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           ژاله وفا 
  

   از مجامع اسالمی ايرانيان 
  
  استراتژ ی دست نشاندگی يا استقالل : نفت  

  
 در زمان رياست جمهوري کارتر، در پانزدهمين شوراي جهاني انرژي که  امريکا جيمز شلزينگر وزير سابق انرژي● 

ن چه ملت آمريکا از جنگ خليج به خاطر سپرده اين است که اردنگي آ« :  برگزار شد، گفته بود١٩٩٢در سپتامبر 
  ».تابستگي آمريکا به نفت وارداتي اسزدن به مردم خاور نزديک راحت تر از هر نوع فداکاري براي کم کردن و

  
  : گفته است 82 نيز در مهر ماه  عراق در مصاحبه با مجله اقتصاد و تجارت آويتامريکايی برپل برمر حاآم ● 
هاي  اين آشور داراي ذخائر غني نفت ، زمين.  عراق آشور ثروتمندي است و جاي مناسبي براي سرمايه گذاري«

  ».هاي فراوان است حاصل خيز آشاورزي و آب
ما را انصاف ای خداوندان نعمت اگر ش: خواهنده مغربی در صف بزازان حلب ميگفت :حکايت اول باب سوم گلستان ● 

  !سم سوال از جهان بر خاستی ر, تبودی و ما را قناع
  :ما را ناچار از انتخاب يکی از  دو راه ميگرداند,  وقزنهار که جمالت ف

 دست نشاندگی دول وابسته خود يعنی يا ما . برای ما کشورهای نفت خيز  يا بال محسوب شود  و يا نعمت نفت ميتواند
 که قناعت را بر نمی مان و غارت آن توسط  غارتگرانیرا پذيرفته  وسياستهای وابسته سازشان را در حراج منابع

و يا عزت و افتخار زيست در  ! گردن می نهيم و عالوه بر آن  اردنگی را نيز نوش جان ميکنيم , چون امريکاتابند 
 رده خود اداره ک, بر اساس سياست موازنه منفی انفت ر, استقالل را به جان ميخريم و با قطع يد از دول وابسته خود 

 در گردش اقتصاد داخلی خود بکار خواهيم برد و با رشد در استقالل اجازه نخواهيم داد اقتصادمان به مثابه زائيده و
  .اقتصاد کشورهای مسلط عمل کند 

قناعت را در مصرف و , نگريستن به نعمت  بر اساس سياست موازنه منفی. استقالل بهترين رفتار منصفانه است  
بقو ل سعدی حکيم همه  .  ی تمامی نسلهای آينده و عمران طبيعت و محيط زيست را بدنبال داردحفظ منابع را برا

  .اگر بنی آدم بر اساس انصاف و قناعت  رفتار کند رسم  سلطه برچيده خواهدشد, دوران 
  ! انتخاب با ماست 

از بررسی بر آوردهای جهانی که پس ) که هر کدام ولی در موضوع  مستقل است (  نوشته بهم پيوسته  3 نگارنده در 
بر روی مساله عرضه و تقاضا و ذخيره و منابع انرژی خصوصا نفت  صورت گرفته به بررسی سياست نفتی امريکا 

تا ما . در اين زمينه با توجه به تجربه های پيش رو همچون عراق وکشورهای نفت خيز افريقا  و اوپک ميپردازم 
تهای موجود تقديری را نپذيرفته بلکه خود  تدبير  کنيم و  تکليف خود را در رابطه با ايرانيان در پرتو اهداف و سياس

  .سوال فوق در رابطه با نظام حاکم بر ايران  مشخص نماييم 
,  ارائه داد 2000ابتدا به بررسی بر آوردهای سازمان انرژی جهانی ميپردازيم که  در گزارشی مفصل  که در سال 

  : چنين برآورد کرده است 2020 تقاضای جهانی انرژی  را تا سال  ميزان مصرف و عرضه و
 تا 1997و توليد ناخالص جهانی از سال .پيش بينی ميشود  % 1/3ساالنه  , 2020رشد عمومی اقتصاد جهانی تا سال 

لی و يعنی بجزکشورهای  امريکای شما( سهم و ميزان  رشد کشورهای غير صنعتی جهان.   دو برابر خواهد شد2020
و در اين ميان .  درصد افزايش خواهد يافت 58 درصد کنونی  به 46از رشد جهانی از ميزان  ) اروپا و پاتسيفيک 

  . رشد خواهند کرد % 5و هند % 2/5اقتصاد چين ساالنه   .آسيا بيشترين ميزان رشد را به خود اختصاص خواهد داد 
  به ميزان قابل مالحظه ا ی بطور تصاعدی افزايش 2020ل بخصوص نفت را تا سا,  مصرف انرژی  ,اين رشد سريع

  حوزه بيشتر از کشورهای صنعتی واقع در% 20بطوری که مصرف انرژی کشورهای  غير صنعتی ..خواهد داد 
با وجود بر اين بر آورد .  خواهد شد ) کشور صنعتی آن حوزه 8ژاپن و ( ا و اقيانوس کبير  اروپ وشمال امريکا

ريکای شمالی و اروپا و مقايسه با ميزان جمعيت  اين کشورها که در نظر بگيريم  کشورهای حوزه اممصرف را در 
 2 /7و هندوستان با جمعيتی برابر با انرژی بيشتری از چين , ميليون  نفر جمعيت 350با حدود ,حوزه اقيانوس کبير  

مصرف نفت خام در سطح .  اختصاص ميدهد سهم شير مصرف را حوزه حمل و نقل بخود. يارد نفر خواهند داشت ميل
 در )ميليون بشکه در روز (78 تقاضای نفت از.افزايش خواهد يافت% 9/1به ميزان  2020 جهانی ساالنه تا سال 

افزايش ) ميليون بشکه در روز(115به   2020 و در سال 2010در سال  )ميليون بشکه در روز( 96 به 1997سال  
 ميليون بشکه در  (8/61  يعنی 2020و اوپک بزرگترين ميزان عرضه نفت را در سال کشورهای عض. خواهد يافت 

قسمت عمدهء عرضهء نفت را تنها خاورميانه تضمين ميکند و  با اين حساب  . را به خود اختصاص خواهند داد )روز
  !انند در اين مدت بيش از دوبرابر گرد رابراي جلوگيري از کمبود نفت، بايد توليد آن



 تا ٢٠٠١ افزايش شديد نيازهاي جهاني و کاهش ذخاير و توليد در کشورهاي صنعتي از سال فوق س بنا بر ارقام  پ
 درصد و وابستگي اروپاي ٧١ تا ٧/٥٥ ميباشد ، بطوري که وابستگي اياالت متحده به طالي سياه وارداتي از ٢٠٢٥

 اين وابستگي تصاعدي در حوزه اي حياتي .ست در صد ا٢/٧٣ تا ٥/٣١ در صد و چين از ٦/٦٨ تا ١/٥٠غربي از 
و جنگ قدرت هاي بزرگ و شرکت هاي نفتي آنان براي کنترل ذخاير » جنگ براي نفت « مانند انرژي، علت 

  !را خاورميانه ، آفريقا  و آسياي مرکزي را توضيح مي دهد و البته جنگ اخير عراق 
بدنبال " اردنگی " نابسامانيهايی که جنگ و غارت همراه باحال يا کشورهای عضو اوپک تن به عواقب جنگ و کليه 

و يا اراده حيات مستقل .خود می آورد خواهند داد و چشم  و دست بسته شاهد به غرات رفتن منابعشان خواهند شد 
  .  زير سلطه پايانی بازگشت ناپذير خواهند داد –خواهند کرد وبا حقوقمند دانستن خود  به بازی سلطه 

از زمان حمله امريکا به عراق آنچنان .  بالفصل است , توسط امريکا  عراق در جنگ برای نفت براه اندازی  تجربه 
کشف " و "مبارزه با تروريسم " و " انتقال دموکراسی " حقايق در پرتو نور قرار گرفته اند که ديگر باور به

 رابطه استراتژي آمريکا در بلکه مبرهن ميسازد که .جز خامی باور کننده را بروز نمی دهد" سالحهای کشتار جمعی 
   :  قرار دارد دو محور اساسيربورهای نفت خيزبا کش

از يک سو دسترسي بي کران به بازارهاي کليدي، منابع انرژي و ساير ذخاير استراتژيک و از سوي ديگر تامين 
  .امنيت نظامي راه هاي ارتباطي از جمله به منظور امکان پذير ساختن ارسال مواد اوليه به مقصد آمريکا

 گذارى انرژى ملى  بوش گروه توسعه سياست2001-2002هاى ميالدى   در سالزی باعث شد که  اتخاذ اين استرات   
(NEPDG) را ايجاد آند. 

ديك چنى آه رياست اين گروه را . اى بلندمدت براى تامين انرژى آمريكا بود هدف ازتاسيس اين گروه، طراحى برنامه
قديمى آمريكا است رئيس و مدير اجرايى شرآت نفتى وى آه از جمهورى خواهان . برعهده داشت، معاون بوش شد

گذارى انرژى ملي، به بازبينى در خط مشى انرژى آمريكا پرداخت و اعضاى آن  گروه توسعه سياست. هاليبرتون بود
يد آه آمريكا راه فعلى را ادامه دهد و به واردات نفت از مبادى تول نخست اين: آمريكا را در مواجهه با دو انتخاب ديدند

هاى اوليه سال  نهايتًا درماه. آه به صنايع انرژى تجديد شونده و غيرنفتى روى آورد آننده در خارج ادامه دهد و يا اين
را در  (NEP) موسوم به نپ» خط مشى انرژى ملي«، اين گروه گزارش خود را ارائه آرد و براساس آن بوش 2001

ل آن آمريكا بايد توليد نفت داخلى از طريق استخراج نفت از  مه همان سال اعالم آرد آه براساس يكى از فصو17
هاى نفت در  ذخاير ثابت شده اين آشور را افزايش دهد و تنها گزينه مهمى آه در اين طرح وجود داشت حفر چاه

يست ها و اعتراضات شديد در آمريكا به دليل آسيب جدى به محيط ز اما بحث. مناطق شمالى آمريكا خصوصًا آالسكا بود
اين موضوع را از دستور آار خارج آرد و آمريكا به سوى ايجاد تسهيل در دستيابى به منابع نفت خارجى حرآت آرد و 

صوص خط مشى انرژى آمريكا اتخاذ آرد، آمريكا به هر نحوى آه شده بايد امنيت خبوش تصميم نهايى خود را در 
مجله " برآوردهاي دگان را به اين امر معطوف ميدارد که  طبق نگارنده توجه خوانن.واردات نفت از خارج را تامين آند

"  ميليارد بشکه مي رسد در حاليکه ذخيره هاي نفت منطقه ي 2.5، ذخاير نفت آالسکا مشکل به "ي نفت و گاز
 ! ميليارد هم برسد10در عراق مي تواند به باالي " مجنون 

براساس اين گزارش .  به نفت خارجى در آينده بسيار محتاطانه بود گزارش ديك چنى درباره تعيين ميزان نياز آمريكا   
 2020 ميليون بشكه در سال 7 به 2002 ميليون بشكه در روز در سال 5/8هاى داخلى از  توليد نفت آمريكا از حوزه

شكه در سال  ميليون ب5/25، به 2002 ميليون بشكه در روز در سال 5/19يابد؛ در حالى آه مصرف آمريكا از  تقليل مي
 ميليون بشكه در روز 11در اين گزارش آه واردات منابع غيرنفتى مثل گازطبيعى مايع، از .  افزايش خواهد يافت2020

آند به هر نحوى  نپ در اين مورد پيشنهاد مي. افزايش خواهد يافت2020 ميليون بشكه در سال 5/18 به 2002در سال 
يك سوم آل پيشنهادات مطرح شده در اين طرح در .نياز را تامين آرد ميليون بشكه نفت مورد 5/7آه شده بايد 
گزارش ديك چنى تاثير اساسى برآينده سياست خارجى و نظامى . هاى دسترسى به منابع نفت خارجى بود خصوص راه

د، دچار هاى آتى تامين آنن اما آشورهايى آه قرار بود عرضه نفت آمريكا و جهان را در سال.  آمريكا به جاى گذاشت
هاى نفتى  بنابراين بايد به هر طريقى آه شده از حوزه. تعارضات داخلى و احساسات شديد ضد آمريكايى در درون بودند

و خطوط لوله انتقال نفت محافظت آرد تا توقفى در عرضه نفت حاصل نشود و عالوه بر اين چون افزايش تقاضاى نفت 
هاى توليد آننده   آميز و برانگيخته شدن حس مقاومت در بسيارى از حوزههاى خشونت نظمي در آينده منجر به ايجاد بي

در . شود، لذا استقرار نيروهاى نظامى در اين آشورها براى تامين سالمت و روند عادى جريان نفت الزم است نفت مي
فارس بوده چنى محرك اصلى حمله به عراق و حضور گسترده نظامى آمريكا در منطقه خليج -واقع استراتژى بوش

 هزار بشكه نفت وارداتى 566 معادل 2002 درصد از ذخاير نفتى جهان را در اختيار دارد و در سال 10عراق . است
البته ترديد ( طبق بر آردهای بعمل آمده .  درصد آل واردات نفت آمريكا است5آرد آه حدود  آمريكا در روز را تامين مي

زيرا اين ذخاير که قطعي و مسلم . کشورهاي اصلي عضو اوپک وجود دارد در صحت آمار رسمي ذخائر قطعي  بسيار 
به اين امر در بخش دوم نوشته . به حساب آمده، هرگز ازسوي سازمان هاي مستقل موردبررسي قرار نگرفته است

 دوم را  ميليارد بشكه ذخيره نفتى ثابت شده دارد آه پس از عربستان سعودى رتبه5/112هم اآنون عراق ) ميپردازم 
تواند منبع  عراق مي. اش باشد هاى نفتى آشف نشده  ميليارد بشكه ديگر در حوزه200رود آه داراى  دارد و احتمال مي

 !به شرطى آه يك حكومت متمايل به غرب در عراق بر سر آار باشد. اصلى تامين آننده نفت در دو دهه آينده باشد
به طور آلى سياست آمريكا در مواجهه با مسائل  .قابل تحليل است ق در همين راستا دست نشاندگی دولت فعلی عرا



عبارت است از تامين امنيت آافى محور اول  پيش خواهد رفت، محوری ، براساس يك استراتژى دو21جهان در قرن 
 براى عرضه نفت از آشورهاى توليد آننده نفت خصوصًا آشورهاى حوزه خليج فارس آه داراى نفت فراوان و ارزان

گيرى  حاصل اين دو استراتژى جهت .هاى مداخله نفوذ آمريكا در اين مناطق است ، تقويت قابليتمحور دوم هستند و 
باشد مسلمًا  سياست آمريكا در راستاى سلطه بر مناطق و آشورهاى دارنده منابع اوليه حياتى جهان خصوصًا نفت مي

  .دآن هاى آينده را مشخص مي  سالاکنون و كا درالمللى آمري ترآيب اين دو استراتژي، نحوه روابط بين
   


