نفتـی ایـن منطقـه      . اشدخطوط انتقال انرژي تسلط داشته ب

ایاالت متحـده آمریکـا پـی    . کندمریکا و سایر مراکز جدید قدرت، اهمیت زیادي پیدا میآبراي 
خواهـد بـه سرنوشـت اتحـاد شـوروي دچـار گـردد، بایـد بـه مقابلـه بـا            برده است کـه اگـر نمـی   

الملل کنـونی عـاملی مهـم    یی که نفت در نظام بینبرخیزد و از آنجا) جمله چینمن(هماوردانش 
متحده آمریکـا بـه   باشد، لذا استراتژي ایاالتالمللی قدرت میها در موازنه بیندر جایگاه قدرت

عنوان هژمون بعد از جنگ سرد، تسلط هر چه بیشتر بر منابع نفتی و کنترل مسیرهاي آزاد انـرژي  
مریکا بر آاگر . داري بوده استرل اقتصاد جهان سرمایهیا بازارهاي مصرف و به طور مستقیم کنت

نفت این منطقه تسلط نداشته باشد، قدرت این کشور براي کنترل منـاطق کلیـدي در سـایر نقـاط     
مریکا هژمونی بر جهان و تفوق بر رقبـاي  آبا توجه به اینکه هدف . جهان نیز کاهش خواهد یافت

اشـد، بنـابراین، ابـزار اساسـی ایـن هژمـون از نظـر        بمـی 21احتمالی خود از جملـه چـین در قـرن    
مریکایی، منطقه خاورمیانه و خلیج فارس است و آنها بر این نظر اجماع دارنـد  آهاي استراتژیست

مریکا نباید اجازه دهد که هیچ قدرت رقیبی بـر ایـن منطقـه و جریـان عرضـه انـرژي تسـلط        آکه 
. افتادیابد، زیرا که هژمونی این کشور، به خطر خواهد 

متحـده از نفـت و گـاز    نیـاز شـدن ایـاالت   بدین ترتیـب، نگارنـدگان بـر ایـن باورنـد کـه بـی       
خاورمیانه نه تنها موجب کاهش عالئق این کشور به منطقـه نخواهـد شـد، بلکـه ایـن امـر قـدرت        

در این رابطه باید توجه داشت که سلطه بـر منـاطق   . مانور آمریکا را در منطقه افزایش خواهد داد
ها و معابر عبور انـرژي، ابـزار و اهـرم قـدرت آمریکـا و تفـوق ایـن        خیز جهان و کنترل آبراهفتن

متحـده خـودش از منـابع منطقـه     کشور بر رقباي اقتصادي خود است؛ بنابراین وقتـی کـه ایـاالت   
نیاز باشد قدرت مـانورش بـراي فشـار بـر رقبـایی کـه نیازمنـد منـابع ایـن منطقـه هسـتند بیشـتر             بی
متحـده را بـه خطـر نخواهـد انـداخت،      د، چرا که هر ناامنی در منطقه امنیت انرژي ایـاالت شومی

جالب است که حتـی در مـورد تجـارت گـاز نیـز،      . بلکه امنیت انرژي رقبا را تهدید خواهد نمود
در مقابل خط لوله هستند تا تجـارت گـاز نیـز    LNGها طرفدار گسترش آن به صورتآمریکایی
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متحده آمریکـا بـا   ایاالت. شان باشدر روي کشتی انتقال پیدا کند و تحت کنترلبجاي خط لوله ب
کند و همچنـین  تواند دست اروپا و چین و ژاپن را از این منابع کوتاه تسلط بر این منابع عظیم می

مریکا بدهد تـا در  آتواند این امکان را به بازاري که می؛ تواند بازار جهانی نفت را کنترل کندمی
صورت لزوم با ایجاد نوسان در عرضه نفت و عدم ثبات در قیمت جهانی انرژي ریشـه اقتصـادي   

. رقیبان خود را تزلزل و رکود همراه کند
با پیگیري استراتژي امنیت عرضه انرژي و تالش براي گسترش نفوذ در شد،چنانکه مالحظه 

گیـري اسـتراتژي کـاهش    مریکـا بـا پی  آمنطقه خلیج فارس از سوي چین از یـک سـوي و تـالش    
هاي وارداتی از این منطقـه از سـوي دیگـر، نـه تنهـا از اهمیـت ایـن منطقـه در         وابستگی به انرژي

. سیاست خارجی این دو کشور کاسته نشـده اسـت، بلکـه بـر اهمیـت آن افـزوده گردیـده اسـت        
المللـی انـرژي گویـاي آن اسـت کـه خاورمیانـه و خلـیج فـارس        چنانکه در گزارش آژانس بـین 

شـود از  بینـی مـی  هزینـه و ارزان جهـان محسـوب شـده و پـیش     همچنان تنها منبع بزرگ نفت کم
بار دیگر نقش خود به عنوان منبـع غالـب رشـد تولیـد نفـت را بـاز پـس گیـرد         2020اواسط دهه 

هاي هـر چـه بیشـتر    و لذا این منطقه از جهان شاهد رقابت) 28: 1390نشین، بردبار و قربانی شیخ (
بزرگ یعنی چین و ایاالت متحده خواهـد بـود؛ چـین بـا تـالش بـراي نفـوذ بیشـتر در         دو قدرت 

. متحده آمریکا با تالش براي مهار و کنترل آنمنطقه و ایاالت

نتیجه
شـدت بـه   هچنانکه ذکر آن رفت، چین کشوري است که بدلیل رشد شتابان اقتصادي خـود بـ  

لذا از این رهگذر تالش دارد تا نفـوذ خـود را در   .باشدمنابع انرژي منطقه خلیج فارس وابسته می
متحده آمریکـا  از سوي دیگر نیز ایاالت. راستاي تضمین امنیت عرضه مداوم انرژي تحقق بخشد

دست گرفتن کنتـرل شـاهرگ   همین انرژي تالش دارد تا با بأبا پیگیري استراتژي خودکفایی در ت
سیاسـت  1992که، پس از سـال  چرا. د درآوردحیاتی منابع انرژي، رشد رقبا را تحت کنترل خو

مریکا، موفقیت را در قالب استراتژي مبارزه با نظام چندقطبی، نبرد با بروز یک قـدرت  آخارجی 
اي ترجمه کرده است و از این رهگذر تـالش دارد بـا تسـلط بـر ایـن      جهانی و یا خطرناك منطقه

مریکـا بـا   آدر این چارچوب رقابت . درآوردمنطقه سایر رقبا را با ابزار انرژي و نفت کنترل خود
مریکـا برتـري در   آ. گیـرد هاي بزرگ براي تسلط بر این منطقه بیش از گذشته شـدت مـی  قدرت

دانـد  توازن قدرت آینده را در گرو تسلط بر مناطق ژئواکونومیک و سرشار از منابع اقتصادي می
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صادي کشورهاي رقیب، بـه موقعیـت برتـر    تا به این وسیله بتواند ضمن ایجاد اختالل در امنیت اقت
مریکا از راه تسلط بر منابع انـرژي خلـیج فـارس، در نظـر     آبه بیان دیگر . در نظم نوین دست یابد

دارد تا امنیت جریان نفت و کنترل قیمت آن را در اختیار خـود بگیـرد کـه از ایـن طریـق شـریان       
بـا توجـه بـه رونـد     دین ترتیـب، بـ . هایی همچون چـین را در دسـت داشـته باشـد    اقتصادي قدرت

افزایش مصرف نفت جهان بویژه در کشورهایی چون چین و هند، هرروز بر اهمیت نفـت خلـیج   
به عبارت دیگـر  . شود و راهی آسان براي کاهش اهمیت این منطقه وجود نداردفارس افزوده می
امی هــاي صــورت گرفتــه و تمــرغــم همــه تــالشمــدت، اقتصــاد جهــان؛ علــیحــداقل در میــان

بـه هرحـال رقابـت    . هاي انجام شده، به شدت به نفت این منطقه وابسته خواهنـد مانـد  ریزيبرنامه
مریکا و چین در حوزه انرژي، در کنار اهمیـت خلـیج فـارس و اتمـام     آکشورهاي مختلف بویژه 

هـاي رقابـت، همکـاري و دشـمنی کشـورها در      ترین حـوزه ذخایر نفت سایر مناطق، یکی از مهم
.یاست جهانی خواهد بودآینده س
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منابع
فارسی)الف

منطـق و مبنـاي راهبردهـاي کـالن     «، )1387(،زاده، سـیدجواد و تویسـرکانی، مجتبـی   جمعـه امام- 
.، دانش سیاسی، سال چهارم، شماره اول»امنیتی خلیج فارس

مریکـا در  آهاي جدید انرژي وسیاسـت خـارجی   فناوري«، )1392(،آجیلی، هادي و مصیبی، منا- 
.، مجموعه مقاالت همایش ژئوپولتیک جنوب غرب آسیا»بال ژئوپولتیک خلیج فارسق

ترجمه مسعود بـاي و زهـرا رجبلـو،    ،»قدرت نرم چین در خاورمیانه«، )1391(، بی. الترمان، جان- 
.107ماهنامه اطالعات راهبري، سال دهم، شماره 

آیند سیاست خـارجی کشـورها در   بر«، )1390(،بردبار ، حمیدرضا و قربانی شیخ نشین، ارسالن- 
، سیاسـت و اندیشـه، سـال دوم، شـماره     »له نفت و انرژيأکید بر مسأمنطقه خلیج فارس و امنیت آن با ت

.پنجم
، ترجمـه گـروه مطالعـات آسـیا، پژوهشـنامه      »نیمـه تاریـک ظهـور چـین    «،)1386(،پی، ماکسیم- 

.یقات استراتژیکهاي سیاست خارجی، مرکز تحقهاي آسیایی، معاونت پژوهشقدرت
: اي، فصـلنامه مطالعـات منطقـه   »راهبـرد بـاراك اوبامـا در مـورد انـرژي     «، )1389(،ترابی، قاسـم - 

.2مریکاشناسی، سال یازدهم، شماره آ- اسرائیل شناسی
، فصـلنامه  »کید بر منطقـه خاورمیانـه  أبا ت: مریکاآمقایسه استراتژي چین و «،)1390(،ترابی، قاسم- 

، 3مریکاشناسی، سال دوازدهم، شماره آ- شناسیاسرائیل:ايمطالعات منطقه
: ، تهــرانژئوپولیتیــک جدیــد دریــاي ســرخ و خلــیج فــارس، )1381(،جعفــري ولــدانی، اصــغر- 

.انتشارات وزارت امور خارجه
، فصــلنامه »جایگــاه خلــیج فــارس در اقتصــاد انــرژي آمریکــا«، )1387(،چمنکــار، محمــدجعفر- 
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