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تاريخدريافت0711/12/05:تاريخپذيرش0711/18/00:

چكيده 7
اين مقاله قصد دارد ابتدا اهميت استقالل نفتي اياالت متحده و پيامدهاي آن بر استراتژي خارجي اياالت
متحده در سياست بين الملل را توضيح دهد .ثانياً  ،پيامدهاي اين سياست انرژي بر سياست خارجي
اياالت متحده در زمينه سيستم بين المللي مورد بررسي قرار ميگيرد .فرضيه پرداختن به اين سواالت،
با استفاده از نظريه نو واقعگرايي مطرح شده است .بر اين اساس ،به دنبال استقالل نفتي دولت اياالت
متحده ،آسيب پذيري اين كشور در برابر تحوالت ژئوپليتيک مناطق نفتخيز ،به ويژه خاورميانه و شمال
آفريقا كاهش يافته و برتري اياالت متحده در رقابت با قدرتهايي مانند چين و روسيه تقويت شده است.
در اين راستا ،اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه توليدكنندگان بزرگ نفت جهان مانند روسيه ،ايران و
ونزوئال ،ايجاد جنگ تجاري با چين ،تشديد درگيريهاي اجتماعي و جنگ در خاورميانه و اعمال فشار بر
اوپک براي تصميمگيري به نفع نفت شيل بيشتر توليد نفت يكي از مهمترين اجزاي سياست خارجي
اياالت متحده در جهت دستيابي به استقالل نفت است .بر مبناي روش تحليل نو واقعگرايانه ،منابع
انرژي ،عناصر مهم براي قدرت دولت به حساب ميآيند به گونهاي كه هر اندازه يک دولت داراي منابع
بيشتري باشد از قدرت و امنيت بيشتري برخوردار خواهد بود .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه تالش
اياالت متحده براي بهره برداري از منابع غيرمتعارف نفت و گاز از طريق انقالب تكنولوژيكي در چارچوب
استراتژي خودكفايي در توليد انرژي براي به حداكثر رساندن قدرت و امنيت و كاهش آسيب پذيريهاي
ژئوپليتيكي در جهت حفظ هژموني كشور در سيستم بين المللي است .با افزايش توليد نفت و گاز در
اياالت متحده ،وابستگي اقتصادي و سياسي آن به ساير مناطق و كشورها كاهش يافته و اين كشور
توانسته است آسيب پذيريهاي خود را در طراحي و پيشبرد سياستهاي هژمونيک كاهش دهد.
طبقهبنديF5, F50, F51, F52, F68 :JEL
دواژهها:اياالت متحده آمريكا ،انقالب تكنولوژيكي ،نو واقعگرايي ،وابستگي ،واردات نفت و گاز.

کلي
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-0مقدمه 
انقالب تكنولوژيكي 3در بخش انرژي آمريكا و وقوع تحول عظيم در توليد نفت و گاز از
منابع نامتعارف 0موجب گرديده كه توان توليد نفت و گاز اين كشور به شكل قابلتوجهي
افزايش يابد .اين امر ،بهطور مستقيم موجب كاهش واردات نفت و گاز به آمريكا در
سالهاي اخير گرديده است .در چارچوب نظريه نوواقعگرايي تهاجمي ،تالش اياالت
متحده در بهرهبرداري از منابع نفت و گاز نامتعارف از طريق انقالب تكنولوژي در اين
حوزه در چارچوب راهبرد خودكفايي در توليد انرژي به منظور بيشينهسازي قدرت و
ضريب امنيت اين كشور و كاهش آسيبپذيريهاي ژئوپليتيک از نظر وابستگي به تأمين
انرژي مورد نياز به منظور حفظ برتري اين كشور در نظام بينالملل قابل تبيين است .بر
اين اساس ،به ميزاني كه قدرت اياالت متحده در زمينه تأمين انرژي مورد نياز خود
افزايش يابد ،وابستگيهاي اقتصادي و سياسي اين كشور به مناطق و كشورهاي ديگر
كاسته شده و اين كشور در طراحي و پيشبرد سياستهاي خود براي برتري بر سايرين،
آسيبپذيريهاي كمتري خواهد داشت و تداوم اين امر ميتواند رويكرد سياستهاي
آمريكا را از شكل كسب قدرت مقتضي به رويكرد حداكثر سازي قدرت و برتري بر ساير
كشورها سوق دهد.
هدف از نگارش اين مقاله ،تبيين نقش و تأثيرگذاري كاهش وابستگي آمريكا به
واردات نفت و گاز بر رويكرد اياالت متحده در سياست بينالملل و پاسخ به اين سوال
مشخﺺ است كه كاهش وابستگي آمريكا به واردات نفت و گاز از خارج چه تاثيري بر
سياستهاي اين كشور در عرصه بينالمللي داشته است؟ در پاسخ به اين سوال ،فرضيه
اصلي مقاله حاضر اين است كه كاهش هزينههاي اقتصادي آمريكا در زمينه واردات نفت
و گاز ،كاهش آسيبپذيري نسبت به تحوالت ژئوپليتيک در مناطق نفتخيز خاورميانه
 .3انقالب تكنولوژيكي به طور خاص در دو بخش شكستهاي هيدروليكي ( )Hydraulic Fracturingو حفاري
افقي (  )Horizontal Drillingحادث شده است كه توانسته هزينه توليد نفت و گاز از ميادين غيرمتعارف را به
ميزان قابلتوجهي كاهش دهد و منجر به افزايش بهرهوري توليد از دكلهاي نفت و گاز در آمريكا گردد
(.)Energy Information Administration, EIA,2001
 .0ميادين نامتعارف ( )Unconventional Fieldsبه ميدانهايي گفته ميشود كه سنگ مخزن آنها نه تنها
داراي تخلخل و تراوايي معمول مخازن متعارف نيست ،بلكه بسيار سخت و محكم بوده و منشأ مواد
هيدروكربوري آن نيز خود سنگ مخزن است (ماهنامه اكتشاف توليد نفت و گاز ،3155 ،ص .)64
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و شمال آفريقا و افزايش توان رقابتپذيري اقتصاد اين كشور در مقابله با اقتصادهاي
بزرگ جهان مانند چين و اتحاديه اروپا از جمله مهمترين پيامدهاي كاهش وابستگي
آمريكا به واردات نفت و گاز بوده است .در اين مسير ،تحريم توليدكنندگان سنتي نفت
جهان (مانند روسيه ،ايران و ونزوئال) ،ورود به جنگ تجاري با چين ،دامن زدن به جنگ
در مناطق نفتخيز مانند خاورميانه و شمال آفريقا و افزايش هزينههاي نظامي و
تسليحاتي ،از مهمترين مؤلفههاي تهاجميتر شدن رويكرد سياست خارجي آمريكا به
دنبال كاهش وابستگي به واردات نفت است.
-3ادبياتپژوهش
-0-3ادبياتتجربي(پيشينهپژوهش) 
راسل گلد )0234( 3در كتاب « توسعه عظيم :چگونه تكنولوژي شكست هيدروليكي
باعث مشتعل شدن انقالب انرژي در آمريكا و تغيير جهان شد؟» معتقد است ،هرچند
اياالت متحده همچنان يكي از واردكنندگان بزرگ انرژي در جهان است ،اما دستيابي به
تكنولوژيهاي جديد در حوزه حفاري و برداشت از منابع نفت و گاز ،منجر به بروز
تحولي عظيم در صنعت نفت و گاز اين كشور شد تا جايي كه توانسته است آمريكا را در
كنار ساير توليدكنندگان بزرگ همچون روسيه و اوپک به عنوان يكي از بزرگترين
توليدكنندگان نفت و گاز تبديل نمايد( .)Gold, 2014رابرت مانينگ ،)0234( 0در
كتابي با عنوان «انقالب شيل و ژئوپليتيک جديد انرژي» اين سؤال را مطرح كرده است
كه وقوع تحول در صنعت نفت و گاز آمريكا چه پيامدهايي را براي تغيير در ژئوپليتيک
انرژي جهان و تغيير ساختار سنتي حاكم در اين حوزه به دنبال دارد؟ فرضيه وي براي
پاسخ به اين سؤال ،چند پيامد مهم را در دوران جديد ،كه با وقوع انقالب تكنولوژي در
حوزه نفت و گاز آمريكا به وجود آمده است ،مطرح ميكند .ترسيم نقشه جديد براي
ژئوپليتيک انرژي جهان چهار دهه پس از تحريم نفتي اعراب در دهه  ،3522وقوع تحول
عظيم در چشمانداز امنيت انرژي آمريكا ،ايجاد مركز ثقل جديد براي توليد نفت و گاز
در حوزه آمريكاي شمالي ،تغيير بالقوه مواضع آمريكا در قبال مناطق نفتخيز جهان
1. Russel Gold
2. Robert A. Manning
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بهويژه خاورميانه و تقويت اقتصاد آمريكا در مقابله با چين و اتحاديه اروپا به دليل
دسترسي به منابع انرژي ارزان و برخورداري آمريكا از ظرفيت صادرات گاز طبيعي به
بازار آسيا از جمله مهمترين پيامدهايي هستند كه انقالب انرژي در آمريكا با خود به
همراه داشته است ( .)Manning, 2014به اعتقاد دانيل يرگين )0234( 3در مقالهاي با
عنوان « تأثير جهاني شيل آمريكا» ،انقالب تكنولوژيكي ،بزرگترين پيشرفت صنعت
انرژي در قرن اخير بوده است چرا كه عالوه بر دستاوردهاي اقتصادي آن ،ميتواند منجر
به تداوم برتري اياالت متحده در عرصه سياست بينالملل شود ( .)Yergin, 2014مارا
پرنتيس ،)0235( 0در كتاب « انقالب انرژي ،فيزيک و وعده فناوري كارآمد» با نگاه
اقتصادي و فني به اين موضوع ميپردازد كه اياالت متحده با برخورداري از منابع غني
انرژي فسيلي نيازمند آن است كه سياستهاي انرژي خود را در راستاي استقالل انرژي،
جلوگيري از هدر رفت انرژي و افزايش بهرهوري در زمينه مصرف انرژي تنظيم نمايد .در
اين جهت ،وقوع انقالب تكنولوژيكي در بخش انرژي آمريكا و افزايش توان عرضه نفت و
گاز هرچند فرصت ارزشمندي براي ارتقاء سطح امنيت انرژي و دستيابي به استقالل
انرژي فراهم نموده است اما ،سياستگذاري بخش انرژي اين كشور بايد از اين فرصت
براي مديريت بخش تقاضا و بهينهسازي مصرف انرژي استفاده نموده و اقتصاد آمريكا را
به سمت كاهش حداقلي انرژي و بازدهي حداكثري در ميان مدت و بلندمدت سوق دهد
( .)Prentiss, 2015در رويكردي ديگر ،مگان او ساليوان ،)0232( 1در كتاب «ثروت
بادآورده » با نگاهي خوشبينانه به همكاري ،به اين مسئله اشاره دارد كه چگونه فراواني
منابع انرژي جديد در اياالت متحده ميتواند سياست بينالملل را تحت تأثير قرار داده و
منجر به افزايش قدرت آمريكا و بهبود سطح تعامالت و همكاريهاي بينالمللي
شود(.)O’Sullivan, 2017
رحيمي و همكاران ( ،)3151با اشاره به افزايش قابلتوجه حجم توليد گاز نامتعارف
در آمريكا طي سالهاي اخير ،به نقش تعيينكننده اين تحول در كاهش قيمت گاز در
بازار آمريكا اشاره كرده و آن را بعنوان الگويي براي سياستگذاران بخش انرژي چين در
جهت افزايش توليد گاز از ذخاير نامتعارف و كاهش وابستگي به واردات گاز طبيعي
1. Dianel Yergin
2. Mara Prentiss
3. Megan O’Sullivan
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معرفي نموده است .تجربيات حاصل از وقوع انقالب در توليد گاز نامتعارف در آمريكا،
موجب گرديد تا سياستگذاران انرژي چين به سمت رفع موانع موجود در زمينه افزايش
توليد گاز طبيعي از ذخاير عظيم نامتعارف خود گام بردارند و انتظار ميرود در آينده
نزديک ،حجم توليد گاز طبيعي اين كشور به شكل قابل مالحظهاي افزايش يافته و
منجر به انقالبي جديد در بخش انرژي چين گردد .آجيلي ( ،)3155در كتاب « اياالت
متحده آمريكا ،تكنولوژي شيل و نفت خاورميانه» ،با اشاره به تحوالت تكنولوژيكي در
صنعت نفت آمريكا ،سياست استفاده از ذخاير غيرمتعارف انرژي با اتكا به ذخاير غير
متعارف توسط آمريكا با توجه به نوسانات و اختالل در عرضه مستمر و معضالت
وابستگي به نفت وارداتي از مناطق برخوردار همچون خاورميانه ،نارسائيهاي
سياستهايي همچون ،كاهش بهرهوري مصرف ،تنوع بخشيدن به منابع عرضه را مورد
مطالعه قرار داده است .كتاب درصدد اثبات اين فرضيه است كه استحصال از ذخاير غير
متعارف انرژي با استفاده از فناوريهاي جديد توسط اياالت متحده آمريكا منجر به
تغيير جايگاه منطقه خاورميانه در سياست خارجي آمريكا خواهد شد .با اين حال بهزعم
نويسنده ،اين تغيير با توجه به در اولويت قرار داشتن امنيت انرژي اين كشور و بازار
جهاني انرژي،كنترل رقباي اقتصادي به معني كاهش اهميت جايگاه خاورميانه در
سياست خارجي آمريكا و اولويت سياستگذاريها در اين منطقه نيست.
مسرت ( )3152در كتاب « نفت و هژمونيسم آمريكا ،انتقال سيستم انرژي فسيلي
به انرژي تجديد پذير» ،نفت را بهعنوان مهمترين عامل رشد اقتصادي در جهان ،سبب
نزاع بينالمللي بر سر تقسيم منابع و رانتهاي نفتي ،كه به حساسترين عامل
ژئوپليتيكي و هژمونيستي دولت آمريكا تبديل شده است ،توصيف ميكند .اما آسيبهاي
زيستمحيطي مصرف انرژيهاي فسيلي ،بهخصوص نفت ،جامعه انساني را به اجبار به
طرف استفاده از انرژيهاي تجديد پذير سوق ميدهد .با توجه به نگاه تاريخي نويسنده
به موضوع نفت و اهميت آن در تحوالت ژئوپليتيک جهان در سالهاي پس از جنگ
جهاني دوم ،اين كتاب ميتواند نقش و اهميت نفت در سير تحول سياستهاي آمريكا
در دهههاي گذشته را نشان دهد با اي ن حال ،از نظر پرداختن به مقوله جديد انقالب
تكنولوژي در انرژي آمريكا و نقش اين متغير در تحول سياست خارجي آمريكا متفاوت
از موضوع اين رساله است.
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آثار مكتوب فوق حاوي مطالب ارزشمندي در زمينه شناخت ابعاد فني و اقتصادي
انقالب تكنولوژي در انرژي آمريكا است ،اما اشارهاي به آثار و پيامدهاي اين تحول براي
قدرت آمريكا در سطح بينالمللي و تحوالت احتمالي در سياست خارجي اين كشور در
قالب نظريه نو واقعگرايي ندارد و از اين نظر با موضوع اين مقاله متفاوت است .نوعآوري
مقاله حاضر ،كاربست نظريه نو واقعگرايي در تبيين پيامدهاي كاهش وابستگي آمريكا به
واردات انرژي بر سياستهاي اين كشور در عرصه نظام بينالملل و پرداختن به كاهش
وابستگي به واردات نفت و گاز با استفاده از جديدترين دادههاي آماري در حوزه انرژي
آمريكا و جهان است.
-3-3ادبياتنظريپژوهش 
در اين مقاله ،نظريه نوواقعگرايي 3به عنوان چارچوب نظري مورد نظر براي پرداختن به
موضوع پيامدهاي كاهش وابستگي آمريكا به واردات نفت و گاز بر سياستهاي اين
كشور در عرصه نظام بينالملل انتخاب شده است.
هنوواقعگرايي 

-0-3-3نظري

نظريه واقعگرايي در اوايل دهه  3552به عللي نظير ورود جنگ سرد و رقابت تبليغاتي
ميان شرق و غرب و در واكنش به رفتارگرايي و موضوع وابستگي تجديد حيات يافت .در
واقع نوواقعگرايي بيش از هر چيز تالشي براي علمي كردن واقعگرايي است
( .)Sanderson, 2008نظريه نو واقعگرايي در دهه  3552توسط كنت والتز0در كتاب
تئوري سياست بينالملل1مطرح شد .نو واقعگرايي يا واقعگرايي ساختاري 4يک نظريه
فراگير و كالن روابط بينالملل است كه درصدد تبيين كلي سياست بينالملل و
پديدههاي گوناگون بينالمللي است .نو واقعگرايي نظريهاي نظاممند است كه مهمترين
عامل تعيينكننده سياست بينالملل و به تبع آن رفتار كشورها در عرصه بينالمللي را
نظام بينالملل و ويژگيهاي آن به ويژه ساختار آنارشيک آن ميداند .در حقيقت نو
واقعگرايي ،انتقادي است بر رئاليسم سنتي و والتز با بهرهجويي از تفكر ساختارگرايي،
1. Neorealism Theory
2. Kenneth Waltz
3. Theory of International Politics
4. Constructivism Realism
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اولين ويژگي مهم ساختاري نظام بين الملل را ناشي از فقدان حكومت مركزي ميداند.او
با اتخاذ بسياري از مفروضات تئوري واقعگرايي كالسيک ،به ارائه تبييني ساختاري از
رفتار بازيگران در محيط پر آشوب بينالملل اقدام نمود (حيدري .)3155 ،كنت والتز از
دو نظام بينالمللي دو قطبي و چند قطبي ياد ميكند و معتقد است كه فضاي نظام
بينالملل دو قطبي براي حفظ ثبات و امنيت ملي مؤثر است .از ديد والتز ،در شرايط
كنوني جهان و محيط بينالملل ،توانايي هر كشور نقشي بنيادي در تامين منافع ملي و
امنيت سياسي بازي ميكند و وجه تمايز اساسي دولتها از يكديگر ،ميزان
توانمنديهاي آنها براي تامين امنيتشان است (والتس .)3155 ،از نقطه نظر نو
واقعگرايي ،يكي از ويژگيهاي بارز دولتها ،توليد ،گسترش و حفظ قدرت است .هيچ
سياستي از نظر دولتها از اين عقالنيتر و منطقيتر به نظر نميرسد .ميل ذاتي براي
كسب و افزايش قدرت ،به منظور توان رقابت شديد در عرصه بينالمللي است .از منظر
متفكرين نو واقعگرايي همچون مرشايمر ،1مبارزه براي قدرت ،اولين گام براي پا نهادن
در عرصهاي است كه هر يک از كشورها در صدد هستند قويترين بازيگر نظام بينالملل
باشند و مترصد فرصتهايي هستند كه قدرت خود را در برابر ديگر رقيبان افزايش
دهند .در چهارچوب نظريه نوواقعگرايي تهاجمي ،دولتها در جهاني زندگي ميكنند كه
ماهيت پر آشوب و بدون نظم دارد ،سرشار از تهديدات است و واحدهايي هستند كه
تمايل دارند قدرت خود را به حداكثر برسانند تا بتوانند به بقاي خود ادامه دهند .هدف
اصلي هر دولت آن است كه سهم خود را از قدرت جهاني به حداكثر برساند ،كه اين به
معناي كسب قدرت به زيان ديگران است (.)Mearsheimer, 2001
نوواقعگراييومقولهانرژي 

-3-3-3

اهميت منابع انرژي به قدري است كه كشورها براي دستيابي به آنها به اقدامات نظامي
روي آوردهاند .نمونههاي اين مورد شامل جنگ فرانسه و آلمان بر سر منطقه روهر در
سال  ،3522حمله آلمان نازي به نروژ و شوروي در جنگ جهاني دوم و حمله ژاپن به
فيليپين و حمله پرل هاربر در طول همين جنگ ،حضور اياالت متحده تا سال 3525
در ايران ،حمله عراق به كويت در سال  3552و در ادامه حمله آمريكا به عراق در سال
1. Mersheimer
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 3553و يا استمرار دكترين كارتر مبني بر حفظ جريان آزاد انرژي از خاورميانه،
ميشوند( .)Yergin, 1993:683استفاده از قدرت نظامي و سياسي براي كنترل بر
منابع انرژي البته رابطها ي متقابل با يكديگر دارند؛ به عبارت ديگر ،بنابر اصل
واقعگرايي كه به رشد و توزيع نابرابر قدرت در نظام بين الملل اعتقاد دارد ،همانطور كه
قدرت يک يا گروهي از دولتها افزايش پيدا ميكند ،انگيزه آنها براي كنترل محيط
فعاليتشان بيشتر ميشود .بنابراين ،دولتها براي افزايش امنيت خود سعي در كنترل
سياسي ،اقتصادي و سرزميني و نيز تغيير نظام بينالملل مطابق اميال و منافع خود
خواهند داشت( .)Gilpin, 1981: 94تاريخچه تحوالت نظام بينالملل در اواخر دوره
جنگ سرد نشان ميدهد كه اياالت متحده سابقه استفاده از قيمت نفت براي فشار و
ضربهزدن به دشمنان خود را داشته است .در اواسط دهه  ،3552عليرغم وجود مازاد
عرضه در بازارنفت ،آمريكا توليدكنندگان نفت خليجفارس بهويژه عربستان را وادار كرد با
افزايش توليد خود قيمت نفت را كاهش دهند .با سقوط قيمت نفت به سطح پايينتر از
 32دالر در هر بشكه ،بخش مهمي از درآمدهاي نفتي و گازي 3شوروي سابق از بين
رفت و فشار سنگيني به اقتصاد اين كشور وارد شد .اعمال تحريمهاي سخت عليه
شوروي از يک سو و كاهش درآمدهاي اين كشور در نتيجه تاثيرگذاري آمريكا و
متحدانش بر قيمتهاي انرژي از سوي ديگر ،در نهايت منجر به فروپاشي اتحاد جماهير
شوروي در دسامبر سال  3553شد (.)Gause, 2015:1
در چارچوب نظريه نوواقع گرايي ،به همان ميزان كه قدرت اياالت متحده در زمينه
تأمين انرژي مورد نياز خود افزايش يابد ،وابستگيهاي اقتصادي و سياسي اين كشور به
استهاي
مناطق و كشورهاي ديگر كاهش مييابد و اين كشور در طراحي و پيشبرد سي 
خود براي برتري بر سايرين ،آسيب پذيريهاي كمتري خواهد داشت .تداوم اين امر
ميتواند رويكرد سياستهاي آمريكا را از شكل كسب قدرت مقتضي به رويكرد حداكثر
سازي قدرت و برتري بر ساير كشورها و در نهايت ،تحقق هدف دستيابي به جايگاه
هژمون 0يا برتري بر ديگر بازيگران سوق دهد ( .)3CFR, 2016بر اين اساس ،تالش
 .3قيمت نفتخام يكي از شاخﺺهاي مهم در قيمت گذاري و درآمدهاي گاز طبيعي است .البته در بازار آمريكا،
وا بستگي قيمت گاز به قيمت نفت پس از آغاز توليد گاز شيل در آمريكا كاهش يافت و اكنون ،هيچ وابستگي
مابين قيمت گاز در آمريكا با قيمت نفت در اين كشور وجود ندارد.
2. Hegemony
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اياالت متحده در بهرهبرداري از منابع نفت و گاز نامتعارف 0از طريق انقالب تكنولوژي در
اين حوزه در چارچوب راهبرد خودكفايي در توليد انرژي به منظور بيشينه سازي قدرت
و ضريب امنيت اين كشور و كاهش آسيب پذيريهاي ژئوپليتيک از نظر وابستگي به
تأمين انرژي مورد نياز به منظور حفظ برتري اين كشور در نظام بين الملل قابل تبيين
است.
-2انقالبتكنولوژيكيدربخشانرژيآمريكا 
وقوع انقالب تكنولوژيكي و روند توليد نفت و گاز نامتعارف در آمريكا از سال 0225
بواسطه افزايش قيمت جهاني نفت شكل جديتري يافت و دولت آمريكا با كمک
موسسات تحقيقاتي و شركتهاي بزرگ در صنعت نفت و گاز به تدريج روند افزايش
توليد نفت و گاز غيرمتعارف را دنبال نموده است كه تا كنون نيز ادامه دارد .انقالب
تكنولوژيكي در حوزه انرژي پديده نسبتاً جديدي در اياالت متحده آمريكا به حساب
ميآيد كه از حدود  35سال قبل آغاز شد؛ زماني كه افزايش تدريجي قيمتهاي نفت،
فعاالن در بخش نفت و گاز باالدست را تشويق به تجربه تكنيکهاي جديد براي
1
استخراج هيدروكربن از منابع نامتعارف نمود .فناوري شكافت يا شكست هيدروليكي
4
مخصوص منابع نامتعارف ،به منظور افزايش تراوائي در منابع نفت و گاز ،با حفاري افقي
تركيب شد تا توليد منابع نفت و گاز در سازندهاي نامتعارف از لحاظ فني و تجاري
امكانپذير شود (منظور و ترابي .)340-341 :3155 ،انقالب تكنولوژيكي در نفت و گاز
نامتعـارف و نيـز صرفهجويي در مصرف انرژي از عمدهترين داليل اين كاهش وابستگي
بوده است .نفت شيل اصطالحي كلي براي اطالق به دستهاي از سنگهاست كه به قدر
كافي مواد آلي غني(كروژن) در آنها وجود داشته باشد .نفت شيل نه سنگ است و نه
نفت ،بلكه خاک آهکداري است كه شامل تركيباتي مانند كروژن است .زماني كه اين
ماده تا دماهاي باال حرارت داده ميشود ماده نفت مانندي به دست ميآيد كه ميتوان از
آن استفاده كرد ( .) RAND Corporation, 2005توسعه تكنولوژي در حوزه منابع
نامتعارف نفت و گاز آمريكا يک فرايند است كه گام اول آن ،واكنش صنعت انرژي به
1. Council of Foreign Relations
2. Unconventional Oil and Gas Resources
3. Hydraulic Fracturing
4. Horizontal Drilling

016

فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي /سال هجدهم /شماره  /20بهار 3423

تحوالت قيمت و بازار جهاني نفت بوده است .احياي صنعت نفت و گاز شيل آمريكا از
آغاز قرن بيست و يكم شروع شد .تا قبل از سال  ،0234هزينه توليد پروژه نفت شيل در
محدوده  52تا  322دالر در هر بشكه قرار داشت اما به لطف پيشرفتهاي صورت گرفته
در تكنولوژيهاي برداشت ،هزينه توليد نفت شيل در مقايسه با يک دهه قبل كاهش
يافته است .به گونهاي كه گفته ميشود اگر قيمت نفت به  12دالر در هر بشكه نيز
كاهش يابد ،توليد نفت شيل آمريكا ادامه خواهد يافت چرا كه به لطف افزايش
قيمتهاي نفت تا قبل از سال  ،0234بازگشت سرمايه سرمايهگذاران در آمريكا انجام
شده و به رغم كاهش ميزان سود پس از سال  ،0234فعاليت شركتهاي توليدكننده
نفت شيل همچنان ادامه دارد (منظور و ترابي.)342 :3155 ،
بر اساس مفروضات نو واقعگرايي ،دولتها بازيگراني عاقل هستند كه مهمترين
هدف آنها در عرصه آنارشيک نظام بين الملل ،بقا و حفاظت از خود است و براي تحقق
اين هدف ،به طور پيوسته براي افزايش قدرت خود تالش ميكنند .نتيجه تالش دولتها
براي افزايش قدرت ،تامين و ارتقاء امنيت آنها در حوزههاي مختلف سياسي ،اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي است كه مجموع اين برايند ،تعيينكننده جايگاه يک كشور در
عرصه نظام بينالملل و در برخورد با ساير بازيگران حاضر خواهد بود .در سال 0226
جورج دبليو بوش 3اعالم كرد ،اياالت متحده را از «اعتياد به نفت» خالص خواهد كرد و
در اين راستا ،تالشهاي وسيعي را چه در زمينه حمايت از شركتها و سرمايهگذاران
نفتي و چه در حوزه رفع محدوديتهاي قانوني براي فعاليتهاي اكتشاف و توسعه ذخاير
نامتعارف نفت و گاز در آمريكا انجام داد .به همان ترتيب ،باراک اوباما هم در دوره
رقابتهاي انتخاباتي و هم در زمان رياستجمهوري ،مكرراً بر اهميت كاهش چشمگير
واردات نفت اياالت متحده تاكيد كرد .آمريكا در دوره هشت ساله رياستجمهوري اوباما
توانست با اتكا به اقدامات و سياستهاي مختلف ،به شكل قابل توجهي وارادات نفت از
خاورميانه را كاهش دهد .پس از اوباما و با روي كار آمدن دونالد ترامپ ،0روند حركت
آمريكا به سمت استقالل انرژي و تكيه بر توسعه منابع داخلي خود به شكل وسيعتر
ادامه يافت .به لطف افزايش توليد نفت از منابع نامتعارف ،ترامپ بارها عنوان كرد كه
اياالت متحده از واردات نفت آزاد شده و آنچه كه در كشورهاي توليدكننده نفت منطقه
)1. George W. Bush (2000-2008
)2. Donald Trump (2016-2020
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خليج فارس ،اعم از اختالل در عرضه نفت به هر دليل يا كاهش توليد اوپک رخ ميدهد،
ديگر براي آمريكا اهميتي ندارد (كهنهوشنژاد .)3155 ،توليد نفت و گاز براي ترامپ
اهميتي دوگانه داشت؛ از يكسو وي معتقد بود ذخاير گسترده نامتعارف نفت و گاز اين
كشور داراي ارزشي معادل  52تريليارد دالر است كه توسعه هرچه بيشتر آن از طريق
كاهش محدوديتهاي قانوني و مالي ميتواند منجر به ايجاد ميليونها شغل و افزايش
 12ميليارد دالري ساالنه دستمزدها در اياالت متحده شود .از سوي ديگر ،توليد منابع
داخلي نيز براي ترامپ اهميت راهبردي داشت زيرا به اهداف وي در زمينه «كسب
استقالل انرژي» و «كاهش واردات نفت از كشورهاي اوپک و ديگر كشورهاي دشمن
منافع اياالت متحده» كمک ميكرد (الوقت.)3156 ،
-7کاهشوابستگيآمريكابهوارداتنفتوگاز 
بهرهبرداري از منابع نامتعارف نفت و گاز در آمريكاي شمالي باعث افزايش توليد اين
منطقه بهخصوص در اياالت متحده و كاهش ميزان واردات نفتخام و گاز طبيعي اين
كشور شده است .بر اساس آمار اداره اطالعات انرژي آمريكا( ،)EIA3در سال 0226
آمريكا بطور متوسط روزانه  5/3ميليون بشكه نفتخام توليد ميكرد و براي تامين
تقاضاي داخلي خود مجبور به واردات نفتخام در سطح حدود  32/3ميليون بشكه در
روز بود .در سال  0226كل مصرف نفت آمريكا شامل نفتخام و ميعانات نفتي حدود
 02/2ميليون بشكه در روز بود كه حدود  45درصد از اين ميزان ،از طريق واردات تامين
ميشد و وابستگي شديد اقتصاد اين كشور به واردات نفت از خارج را بدنبال داشت
( .)EIA, Dec 2019موضوع امنيت انرژي كه براي سياستگذاران آمريكا اولويت زيادي
داشته معموالً در سطح باالئي از واردات نفت خام متمركز شده است .زماني آمريكا بيش
از  32ميليون بشكه در روز نفت خام وارد ميكرد كه اين ميزان به سال  0226باز
ميگردد اما از آن زمان به بعد ،واردات نفتخام آمريكا به طور پيوسته كاهش يافته
بطوريكه خودروها كارآمدتر شده و مهمتر از همه حفاري و برداشت نفت نامتعارف در
اين كشور گسترده شده است .واردات نفتخام اين كشور در سال  0235به طور
ميانگين  6/5ميليون بشكه در روز بود كه حدود  10درصد نسبت به سال  0226كاهش
)1. Energy Information Administration (EIA
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يافته است .اين روند در سال  0202نيز ادامه يافت و واردات نفتخام آمريكا با حدود
 35درصد كاهش نسبت به سال قبل به ميانگين  5/5ميليون بشكه در روز رسيد كه
يک ركورد بيسابقه در زمينه تالشهاي اين كشور براي كاهش وابستگي به واردات و
حركت به سوي دستيابي به استقالل انرژي به شمار ميرود (.)EIA, July 2021
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نفتخامآمريكا/ارقامبهميليونبشكهدرروز 
نمودار.0روندواردات 

در زمينه گاز طبيعي ،افزايش  40درصدي خالﺺ برداشت گاز طبيعي آمريكا از
سال  0226تا  ،0202كه ناشي از افزايش برداشت از ذخاير نامتعارف گاز و يا افزايش
توليد گازهاي همراه با نفتخامهاي نامتعارف است ،منجر به كاهش واردات گاز طبيعي
آمريكا در اين بازه زماني گرديد .بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژي آمريكا ،واردات
گاز طبيعي آمريكا از سطح حدود  4/0تريليون فوت مكعب در سال  0226با بيش از 15
درصد كاهش به سطح  0/55تريليون فوت مكعب در سال  0202رسيد .اين در حالي
است كه در اين بازه زماني ،مصرف گاز طبيعي آمريكا حدود  14درصد افزايش يافته و از
سطح  03/2تريليون فوت مكعب در سال  0226به  05/0تريليون فوت مكعب در سال
 020رسيد .به بيان ساده ،افزايش توليد گاز طبيعي آمريكا ناشي از توسعه ميادين نفت
و گاز نامتعارف به ميزاني بوده كه نه تنها توانسته است تقاضاي رو به افزايش بخشهاي
مختلف اقتصاد آمريكا را تامين نمايد ،بلكه در سالهاي اخير اين كشور را به يكي از
صادركنندگان گاز طبيعي جهان تبديل نموده است (.)EIA, July 2021
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منبع :اداره اطالعات انرژي آمريكا ()EIA, July 2021
نمودار.3افزايشبرداشتناخالصوکاهشوارداتگازطبيعيآمريكا/ارقامبهتريليونفوتمكعب 

نالملل 
استهايآمريكادرنظامبي 
-5پيامدهايکاهشوارداتانرژيبرسي 
از سال  ،3521حوزه سياستهاي انرژي آمريكا ،شاهد دو رويداد مهم بود كه هر يک به
سهم خود آغازگر يک تحول عمده به سمت حركت براي استقالل انرژي و به حداقل
رساندن سهم انرژي وارداتي در سبد مصرف انرژي اين كشور بوده است .رويداد اول ،كه
نقطه آغاز حركت به سمت استقالل انرژي بود ،رويداد تحريم نفتي آمريكا از سوي
كشورهاي عربي خاورميانه در نتيجه حمايت آمريكا از رژيم صهيونيستي در جنگ با اعراب
در سال  3521بود .پس از آنكه كشورهاي عربي خاورميانه با تحريم صادرات نفت به
آمريكا موجب افزايش قيمت جهاني و تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد آمريكا شدند ،براي
اولين بار رئيسجمهور اين كشور ،ريچارد نيكسون ،در سخنراني ساليانهاش در ژانويه
 3524از "طرح عدم وابستگي" پشتيباني كرد و خطاب به ملت آمريكا اظهار داشت كه
«بياييد هدف مليمان اين باشد :در پايان اين دهه ،در سال  ،3552اياالت متحده براي
انرژي مورد نيازش به هيچ كشور خارجي وابسته نباشد»( كهن هوش نژاد .)3155،حدوداً
دو دهه بعد ،در نتيجه تحوالت بازار نفت و تجاري شدن بخش اعظم ذخاير نفت و گاز
نامتعارف آمريكا ،انگيزههاي الزم براي سرمايهگذاري در زمينه كشف و پيشرفت
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تكنولوژيهاي مورد نياز براي توسعه اين ذخاير نامتعارف فراهم گرديد .نتيجه اين فرايند،
وقوع رويداد دوم ،يعني انقالب تكنولوژيكي در صنعت نفت و گاز آمريكا و آغاز روند افزايش
توليد نفت و گاز در داخل آمريكا بود كه به تدريج و با بهينهسازي روشهاي توليد از طريق
ادامه پيشرفتهاي تكنولوژيكي و نيز فراهم كردن بستر قانوني الزم براي توسعه صنايع نفت
و گاز نامتعارف در آمريكا ،به تدريج اين كشور را به يكي از صادركنندگان مهم نفتخام و
گاز طبيعي در جهان تبديل كرده است (.)Mourdghaffari and Others, Dec 2020
فشاربردولتهايمخالف 

-0-5بكارگيريابزارانرژيبراي
كاهش وابستگي آمريكا به واردات انرژي و توانمندي اين كشور تامين بخش قابلتوجهي
از نفت و گاز مورد نياز خود در داخل ،موجب كاهش آسيبپذيري امريكا به بروز اختالل
در روند عرضه نفت و انرژي گرديده و به مقامات اين كشور كمک نموده است تا از ابزار
قدرت انرژي خود براي فشار بر ساير كشورها و پيشبرد اهداف و منافع خود استفاده
نمايند .به عبارت ديگر ،استفاده از اهرم تحريم اقتصادي و ايجاد محدوديت بر صادرات
انرژي توسط كشورهاي مخالف زماني براي آمريكا از اهميت بيشتري برخوردار شد كه
اين كشور در قالب يک رفتار عقالني و با تكيه بر اصل خودياري ،با افزايش توليد و
صادرات نفت و گاز خود ،هزينههاي اعمال تحريم ،فشار اقتصادي و سپس ،برخوردهاي
نظامي با مخالفان خود را به حداقل ممكن كاهش داد و در مقابل ،از فرصت ايجاد شده
براي حذف انرژي ديگر كشورها از بازار و جايگزيني توليدات انرژي خود به جاي آنها،
حداكثر بهرهبرداري را داشته است(.)Mourdghaffari and Others, Dec 2020
الف)تحريمنفتيايران 

از اواسط سال  ،0230همزمان با اوج گرفتن اختالفات ميان ايران و آمريكا بر سر پرونده
هستهاي ايران ،دولت اوباما استفاده از ابزار تحريم و فشار اقتصادي بر ايران مورد توجه
قرار داد و بر اين اساس ،در فاصله سالهاي  0225تا  ،0230شوراي امنيت سازمان ملل
متحد با صدور پنج قطعنامه ،3اقدام به وضع تحريمهاي اقتصادي و مالي مختلف عليه

 .3قطعنامههاي  3521و  3515در سال  ،0225قطعنامه  3505سال  ،0232قطعنامه  3554در سال  0233و
قطعنامه  0245در سال .0230
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ايران نمود .از زمان وقوع انقالب اسالمي ايران در سال  3152 ( 3525شمسي) و به
ويژه از دوره رياستجمهوري بيل كلينتون در آمريكا ،3ايران تحت تحريمهاي اقتصادي
قرار گرفت اما در سالهاي  0233و  0230در دوره رياستجمهوري اوباما ،موضوع
تحريم صادرات نفت براي نخستين بار شكل اجرايي پيدا كرد و هدف از آن ،اعمال فشار
بر ايران از طريق كاهش صادرات نفتخام بود .در پي پيچيده شدن ابعاد فعاليتهاي
هستهاي ايران ،شوراي امنيت سازمان ملل متحد در  5ژوئن سال 0232قطعنامه 3505
را تصويب كرد .تمركز اين قطعنامه بر ايجاد نظام يكپارچه تحريم ايران از طريق تشديد
فشار بر بخش انرژي ،مالي و تجارت هوايي و دريايي ايران با هدف جلوگيري از توسعه
برنامههاي موشكي و هستهاي جمهوري اسالمي بود ( .)CRS, Feb 2019: 30-32با
گذشت حدوداً دو سال از اجرايي شدن تحريمها ،حدود  62درصد از صادرات نفتخام
ايران (معادل حدود  3/5ميليون بشكه در روز) از بازارهاي جهاني حذف شد بدون آنكه
بازار جهاني نفت با كمبود قابلتوجه عرضه و شوک قيمتي ناشي از آن مواجه شود.
كاهش ميزان صادرات نفتخام از يک سو و كاهش قيمت جهاني نفت بهدليل افزايش
ناگهاني عرضه نفت آمريكا از منابع نامتعارف از سوي ديگر ،موجب گرديد تا بيش از دو
سوم درآمدهاي نفتي ايران تا اواسط سال  0234كاهش يابد .از يکسو ،انقالب
تكنولوژيكي و افزايش توليد نفت آمريكا موجب افزايش سطح عرضه جهاني نفت در
مقابل تقاضاي جهاني و در نتيجه ،كاهش قيمت نفت و درآمدهاي ايران گرديد و از
طرف ديگر ،با افزايش توليد نفت در آمريكا ،حذف بخشي از صادرات نفت ايران بدون
فشار بر قيمت نفت و اقتصادي جهاني جبران شد (كاظم پور اردبيلي.)3155 ،0
در سال  ،0235پس از توافق هستهاي ايران و گروه ( 5+3برجام ،)1تحريمهاي
نفتي ايران برداشته شد و توليد نفت ايران ظرف مدت كمتر از شش ماه در سطح قبل از
تحريم (حدود  4ميليون بشكه در روز ) از سر گرفته شد .با اين وجود ،انتخاب دونالد
ترامپ به رياستجمهوري آمريكا ،شرايط را به گونهاي ديگر رقم زد .به دنبال اعالم
خروج آمريكا از توافق برجام در ماه ميسال  ،0235دولت ترامپ در اقدامي يکجانبه،
)1. Bill Clinton (1992-2000
 .0حسين كاظمپور اردبيلي ( ،)3113-3155نماينده سابق ايران در هيئتعامل سازمان اوپک ،معاون اسبق وزراي
نفت و امور خارجه ،سفير اسبق جمهورياسالميايران در ژاپن و وزير اسبق بازرگاني.
 .3برنامه جامع اقدام مشترک ())Joint Comprehensive Plan of Action(JCPOA
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مجدداً تحريم صادرات نفت ايران را از سر گرفت .عليرغم اينكه تحريمهاي وضع شده
يکجانبه بود و به تصويب ساير كشورها و نهادهاي بينالمللي نرسيده بود ،اعمال فشار
آمريكا و محدوديتهاي ايجاد شده موجب گرديد كه بخش قابلتوجهي از شركتهاي
نفتي به مناسبات اقتصادي و تجاري خود با ايران پايان دهند تا از گزند جرايم و
پيامدهاي منفي احتمالي آمريكا مصون بمانند .در نتيجه اين شرايط ،صادرات نفتخام
ايران در سپتامبر  ،0235حدود چهار ماه پس از خروج آمريكا از برجام ،به  3/2ميليون
بشكه در روز كاهش يافت كه حدود  522هزار بشكه در روز كمتر از ميزان پيش از
اعالم تحريمهاي نفتي توسط آمريكا بود ( .)CRS, April 2019: 30-32دولت آمريكا در
ماه آوريل  ،0235يک ماه پيش از پايان معافيتهاي شش ماهه اعطا شده به خريداران
نفت ايران ،اعالم كرد كه از ماه مه  0235به بعد ،معافيتهاي در نظرگرفته شده تمديد
نخواهند شد و خريداران نفت ايران ديگر مجوزي براي خريد نفتخام از ايران نخواهند
داشت .در نتيجه اين شرايط ،خريد نفتخام از ايران به سرعت كاعش يافت به گونهاي
كه ميانگين صادرات نفتخام ايران در ماه آوريل  ،0235به حدود يک ميليون بشكه در
روز و تا پايان سه ماهه دوم سال  0203به پايينتر از  522هزار بشكه در روز رسيد
(.)OPEC Intranet, 2021
ب)تحريمنفتيونزوئال 

توليد نفت ونزوئال در يک دهه اخير به داليل مختلف كاهش يافته است .عدم
سرمايهگذاريهاي الزم به منظور حفظ ضريب برداشت از ذخاير نفت و ضعف
تكنولوژيكي شركتهاي نفتي در ونزوئال موجب گرديده تا توليد نفت اين كشور در روند
كاهش قرار گيرد .براي سالهاي متمادي ،دولت ونزوئال درآمدهاي حاصل از فروش نفت
توسط شركت ملي نفت اين كشور ( )PDVSA3را صرف پرداخت به مردم در قالب
خدمات اجتماعي و حمايتهاي اقتصادي نموده است .با سقوط قيمت نفت از اوايل سال
 ،0234ضعف سرمايهگذاري در صنعت نفت ونزوئال در كنار كمبود امكانات فني و
متخصصان مجموعاً منجر به اين شد كه توليد نفتخام اين كشور از سطح  0/5ميليون
بشكه در روز در سال  0235به حدود  522هزار بشكه در روز در سه ماه دوم سال
)1. Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA
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 0203كاهش يابد ( .)OPEC Intranet, 2021به لطف پيشرفت تكنولوژي در صنعت
پااليش آمريكا و تغيير نوع نفتخام مورد نياز پااليشگاههاي آمريكا از نفتخام سنگين
ونزوئال به ساير نفتخامهاي جايگزين ،اين پااليشگاهها توانستند ظرف مدت كوتاهي،
نفتخام وارداتي از ونزوئال را با ساير نفتخامها جايگزين نمايند .در نتيجه كاهش خريد
نفتخام آمريكا از ونزوئال ،صادرات نفتخام ساير كشورها از جمله عراق ،نيجريه و آنگوال
به آمريكا افزايش يافت .در بازار آسيا نيز ،كاهش صادرات نفتخام ونزوئال از طريق
افزايش توليد و صادرات نفتخام آمريكا و ديگر صادركنندگان نفت مانند عربستان،
عراق ،امارات و كويت به اين بازار جبران گرديد (.)MEES, May 2021: 8
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منبع :اينترانت دبيرخانه سازمان اوپک ،جوالي 0203
.تغييراتتوليدنفتخامسهکشورايران،ونزوئالوآمريكادر سهسالگذشته/ارقامبههزار

نمودار2
بشكهدرروز 
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رويكرد نوواقعگرايانه به انقالب تكنولوژيكي در حوزه نفت و گاز نامتعارف حاكي از
آن است كه افزايش توان توليد انرژي در آمريكا ،شرايط و امكانات جديدي را پيشروي
دولتمردان آمريكا قرار داد تا با تكيه بر قدرت توليد انرژي و تامين نيازهاي خود با
استفاده از منابع عظيم داخلي ،به شكل آسانتري نسبت به اعمال تحريم و
محدويتهاي سياسي و اقتصادي عليه برخي كشورهاي مخالف خود ،كه از بزرگترين
توليدكنندگان و صادركنندگان نفت در جهان هستند ،اقدام نمايد.
-3-5تغييردرمناسباتآمريكاباکشورهاومناطقمختلفجهان 
انقالب تكنولوژيكي و توسعه برداشت از منابع نامتعارف ،منجر به افزايش قدرت آمريكا از نظر
توليد و صادرات و در نتيجه ،دستاورد مهم كاهش سطح واردات انرژي از خارج ،بهويژه
مناطقي مثل خاورميانه ،طي سالهاي اخير شده است .به تناسب افزايش قدرت آمريكا در
حوزه انرژي ،مناسبات و رفتارهاي اين كشور در سطح نظام بينالملل با كشورهاي همسو يا
غير همسو در سطوح مختلف امنيتي ،سياسي و اقتصادي دستخوش تغيير شده است.
-0-3-5فاصلهگرفتنازخاورميانه

تا قبل از وقوع انقالب تكنولوژيكي و افزايش توليد نفت در آمريكا ،نفت منطقه خاورميانه
از نظر ميزان صادرات ،سهم ويژهاي در زمينه تامين انرژي مورد نياز آمريكا و امنيت
انرژي اين كشور ايفا ميكرد .در سال  ،0226سهم خاورميانه از مجموع واردات نفتخام
آمريكا حدود  06درصد بود كه اين رقم در سال  0235به كمتر از  35درصد كاهش
يافت .بهطور مشخﺺتر ،صادرات نفتخام عربستان به آمريكا در فاصله سالهاي 0226
تا  0235حدود  42درصد كاهش يافت كه علت اصلي اين امر ،افزايش توان توليد نفت
آمريكا و قدرت اين كشور براي تامين نفتخام مورد نياز خود بود (.)EIA, Feb 2020
دولت آمريكا طي دهه اخير به تدريج از نقش و جايگاه سنتي خود در منطقه خاورميانه
فاصله گرفته است .تا دوره جرج دبليو بوش ،حضور مستقيم نظامي و پيشبرد
سياستهاي آمريكا از طريق مداخله مستقيم ،ركن مهم سياستخارجي آمريكا در
منطقه خاورميانه به شمار ميرفت .با روي كار آمدن باراک اوباما 3در سال ،0225

)1. Barack Obama (2008-2016
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رويكرد آمريكا در قبال خاورميانه تغيير يافت .تغييراتي كه صرفاً ناشي از تالش آمريكا
براي كاهش وابستگي به واردات انرژي از خاورميانه نبود اما احتماالً ،كاهش سهم انرژي
خاورميانه در مجموع انرژي وارداتي آمريكا نقش مهمي در تحول رويكرد سياستخارجي
آمريكا در اين منطقه داشته است.
الف)اوباما،تغييرتمرکزبهسمتآسياوشرق 

در سال  ،0230باراک اوباما ،رييسجمهور آمريكا ،اعالم كرد " :آمريكا نبايد براي
هميشه گروگان تحوالت ساير مناطق باقي بماند و بايد سرنوشت خودش را كنترل كند"
( .)White House, April 2013محور اصلي اين جمله اوباما ،تاكيد بر خارج شدن از
وابستگي به واردات انرژي بود و براي تحقق اين هدف ،تالش زيادي براي توسعه هر چه
سريعتر تحوالت تكنولوژيكي در زمينه برداشت نفت و گاز از منابع نامتعارف و افزايش
توليد داخلي انرژي آمريكا انجام داد .اين اقدامات به معناي كاهش اهميت منابع انرژي و
امنيت خاورميانه براي آمريكا نبود و سياستخارجي اوباما نيز در مسير پايبندي به
اصول سياستخارجي آمريكا در منطقه خاورميانه به اجرا درآمد .با اين حال ،حمايت
دولت اوباما از انقالب تكنولوژيكي در بخش انرژي آمريكا ،تالش قابلتوجهي در جهت
تقويت امنيت انرژي آمريكا از طريق افزايش قدرت توليد و صادرات انرژي در داخل و
كاهش سطح وابستگي به واردات انرژي بود (محمدزاده ابراهيمي و ديگران.)56 :3155 ،
در اوايل سال  ،0230دولت اوباما رسماً اعالم كرد كه توجه سياستخارجي ،امنيت ملي
و منافع اقتصادي آمريكا به سمت آسيا تغيير خواهد كرد و اين سياست ،تحت نام
"تغيير راهبردي به سوي آسيا -اقيانوسيه "3نامگذاري گرديد (فرخي چشمه و عطار،
 .)55 :3152با كاهش وابستگي آمريكا به واردات انرژي از خاورميانه ،اكنون اين رقباي
آسيايي و اروپايي آمريكا هستند كه به دليل نياز به تامين انرژي مورد نياز خود از
خاورميانه ،بيش از هر زمان ديگري خود را نيازمند حفظ ثبات و امنيت اين منطقه
ميدانند (كاظم پور اردبيلي .)3155،مزيت انقالب تكنولوژيكي در بخش انرژي و افزايش
قدرت توليد به آمريكا كمک نموده است تا آسيبپذيريهاي احتمالي از جهت برهم
خوردن ثبات و امنيت منطقه خاورميانه و اختالل در روند عرضه پايدار انرژي را متوجه
1. Pivot to Asia
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ساير كشورهاي بزرگ مصرفكننده انرژي و در راس آنها ،چين به عنوان بزرگترين
خريدار نفت و گاز خاورميانه نمايد .در راستاي اين راهبرد ،دولت اوباما دخالت در
تحوالت مهم خاورميانه نظير جنبشهاي اجتماعي موسوم به بهار عربي ،3درگيريهاي
داخلي ليبي و جنگهاي داخلي سوريه و يمن را از طريق متحدان منطقهاي خود مانند
عربستان ،تركيه و امارات دنبال كرد تا اين متحدان منطقهاي باشند كه در چارچوب
راهبرد موازنه از راه دور ،0مسئوليت برقراري نظم مورد نظر آمريكا در خاورميانه را بر
عهده داشته باشند (پوراحمدي و منصوريان.)303 :3151 ،
ب)ترامپ،فروشسالحبهخاورميانهمهمترازوارداتنفت 

براي نخستين بار در طول تاريخ ،اياالت متحده توانست در پايان سال  0235ميزان
توليد نفتخام خود را به ركورد بيسابقه  30/2ميليون بشكه در روز رساند و ميزان
وابستگي خود به واردات نفتخام را ،در مقايسه با سال  ،0232بيش از  35درصد
كاهش داد .طي اين دوره ،آمريكا همچنين توانست صادرات نفتخام خود را به محدوده
 1/5ميليون بشكه در روز برساند و پس از كشورهاي عربستان ،روسيه و عراق در جايگاه
چهارمين صادركننده بزرگ نفتخام جهان قرار گيرد .در حوزه گاز طبيعي نيز
سياستهاي دولت ترامپ در حمايت از توليد و صادرات گاز طبيعي آمريكا موجب
گرديد كه اين كشور در سه سال اخير با افزايش قايلتوجه توليد گاز طبيعي ،در كنار
روسيه ،قطر و استراليا ،در رديف چهار صادركننده بزرگ گاز طبيعي جهان قرار گيرد
(.)EIA, March 2020
ترامپ در نگاه اقتصادي و مليگرايانه خود معتقد بود دو دسته كشور در منطقه
خاورميانه وجود دارد .دسته اول ،كشورهاي متحد مانند رژيم صهيونيستي ،تركيه،
عربستان ،امارات و ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس كه براي دهههاي طوالني به
عنوان متحدان منطقهاي آمريكا شناخته ميشوند و دسته دوم ،كشورهاي غير همسو يا
مخالف آمريكا كه در راس آنها ايران است و طي سالهاي اخير در كنار كشورهايي مثل
سوريه ،يمن و تا حدودي عراق ،به مخالفت با اهداف و سياستهاي مورد نظر آمريكا و
متحدان منطقهاي اي ن كشور پرداخته است .وجود دسته دوم از كشورها يعني كشورهاي
1. Arab Spring
2. Offshore Balancing
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غيرهمسو در منطقه خاورميانه در نگاه اقتصاد محور ترامپ از اهميت ويژهاي برخوردار
بود ،زيرا راهبرد تهديدزايي ترامپ براي افزايش فروش تسليحات و برقراري صلح و ثبات
در منطقه پر تنش خاورميانه به هزينه كشورهاي متحد مانند عربستان ،امارات و كويت،
نيازمند وجود كشورهاي مخالف و تهديدكننده امنيت در اين منطقه است تا قراردادهاي
تجاري ميان آمريكا و متحدان منطقهاي منعقد شود .بر اساس گزارش سال 0202
موسسه تحقيقات صلح استكلهم (  ،)SIPRI3در فاصله سالهاي  0235تا ،0202
صادرات تسليحات به منطقه خاورميانه 11 ،درصد كل سالحهاي صادراتي در سطح دنيا
بوده و فروش اسلحه در اين منطقه در دوره  0235تا  0202در مقايسه با پنج سال
پيش از آن ،دو برابر افزايش يافته است .آمريكا در اين مدت توانسته سهم خود در بازار
تسليحاتي جهان را  2درصد افزايش دهد كه  54درصد سالحهاي صادراتي آمريكا در
سالهاي  0235تا  0202به منطقه غرب آسيا ارسال شده است .آمريكا در اين مدت با
تأمين  22درصد سالح عربستان 61 ،درصد سالح امارات و  64درصد سالح قطر ،به
بزرگترين صادركننده تسليحات به كشورهاي خليج فارس تبديل شده است ( SIPRI
 .)fact sheet, April 2021بر اساس مولفههاي اصلي نظريه نوواقعگرايي ،0آمريكا همواره
به دنبال برقراري نظم و هژموني دلخواه خود در اين منطقه بوده و با ابزارهاي مختلف
در جهت مقابله با مخالفين و برهمزنندگان اين نظم برآمده است .دولت ترامپ توانست
از ناآراميهاي خاورميانه در چهار سال گذشته براي انعقاد قراردهاي بزرگ در زمينه
فروش تسليحات نظامي به كشورهاي منطقه در جهت منافع اقتصادي آمريكا استفاده
نمايد و در اين مسير ،با تكيه بر توانمنديهاي آمريكا در دوره پس از وقوع انقالب
تكنولوژيكي در حوزه انرژيهاي نامتعارف و تضمين عرضه نفت به بازارهاي جهاني ،از
ميزان اثرگذاري تحوالت خاورميانه بر ثبات و آرامش بازار و قيمت نفت بكاهد .افزايش
توان توليد نفت و گاز آمريكا و موفقيت اين كشور در كاهش وابستگي به واردات انرژي
از منطقه خاورميانه مبتني بر اصل خودياري و باالبردن قدرت خود در زمينه تامين
نيازهاي انرژي ،يک عامل و دليل مهم براي تغييرات حادث در رويكرد خاورميانهاي
آمريكا بود (عليتبار و ديگران.)356-352 :3152 ،
1. Stockholm International Peace Research Institute

 .0عبارتند از :موازنه قدرت ،دستاورد نسبي و ضرورت وجود هژمون
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نالمللي 
-3-3-5استفادهآمريكاازاهرمانرژيبرايفشاربررقبايبي 

افزايش قدرت توليد و صادرات انرژي و كاهش وابستگي به انرژي در آمريكا طي
سالهاي اخير ،به ابزار مهمي در مناسبات آمريكا با ديگر بازيگران بزرگ جهان و فشار
برآنها در حوزه موضوعات و تحوالت مختلف منطقهاي و بينالمللي شده است .به طور
مشخﺺتر ،توانمندي آمريكا در حوزه انرژي ،پيامدهاي مهم و قابلتوجهي براي رفتار
اين كشور با كشورهاي رقيب مانند چين و روسيه و متحدان بينالمللي مانند اتحاديه
اروپا به دنبال داشت.
الف)چين 

چرخش به آسيا و استراتژي مهار چي ن كه از دوره اوباما به عنوان رويكرد اصلي
سياستخارجي آمريكا مطرح گرديد ،برآمده از نياز و نگراني آمريكا نسبت به كنترل
اقتصاد قدرتمند چين است .چين با ميانگين نرخ رشد اقتصادي باالتر از  2درصد طي
يک دهه اخير ،توانسته است از نظر توليد ناخالﺺ داخلي در جايگاه دوم جهان پس از
آمريكا قرار گيرد .بر اساس گزارش بانک جهاني ،3توليد ناخالﺺ داخلي چين در سال
 0202برابر با  34/2تريليون دالر بود كه سهم 32/5درصدي از كل توليد ناخالﺺ
داخلي جهان را براي چين ايجاد كرد و انتظار ميرود اين سهم در سالهاي آينده به
روند صعودي حركت خود ادامه دهد ( .)Trading Economics, 2021انقالب
تكنولوژيكي در حوزه انرژي آمريكا يكي از مهمترين داليل استراتژي آمريكا براي كاهش
وابستگي به خاورميانه ،دور شدن از اي ن منطقه و تمركز به سمت منطقه آسيا-
اقيانوسيه عنوان ميشود .از سوي ديگر ،افزايش توليد نفت و گاز آمريكا و نياز اين كشور
به بازارهاي مصرف براي صادرات مازاد توليدات نفت و گاز ،پيامدهاي مهمي براي
مناسبات آمريكا و چين به دنبال داشته است.
الف)0-استفادهازابزارانرژيبرايفشاربراقتصادچين 

سطح باالي تقاضاي انرژي در چين و محدوديتهاي اقتصادي و فني در زمينه توسعه و
بهرهبرداري اين كشور از ذخاير عظيم انرژي نامتعارف خود موجب گرديده كه بيش از
1. World Bank
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 55درصد از كل مصرف نفتخام و فرآوردههاي نفتي و حدود  40درصد از ميزان
مصرف گاز طبيعي ساالنه چين از طريق واردات تامين شود ( BP3 Statistical Review,
 .)2021: 34-45امروزه چين نفتخام مورد نياز خود را از  45كشور مختلف جهان وارد
ميكند .با اين حال ،از نظر حجم وابستگي ،حدود  55درصد از واردات نفتخام چين از
منطقه خاورميانه صورت ميگيرد كه نشاندهنده اهميت اين منطقه براي تامين انرژي
چين و حركت اقتصاد اين كشور است .با افزايش توليد و صادرات نفت و گاز طبيعي
آمريكا ،بازار بزرگ چين ،به عنوان مقصد صادرات توليدات انرژي آمريكا در سالهاي
اخي ر مورد توجه قرار گرفته است .بر اساس آمار اداره اطالعات انرژي آمريكا (،)EIA
صادرات نفتخام و فراوردههاي نفتي به چين از سطح حدود  52هزار بشكه در روز در
سال  0225به بيش از  3/0ميليون بشكه در روز در سال  0202افزايش يافت .با اين
حال در اثر پيامدهاي جنگ تجاري آمريكا و چين و اقدامات دولت چين مبني بر كاهش
واردات تجاري از آمريكا ،ميزان صادرات نفتخام و فرآوردههاي نفتي امريكا به چين به
سطح حدود  122هزار بشكه در روز در سال  0235كاهش يافت .با اين حال ،بدنبال
توافقات تجاري صورت گرفته در ابتداي سال  ،0202اين روند مجدداً شكل افزايشي
يافت ،به گونهاي كه صادرات نفتخام و فرآوردههاي نفتي آمريكا به چين در سال
 0202مجدداً به بيش از  222هزار بشكه در روز رسيد .در زمينه صادرات گاز طبيعي
مايع ( ،)LNGدر پنج سال اخير ،بازار چين يكي از بازارهاي مهم صادرات گاز طبيعي
مايع ( )LNGآمريكا بوده است .در سال  ،0236صادرات  LNGبه چين در سطح 32/0
ميليارد فوت مكعب قرار داشت كه اين ميزان ،در سال  0202با افزايش دوازده برابري
به سطح  034/4ميليارد فوت مكعب رسيد ( .)EIA, July 2021با تحريم ايران و ونزوئال
از اوايل سال  ،0235دو صادركننده بزرگ نفتخام به چين ،فرصت مناسب براي
تصاحب بازار چين توسط ساير صادركنندگان نفت ايجاد شد .در فاصله ژانويه سال
 0235تا پايان سال  ،0202صادرات نفتخام ،فرآوردههاي نفتي و گاز طبيعي با سرعت
زيادي افزايش يافت كه در نمودار شماره  4نشان داده شده استEnergy API0, Dec ( .
.)2020

)1. British Petroleum (BP
)2. American Pteroleum Institute (API
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منبع :اداره اطالعات انرژي آمريكا ()EIA, July 2021
نمودار.7صادراتنفتوگازآمريكابهچين 3131-3105،

در شرايطي كه جنگ تجاري ميان آمريكا و چين در دو سال  0235و 0235
موجب كاهش سطح وابستگي و همگرايي اقتصادي دو كشور شد ،اهميت بازار نفت و
گاز چين و نياز آمريكا به افزايش مجدد صادرات خود به اين كشور ،عامل مهمي در
دستيابي به توافق تجاري ميان اين دو كشور بود .در نهايت پس از حدود يک سال و نيم
تنش تجاري ميان آمريكا و چين ،مرحله اول توافق تجاري دو كشور در تاريخ  35ژانويه
سال  0202به امضا رسيد .بر اساس مفاد مرحله اول توافق تجاري ،چين متعهد شده
است تا طي دو سال آينده ،خريد نفتخام ،گاز طبيعي مايع ( )LNGو ديگر فرآوردههاي
انرژي از آمريكا را نسبت به سال ( 0232حدود  5ميليارد دالر) ،به ميزان  50/4ميليارد
دالر افزايش دهد .اين بدان معناست كه اگر چين بخواهد به مفاد اين توافق عمل كند
بايد در دو سال آينده شاهد جهش صادرات نفت و گاز آمريكا به اين كشور باشيم .اين
در حالي است كه در مراسم امضاي اين توافق تجاري ،چين اعالم نمود ،واردات چين از
آمريكا بر مبناي تقاضاي بازار داخلي از چين و در راستاي مباني بازار اتفاق خواهد افتاد.
به گفته گاوين تامپسون( ،)Gavin Thompsonمعاون حوزه انرژي و آسيا اقيانوسيه در
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موسسه وود مكنزي(" ،)Wood Mackenzieبر مبناي قيمت كنوني نفت و گاز طبيعي،
چين بايد در چارچوب اين توافق ،در دو سال  0202و  0203روزانه 3/3ميليون بشكه از
آمريكا نفت وارد كند تا رقم افزايش ساالنه  04ميليارد دالري واردات حاملهاي انرژي از
آمريكا تحقق يابد" ( .)Wood Mackenzie, Jan 2020طبق تحليل بانک آمريكايي گلدمن
ساكس ،3براي اجرايي شدن توافق صورت گرفته ،طي سالهاي  0202و  0203ميالدي،
ميزان صادرات گاز طبيعي مايع ( )LNGآمريكا به چين به ترتيب بايد به  32ميليون تن و
 35ميليون تن برسد كه تحقق اين اهداف بدون تغيير در نظام كنوني تعرفههاي با
دشواري همراه خواهد بود .چين بر واردات  LNGاز آمريكا تعرفه  05درصدي وضع كرده
كه موجب عدم قابليت رقابت پذيري اين حامل انرژي در بازار چين ميشود .بدين ترتيب
چين براي دستيابي به ارقام تعيين شده در توافق تجاري بايد معافيتها و تغييراتي در
تعرفههاي خود عليه كاالهاي آمريكايي اعمال كند (.)Reid, 2020
)نزديكشدنچينبهخاورميانه،تهديداتومنافعحاصلبرايآمريكا 

الف3-

خاورميانه جايگاه ويژهاي در سياستهاي انرژي پكن ايفا ميكند .طبق
پيشبينيها ،وابستگي چين به انرژي خاورميانه در سالهاي آتي رو به افزايش خواهد
بود به طوري كه گفته ميشود با ادامه روند كنوني ،تا سال  0212ميزان صادرات نفت
خاورميانه به چين حداقل به  33ميليون بشكه در روز خواهد رسيد .بروز بحرانهاي
امنيتي در خليج فارس مانند بستهشدن تنگه هرمز ،چين را در حوزههاي اقتصادي،
سياسي و اجتماعي با چالشهاي عميقي روبرو خواهد كرد .منطقه خاورميانه و شمال
آفريقا از جمله مناطقي است كه شركتهاي دولتي و خصوصي چين به صورت
برنامهريزيشده در آن مشغول فعاليت هستند .اين شركتها بهويژه در عرصههاي توليد
منابع طبيعي ،سرمايهگذاريهاي گستردهاي انجام دادهاند .عليرغم ريسک باالي
سرمايهگذاري ،چين در سالهاي اخير صدها ميليارد دالر سرمايه گذاري مستقيم و
غيرمستقيم در خاورميانه و آفريقا انجام داده است تا آينده تامين منابع طبيعي
مخصوصاً انرژي خود را تضمين كند ( .)Fulton, 2019:8دستاوردهاي عظيم اياالت
متحده در حوزه انرژي باعث نميشود تا اين كشور نسبت به تحوالت خاورميانه ،به
1. Goldman Sachs Investment Bank
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عنوان مركز عرضه انرژي جهان ،بيتوجه باشد .تحوالت اقتصاد جهاني طي يک دهه
اخير و كند بودن سرعت رشد اقتصادي آمريكا در مقايسه با رقبايي همچون چين و هند
موجب شده است تا واشنگتن كشورهاي نفت خيز منطقه را ابزار خود براي كنترل رشد و
پيشرفت رقبا تعريف كند .تحت تاثير قرار دادن قيمت نفت و ساير انرژيها به روشهاي
گوناگون سياسي و امنيتي و ايجاد تهديدات جديد امنيتي در مناطقي مثل خاورميانه
موجب ميشود كه واردكنندگان بزرگ انرژي مانند چين به شدت وابسته به حفظ ثبات و
امنيت اين مناطق باشند و بروز تهديدات جديد امنيتي ،موجب كند شدن سرعت رشد
اقتصادي آنها شود .كاسته شدن از وابستگي آمريكا به واردات انرژي از خاورميانه ،دو
فرصت مهم سياسي و اقتصادي براي اين كشور در مناسبات با چين ايجاد نموده است .از
يک سو چين براي تضمين عرضه مطمئن انرژي از اين منطقه نيازمند اقدامات آمريكا
براي برقراري و حفظ ثبات در منطقه خاورميانه است و از سوي ديگر ،كند شدن سرعت
رشد اقتصادي چين و ديگر رقباي اقتصادي آمريكا كه تحت تاثير مستقيم تحوالت حوزه
انرژي خاورميانه هستند ،فرصت كافي براي تقويت بنيه اقتصادي آمريكا و تثبيت جايگاه
اين كشور در عرصه اقتصاد بين الملل را فراهم مينمايد (.)Alterman, 2019
الف)2-تحتتاثيرقراردادنقيمتانرژي،اهرمفشارآمريكابراقتصادچين 

آمريكا امروز به لطف انقالب تكنولوژيكي در برداشت از ذخاير نامتعارف انرژي خود ،در
جايگاه بزرگترين تولي دكننده نفت و گاز جهان قرار گرفته است و قادر است با اتكاي به
قدرت خود ،دامنه نوسانات قيمت نفت و گاز را در بازارهاي جهاني تحت تاثير قرار دهد.
در دوره اوباما ،قيمت نفت در نتيجه بحران اقتصادي سال  0225به شدت كاهش يافت
و اين روند تا زمان توافق دسامبر  0236اوپک و غيراوپک براي كاهش عرضه نفت به
بازار ادامه داشت .از سه ماهه دوم سال  ،0232به تدريج بازار نفت به اقدامات اوپک و
كشورهاي همراهش واكنش نشان داد و قيمت نفت در مسير صعودي قرار گرفت كه
نگراني مصرفكنندگان جهان از افزايش قيمتها را به دنبال داشت .با اين حال ،موضع
آمريكا در قابل قيمت نفت ،در دورهاي كه صنعت نفت و گاز اين كشور به شدت وابسته
به سطح قيمتهاي نفت است ،يک موضع دو گانه است .دولت ترامپ از يک سو نسبت
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به افزايش قيمت سوخت 3در داخل نگران بود و مخالف افزايش شديد قيمت نفت بود و
از سوي ديگران ،تثبيت قيمتها در سطح مشخصي را براي ادامه حيات شركتهاي نفت
و گاز اين كشور در توليد پرهزينه از منابع نفت و گاز نامتعارف الزم ميدانست .در سند
استراتژي امنيت ملي سال  0232آمريكا تصريح شده است" ،آمريكا براي حفظ منافع
خود خواهد ايستاد ،حتي اگر اين به معناي اقدامات يکجانبه يا رنجاندن ديگران بر سر
مسايلي مانند تجارت ،تغيير اقليم يا مهاجرت باشد"( White House, December
 .)2017نقش و اهميت توسعه فعاليتهاي نفتي در سياستهاي اقتصادي ترامپ ،باعث
اهميت يافتن مضاعف قيمت نفت در سياستهاي آمريكا در قبال ديگر كشورها شد.
بزرگترين واردكننده نفت جهان يعني چين و نيز بسياري از كشورهاي اروپايي ،كه براي
تأمين انرژي به نفت وارداتي وابستهاند ،در برابر افزايش قيمت نفت آسيبپذير هستند.
اقتصادهاي بزرگ جهان مانند چين كه صادركننده خالﺺ نفت نيستند و بخش زيادي
از هزينههاي ساالنه آنها به واردات انرژي اختصاص دارد ،با افزايش قيمت نفت با خطر
كاهش رشد اقتصادي ،ركود اقتصادي و پيامدهاي ناشي از آن مواجه ميشوند.
قدرتمندي در زمينه افزايش عرضه انرژي اين امكان را براي اياالت متحده آمريكا فراهم
نموده است تا همزمان با پيشبرد سياستهاي تهاجمي خود ،قيمتهاي نفت را تحت
تاثير قرار دهد و به تناسب نياز در برخورد با يک توليدكننده مثل روسيه ،ايران و ونزوئال
يا تحت فشار قراردادن مصرفكننده بزرگ انرژي مانند چين ،سياست تاثيرگذاري مثبت
يا منفي بر قيمتها را دنبال نمايد.
ب)روسيه 

تحول در قدرت آمريكا در حوزه انرژي و دستاوردهاي اين كشور در زمينه افزايش
صادرات نفت و گاز به مناطق مختلف جهان ،حاكي از آن است كه دولت آمريكا ،قدرت
توليد و صادرات انرژي را به عنوان ابزاري براي تسلط بر بازارهاي انرژي و تحت فشار
قرار دادن كشورهاي رقيب يا مخالف خود در جهان برگزيده است .در اين چارچوب،
روسيه به عنوان يكي از بزرگترين توليدكنندگان و صادركنندگان انرژي در جهان ،يک
 .3با توجه به اينكه بخشي از نياز آمريكا به نفتخام از خارج تامين ميشود ،هرگونه افزايش قيمت جهاني نفت،
منجر به افزايش قيمت سوختهاي پر مصرف ماندد بنزين و گازوئيل در بازار داخلي آمريكا خواهد شد.
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رقيب مهم در مسير تسلط آمريكا بر بازار انرژي جهان به شمار ميرود .از اين رو،
مناسبات آمريكا با روسيه در دوره ترامپ ،شاهد رقابتها و تنشهاي مهمي با زمينه و
علل مربوط به انرژي بود كه در ادامه به آنها اشاره ميشود.
ب)0-رقابتبرسرتصاحببازارهايگازونفت 

از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال  ،3553مهمترين عامل محرک براي
احياي اقتصادي و سياسي روسيه ،افزايش درآمدهاي اين كشور از محل صادرات نفت و
گاز بوده است .افزايش قيمتجهاني نفت در اواخر دهه  3552و اوايل دهه  0222منجر
به تجديد حيات صنعت نفت و گاز روسيه گرديد ( .)Hill, 2004سياست انرژي روسيه
بر مبناي توليد حداكثري نفت و گاز طبيعي و كسب باالترين سهم در بازارهاي جهاني و
منطقهاي طراحي و اجرا شده است و در اين راستا توانسته است جايگاه بزرگترين
تامينكننده انرژي براي اتحاديه اروپا را به خود اختصاص دهد .طي يک دهه اخير،
آمريكا سريعترين رشد را در صادرات گاز طبيعي مايع ( )LNGدر جهان داشته و تبديل
به سومين صادركننده بزرگ اين محصول در سال  0235شده است (.)EIA, Dec 2019
روسيه يک رقيب مهم در زمينه صادرات انرژي بهويژه گاز طبيعي به شمار ميرود.
خطمشي ترامپ نشان داد كه وي از هر اهرمي براي فشار بر ديگر كشورها استفاده
ميكند تا بتواند از آنها منفعتي را كسب كند يا حداقل كشورها را در جهت اهداف
اياالت متحده نگاه دارد ( .)Mitrova and Boersma, 2018: 34-35آمريكا دارنده
بيشترين ميزان ذخاير گاز نامتعارف در جهان است و بر اساس پيشبينيها ،طي پنج
سال آينده به بزرگترين صادركننده گاز طبيعي مايع ( )LNGدر جهان تبديل خواهد
شد .يكي از اهداف رئيس جمهور آمريكا ،در اين حوزه ،كسب درآمدهاي بيشتر از طريق
افزايش صادرات گاز اين كشور به اروپا و وابسته كردن اروپا به خود در عرصه انرژي بود.
روزنامه «وال استريت ژورنال» در گزارشي (مه  )0235نوشت كه اياالت متحده تالش
دارد تا ميزان صادرات گاز مايع خود به اروپا را سه برابر كند تا از اين طريق با انحصار
صادرات گاز روسيه به كشورهاي اروپايي مقابله كرده باشد .بر اين اساس ،در فاصله
سالهاي  0236تا  ،0202ميزان صادرات گاز طبيعي مايع ( )LNGاز آمريكا به اروپا
بيش از  0/5برابر رشد داشته است و در پايان سال  ،0202اين صادرات ركورد تازهاي را
به ثبت برساند (.)Wall Street Journal, 2020
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بازار انرژي چين ،عرصه مهم ديگري است كه رقابت شديد ميان آمريكا و روسيه در
زمينه صادرات انرژي و كسب سهم در آن جريان دارد .تبديل شدن آمريكا به يكي از
بزرگترين صادركنندگان گاز طبيعي جهان ،اين فرصت را براي چين فراهم آورده است
تا در مذاكرات خود با روسيه در زمينه خريد گاز طبيعي ،با دست باز عمل نمايد .از
سوي ديگر ،طي ده سال گذشته صادرات نفتخام روسيه به چين به شكل قابلتوجهي
افزايش يافته است .براي سالهاي طوالني ،صادرات نفتخام اين كشور به پكن بسيار
اندک و حتي نزديک به صفر بود اما از سال  0234به دنبال آغاز اختالفات روسيه با
آمريكا و اروپا ،به تدريج بر ميزان صادرات نفتخام روسيه به چين افزوده شده است و
درحالحاضر روسيه در كسب عنوان برترين صادركننده نفت به چين با عربستان رقابت
تنگاتنگي دارد .بر اساس آمار منتشر شده ،در سال  ،0202روسيه به طور متوسط 3/65
ميليون بشكه در روز نفتخام به چين صادر كرد كه تنها حدود  02هزار بشكه در روز
كمتر از عربستان بود ( .)BP Statistical Review, 2021: 32در مقابل توسعه همكاري
روسيه و چين در حوزه تجارت انرژي ،آمريكا همچنان با تكيه بر رويكرد برتريجويانه
خود و براي دستيابي به جايگاه برتر در بازار انرژي اروپا ،اقدام به وضع تحريمهاي
اقتصادي و تجاري عليه روسيه نموده و براي كسب بازارهاي جديد ،ابزار فشار و تحريم
در حوزه انرژي را در تقابل با روسيه به كار گرفته است.
ب)3-بكارگيريابزارتحريمعليهروسيه 

در سال  ،0234در واكنش به حمله روسيه به اوكراين و الحاق ناحيه كريمه به قلمروي
خود و همچنين حمايتهاي دولت روسيه از نيروهاي جداييطلب شرق اوكراين ،دولت
آمريكا اقدام به اعمال تحريم عليه  622فرد ،نهاد و مركز متعلق به روسيه كرد.
رييسجمهور آمريكا ،اوباما ،در زمان اعالم تحريمهاي اقتصادي عليه روسيه عنوان نمود
" اقدامات دولت روسيه در اوكراين موجب تهديد صلح ،امنيت و حاكميت اوكراين است
و نيزي تهديدي عليه امنيت ملي آمريكا به شمار ميرود" .از زمان اعالم تحريمهاي
اقتصادي عليه روسيه ،دولت آمريكا با همكاري اتحاديه اروپا تالش كرد تا آثار و
پيامدهاي احتمالي ناشي از اين تحريمها را به حداقل ممكن كاهش دهد .تحريمهاي
اجرا شده عليه روسيه ،بخشهاي متعدد شامل بخش انرژي و به طور خاص ،توليد نفت
اين كشور را هدف گرفته بود و به گونهاي طراحي و اجرا شده بود كه ساير بخشهاي
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اقتصادي روسيه را نيز تحت تاثير قرار دهد .در سال  ،0235در نتيجه كاهش قيمت
نفت ،رشد اقتصادي روسيه به ميزان  0/5درصد كاهش يافت كه به مثابه يک شوک
ناگهاني براي اقتصاد روسيه بود .از سوي ديگر ،پيامدهاي بلندمدتتر تحريمهاي اعمال
شده از سوي آمريكا ،بخشهاي مهمتر يعني بخش صنعت روسيه را متاثر نمود.
آسيبهاي وارد آمده ناشي از محدوديت در انتقال تكنولوژي و سرمايهگذاري از طرف
اروپا و آمريكا به صنعت نفت و گاز روسيه ،روند فعاليتهاي اين كشور براي حفظ و
تداوم جايگاه خود در زمينه توليد و صادرات نفت و گاز را با دشواري مواجه كرد كه
جبران اينگونه پيامدها ،نيازمند صرف هزينههاي به مراتب بيشتر و در مدت زمان
طوالنيتر خواهد بود ( .)O’Sullivan, 2017: 125-126تحريم پروژه خط لوله گازي
«نورد استريم  3»0يكي از آخرين اقدامات دولت آمريكا تحت رياست جمهوري دونالد
ترامپ بود كه در جهت كسب منافع اقتصادي از طريق تحريم هاي اقتصادي و تجاري
صورت گرفت .اين پروژه مسكو را قادر مي سازد تا محور انتقال انرژي اوكراين را دور
بزند و از وابستگي روسيه به همكاري اوكراين مي كاهد .از اين منظر ،با تكميل اين
خط لوله ديگر براي اياالت متحده بسيار سخت خواهد بود كه جايگاه محكم تري را در
بازار انرژي و گاز اتحاديه اروپا به دست بياورد .با اين حال ،با روي كار آمدن دولت جو
بايدن در آمريكا ،وزير خارجه آمريكا در ماه ژوئن سال  ،0203لغو تحريم خط لوله
گازي نورد استريم  0را اعالم كرد .از سوي ديگر ،مقامات آمريكايي بارها نسبت به
حمايت روسيه از ونزوئال در فروش نفت ابراز نارضايتي كرده و به همه شركتهاي
نفتي در جهان هشدار داده اند كه از خريد نفت ونزوئال خودداري كنند ( Scheid and
 .)Dimitrieva, December 2019هر چند انگيزه آمريكا در زمينه تحريم شركت هاي
نفت و گاز روسيه ،اقدامات تنبيهي عليه روسيه به دليل حمايت از دولت ونزوئال به
نظر مي رسد ،با اين حال از نقطه نظر اينكه ترامپ به پشتوانه قدرت توليد و صادرات
انرژي خود به دنبال برتري آمريكا در بازار انرژي بود ،مي توان گفت كه رويكرد آمريكا
در زمينه تحريم شركت هاي روسي ،تضعيف قدرت روسيه از طريق تاثيرگذاري بر روند
 .3نورد استريم  0يک پروژه مشترک بين شركت هاي گازپروم روسيه ،انرژي فرانسه ،او ام وي اتريش ،شل و يونيپر
آلمان است .اين خط لوله قرار است از بستر درياي بالتيک احداث شده و گاز روسيه را به آلمان منتقل كند.
ظرفيت اين خط لوله  55ميليارد متر مكعب در سال است.
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فعاليت شركت هاي نفت و گاز اين كشور و در نهايت ،بيرون راندن روسيه از بازار
انرژي اروپا بود.
ج)اتحاديهاروپا 

ترامپ با اصالح قوانين مربوط به شركت هاي حفاري آمريكايي تالش كرد تا صادرات
نفت و گاز را به متحدان و شركاي اقتصادي خود از جمله اتحاديه اروپا افزايش دهد
و نام اين سياست را سياست سلطه انرژي(  )Energy Dominance Policyگذاشت.
براي آمريكا ،كه به لطف انقالب تكنولوژيكي در حوزه انرژي هاي نامتع ارف به يكي از
بزرگترين صادركنندگان گاز طبيعي جهان در يک دهه اخير تبديل شده است،
نگراني درباره امنيت انرژي اروپا عالوه بر اينكه يک نگراني امنيتي و سياسي است،
يک فرصت اقتصادي بزرگ براي صادرات نفت و گاز آمريكا و حضور در بازار انرژي
اروپا به شمار مي رود .در ن تيجه فشارهاي آمريكا بر اروپا براي كاهش وابستگي به
روسيه ،در سال  ، 0202ميزان صادرات گاز طبيعي روسيه به اروپا به حدود 342
ميليارد مترمكعب در سال رسيد كه نسبت به سال  ،0235حدود  52ميليارد
مترمكعب كاهش يافت .ميزان مصرف گاز طبيعي اتحاديه اروپا در سال  0202اندكي
بيش از  422ميليارد متر مكعب بود و حدود  55درصد از آن (معادل حدود 142
ميليارد مترمكعب) از طريق واردات تامين گرديد .بر همين اساس ،اياالت متحده،
افزايش توليد و صادرات گاز طبيعي خود را به عنوان يک گزينه براي تنوع بخشي به
منابع تامين انرژي ،پيش روي اتحاديه اروپا قرار داده است .بر اساس گزارش
كميسيون انرژي اروپا ،در سال  0202حدود  15درصد از گاز طبيعي مورد نياز اروپا
توسط روسيه به صورت صادرات از طريق خط لوله و گاز طبيعي مايع ( )LNGتامين
شد در حالي كه اين رقم در سال هاي  0235و  0235ميالدي به ترتيب  40درصد و
 44درصد بود .اهميت گاز روسيه براي اروپا زماني بيشتر مي شود كه بدانيم روند
توليد گاز طبيعي در داخل اروپا طي سال هاي پيش رو در مسير كاهش قرار خواهد
گرفت و از اين جهت ،نياز اروپا به تامين گاز طبيعي مورد نياز خود از طريق واردات،
به تدريج بيشتر خواهد شد ( .)European Commission, 4Q 2020: 43
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منبع :گزارش سه ماهه چهارم سال  0202كميسيون انرژي
نمودار.5روندوارداتگازطبيعياروپاازکشورهايمختلف 

اتحاديهاروپا 

فراواني عرضه گاز آمريكا و پيشرفت تكنولوژي در تبديل و انتقال گاز به صورت گاز
طبيعي مايع ( ،)LNGگزينههاي پيشروي اروپا براي امنيت انرژي را افزايش داده و به
همين علت ،روسيه سعي كرده است با نزديک شدن به اروپا ،غلبه بر تحريمهاي آمريكا
عليه شركتهاي خود و برداشتن موانع در زمينه توسعه همكاريهاي حوزه انرژي با
اروپا ،نگرانيهاي خود در زمينه آينده سهم خود در بازار گاز اروپا را كاهش دهد .در اين
راستا ،روسيه در سال  0235عالوه بر صادرات گاز طبيعي به اروپا از طريق خط لوله،
حجم زيادي گاز طبيعي مايع ( )LNGبراي اروپا تامين كرد .توانمندي روسيه در توليد گاز
طبيعي مايع ( )LNGقابل مقايسه با آمريكا نيست .طبق گزارش سه ماهه چهارم سال
 0202كميسيون انرژي اروپا از بازارهاي گاز اين اتحاديه ،در سال  ،0202آمريكا با
صادرات حدود  35ميليارد مترمكعب گاز طبيعي مايع ( )LNGو سهم  00درصدي از
مجموع واردات گاز طبيعي مايع ( )LNGاروپا ،بزرگترين صادركننده به اين قاره بود .پس
از آمريكا ،كشور قطر با صادرات  35ميليارد مترمكعب و سهم  03درصدي در جايگاه دوم
و روسيه با صادرات  32ميليارد مترمكعب گاز طبيعي مايع ( )LNGو  32درصد سهم،
سومين صادركننده بزرگ  LNGبه اروپا بود .اين در حالي است كه يک سال قبل در سال
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 ،0235آمريكا با  30درصد سهم از مجموع واردات گاز طبيعي مايع ( )LNGبازار اروپا در
جايگاه چهارم قرار داشت (.)European Commission, 4Q2020: 15-16


منبع :گزارش سه ماهه چهارم سال  0202كميسيون انرژي اتحاديه اروپا
نمودار.5تغييراتوارداتگازطبيعيمايع()LNGاتحاديهاروپاازکشورهايمختلف/ارقامبهميليارد
مترمكعبدرسال 

-2-5افزايشنقشقدرتنظاميدرپيشبردسياستخارجي 
باالبردن توان نظامي و دستيابي به جايگاه برتر در مقايسه با ديگر بازيگران يک هدف
مهم براي دولتها در چارچوب نظريه نو واقعگرايي است و استفاده از ساير مولفهها و
شكلهاي قدرت مانند قدرت اقتصادي ،در نهايت براي برتري در سطح قدرت نظامي
مورد توجه قرار ميگيرد .برخورداري از توان باالي توليد و صادرات انرژي  ،يک شاخﺺ
مهم براي بهبود توان اقتصادي و تقويت قدرت نظامي است چرا كه موجب توليد ثروت و
فراهم شدن فرصتهاي بيشتر براي سرمايهگذاري در زمينه توليد يا خريد تجهيزات
نظامي ميشود .مهمترين كاركرد و هدف مورد نظر براي اقتصاد و توليد و صادرات انرژي
در چارچوب اين نظريه ،باز شدن دست دولتها براي باال بردن قواي نظامي و دفاعي
خود در مقايسه با ديگران است (شيرخاني و مهاجرپور .)301 :3153 ،اين رويكرد در
دكترين سياستخارجي آمريكا از زمان روي كارآمدن ترامپ به شكل جديتر دنبال شد.
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يكي از مهمترين عناصر سياستخارجي تاكيد وي بر افزايش قابل توجه قدرت نظامي
آمريكا با هدف تثبيت جايگاه برتر خود نسبت به ديگران بود و اين موضوع را بارها در
سخنرانيهاي خود اعالم نمود كه "براي احياي مجدد قدرت و برتري آمريكا در جهان،
اين كشور بايد داراي چنان قدرت نظامي باشد كه هيچگاه از آن استفاده نكند"
( .)Trump, 2015:12معناي روشن اين سخن ترامپ ،در چارچوب رويكرد نو واقعگرايي
به خوبي قابل درک است كه هدف آمريكا از تقويت قدرت نظامي ،لزوماً بهكارگيري آن و
به راهانداختن جنگ نيست بلكه حفظ و افزايش برتري بر ديگران در عرصه نظام
بينالملل است .با در نظر گرفتن مولفههاي نظري رويكرد نو واقعگرايي ،انقالب
تكنولوژيكي در حوزه انرژي و افزايش قدرت آمريكا در زمينه توليد و صادرات انرژيهاي
فسيلي ،از دو طريق در افزايش نقش قدرت نظامي و پررنگتر شدن ماهيت نظامي
سياستخارجي آمريكا در مناسبات خود با نظام بينالملل ايفاي نقش نموده است .اين
واقعيت كه اياالت متحده توانسته است از سال  0225به تدريج به سمت افزايش عرضه
نفت و گاز داخلي و كاهش وابستگي به واردات نفت و گاز حركت نمايد ،دو كمک مهم
به نظاميتر شدن رفتار اين كشور در حوزه سياست بينالملل نمود .كمک نخست،
كاهش هزينههاي ساالنه آمريكا در زمينه واردات انرژي از خارج و كمشدن سهم اين
هزينه در كل توليد ناخالﺺ داخلي آمريكا طي سالهاي اخير است .بر اساس آمار
موجود ،حجم درآمدهاي صنعت نفت و گاز اين كشور از حدود  322ميليارد دالر در
سال  0236به بيش از  022ميليارد دالر در سال  0235رسيد .با اين حال ،در نتيجه
شيوع ويروس كرونا ( )COVID-19و آثار آن براي صنعت نفت و گاز آمريكا ،با بيش از
 02درصد كاهش به حدود  355ميليارد دالر در سال  0202كاهش يافت( EIA, July
 .)2021در فاصله سالهاي  0236تا  ، 0202حجم بودجه و هزينههاي نظامي آمريكا از
حدود  632ميليارد دالر به حدود  225ميليارد دالر افزايش يافت كه از مجموع
3
درآمدهاي نفتي كشورهاي عضو اوپک در سال  0202بيشتر بوده است ( SIPRI, April
 .)2021هرچند اين رقم همچنان از رقم هزينههاي نظامي آمريكا در سال  0232كه در
سطح حدود  255ميليارد دالر بود ،پايينتر است اما تجربه سياستها و اقدامات آمريكا
 . 3بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژي امريكا ،در سال ( 0235قبل از شيوع ويروس كرونا در جهان) مجموع
درآمدهاي كشورهاي عضو اوپک از محل فروش نفتخام 555 ،ميليارد دالر بوده است.
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در چهار سال حضور ترامپ حاكي از تقويت بودجه نظامي آمريكا بود .در نمودار شماره
 2روند تغييرات بودجه نظامي آمريكا در ده سال گذشته نشان داده شده است.
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.هزينههاينظاميآمريكاازسال3117تا(3131ارقامبهميليارددالردرسال) 

نمودار8

جهگيري
-5نتي 
از منظر نو واقعگرايي در روابط بينالملل ،قدرت كشورها ،به معناي حداقل آسيبپذيري
از ديگر بازيگران و حداكثر توانايي در تحقق منافع ،نقش بنيادي در تامين امنيت آنها
بازي ميكند .به بيان ديگر ،وجه تمايز اساسي دولتها از يكديگر ،ميزان توانمنديهاي
آنها براي تامين امنيتشان است .در اين جهت ،آمريكا همواره به دنبال برقراري نظم و
هژموني دلخواه خود در اين منطقه بوده و با ابزارهاي مختلف در جهت مقابله با
مخالفين و برهمزنندگان اي ن نظم برآمده است .در سطح داخلي ،پيامد نخست انقالب
تكنولوژيكي در حوزه انرژي ،كاهش هزينههاي ساالنه آمريكا در زمينه واردات انرژي از
خارج و كمشدن سهم اين هزينه در كل توليد ناخالﺺ داخلي آمريكا طي سالهاي اخير
بوده است .دولت آمريكا طي بيش از چهار دهه اخير ،افزايش قدرت خود در زمينه توليد
و صادرات انرژيهاي فسيلي را در نظر داشته است اما در يک دهه اخير و بهويژه در
دوره رياستجمهوري دونالد ترامپ ( ،)0236-0202برتري و تسلط در حوزه انرژي به
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عنوان هدف غالب مورد توجه دولتمردان آمريكا قرار گرفت .در سطح بينالمللي ،وقوع
انقالب تكنولوژيكي در صنعت نفت و گاز آمريكا و پيامدهاي آن براي افزايش توان توليد
و كاهش وابستگي به واردات انرژي ،منجر به تحول جايگاه آمريكا از يک كشور متكي به
واردات به كشوري گرديد كه با بهكارگيري قدرت خود در برخورداري از منابع عظيم و
توانايي فني و اقتصادي افزايش توليد انرژي ،از اين مولفههاي قدرت در جهت تامين
منافع ملي و تداوم برتري جهاني خود در سطح بينالمللي استفاده ميكند .واردات
نفتخام آمريكا در سال  0202به طور ميانيگين  5/5ميليون بشكه در روز بود كه بيش
از  42درصد نسبت به سال  0226كاهش نشان ميدهد .در زمينه گاز طبيعي ،افزايش
 40درصدي خالﺺ برداشت گاز طبيعي آمريكا از سال  0226تا  ،0202كه ناشي از
افزايش برداشت از ذخاير نامتعارف گاز و يا افزايش توليد گازهاي همراه با نفتخامهاي
نامتعارف است ،منجر به كاهش واردات گاز طبيعي آمريكا در اين بازه زماني گرديد .بر
اساس گزارش اداره اطالعات انرژي آمريكا ،واردات گاز طبيعي آمريكا از سطح حدود
 4/0تريليون فوت مكعب در سال  0226با بيش از  15درصد كاهش به سطح 0/55
تريليون فوت مكعب در سال  0202رسيد.
تالشهاي دولت آمريكا طي دو دهه اخير براي دستيابي به هدف استقالل انرژي از
طريق كاهش وابستگي به واردات انرژي و رسيدن به جايگاه يک توليدكننده بزرگ نفت
و گاز طبيعي در جهان ،در قالب رويكرد نو واقعگرايانه ،در گام نخست تالشي براي
افزايش قدرت به منظور رسيدن به سطح الزم از قدرت و امنيت براي حفظ و بقاي خود
و در گام بعد ،اقدامي در جهت تحت تاثير قرار دادن قدرت ساير بازيگران در عرصه نظام
بينالملل قابل ارزيابي است .از منظر نو واقعگرايي ،خودياري و اتكاي به قدرت خود،
مبناي اصلي رفتار دولتها در نظام بينالملل است و به همين علت ،دولتها همواره به
دنبال افزايش قدرت خود هستند .بر اين اساس ،رفتار اياالت متحده در بهرهبرداري از
منابع انرژي غيرمتعارف شيل از طريق انقالب تكنولوژي در اين حوزه در چارچوب
راهبرد خودكفايي در توليد انرژي به منظور كاهش خطرات ناشي از وابستگي به واردات
نفت و گاز از خارج ،بهويژه كشورها و مناطق بحرانخيز مانند خاورميانه و خليجفارس و
كاهش آسيبپذيريهاي ژئوپليتيک به منظور حفظ برتري اين كشور در نظام بينالملل
قابل تبيين است.
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همچنین ،کاهش وابستگی آمریکا به واردات انرژی و توانمندی این کشور تامین بخش
قابلتوجهی از نفت و گاز مورد نیاز خود در داخل ،موجب کاهش آسیبپذیری آمریکا به
بروز اختالل در روند عرضه نفت و انرژی گردیده و به مقامات این کشور کمک نموده
است تا از ابزار قدرت انرژی خود برای فشار بر کشورهای رقیب و کشورهای غیرهمسو
برای پیشبرد اهداف و منافع خود استفاده نمایند .در این راستا ،اعمال تحریمهای سیاسی و
اقتصادی شدید علیه ایران و ونزوئال ،رقابت با روسیه در زمینه دستیابی به بازارهای مقصد
صادرات نفت و گاز طبیعی مایع و همچنین ،فشار بر اتحادیه اروپا برای افزایش واردات
انرژی و ورود به جنگ تجاری با چین با هدف وادار کردن این کشور به افزایش واردات
انرژی از آمریکا ،مصادیق مهمی از منافع و نتایج حاصل از انقالب تکنولوژیکی و افزایش
تولید نفت و گاز نامتعارف برای آمریکا به شمار میرود.
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Abstract 8
This paper aims to firstly explain the significance of the U.S oil independency and
its consequences on the U.S foreign strategy in international politics. Secondly, the
implications of this energy policy on the U.S foreign policy in the international
system context is examined. The hypothesis to address these inquiries is postulated
using neo-realism theory. Accordingly, following oil independency by the U.S
government has lowered vulnerability to geopolitical developments in oil-rich
regions, particularly Middle East and North Africa (MENA), and has reinforced the
hegemony of the U.S in rivalry with rising powers, namely China and Russia. In this
direction, imposing economic sanctions against large world oil producers such as
Russia, Iran and Venezuela, sparking trade war with China, escalating social
conflicts and war in the Middle East, and decide to benefit of further shale oil
production are among the most important components of the U.S foreign policy
toward oil independency accomplishment. According to the neo-realistic method of
analysis, energy resources are important elements of power in international system
and proportionally, more energy production will lead to more power and security for
states. The results of this study show that the U.S effort to exploit unconventional oil
and gas resources through the technological revolution is in the framework of a
strategy of self-sufficiency in energy production to maximize its power and security
and to reduce geopolitical vulnerabilities in terms of dependence on the energy
supply needed to maintain the country's hegemony in the international system. As
the U.S energy supply increases, its economic and political dependence on other
regions and countries has diminished and the country has been able to reduce its
vulnerabilities in designing and advancing hegemonic policies.
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