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شبح كمبود سوخت موجب هراس اروپا شده است .از زمان اشغال اوكراين ،تحريم هاي غرب
عليه روسيه موجب افزايش شديد قيمت گاز و نفت شده و نبردي جهاني براي دسترسي به
سوخت برانگيخته است .كشورهاي اروپايي فريب خورده هاي اين درگيري هستند .آنها كه
در گذشته نتوانسته اند براي گذار به سوي استفاده از منابع تجديد پذير نيرو برنامه ريزي
كنند ،امروز شتاب زده مي كوشند با تبعيت از واشنگتن )مقاله »جنگ سوخت را چه كسي مي
برد؟« را بخوانيد( ،از وابستگي به نفت و گاز روسيه خﻼص شوند زيرا سوخت بدل به يك
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موضوع حاكميتي شده است .چنان كه نمونه اورانيوم نشان مي دهد ،نفت و گاز هم براي
توليدكننده و هم براي مصرف كننده الزام متقابل ايجاد مي كند و به غول هاي انحصارگر
توليدكننده سﻼحي ژئوپوليتيك مي دهد كه جهان آن را در جريان شوك نفتي سال ١٩٧٣
تجربه كرد و قدرت هاي خودكفا را در موضع برتر قرار داد.

از زمان جنگ جهاني دوم ،سوخت نقشي بزرگ در منافع ديپلوماتيك و نظامي آمريكا بازي مي كند.
سياست سوختي اين كشور مدتي طوﻻني زير سلطه هراس از آسيب پذيري بود :با كاهش توليد نفت ،كه در
آن زمان برگشت ناپذير به نظر مي رسيد ،و وابستگي فزاينده به واردات از كشورهاي خاورنزديك ،واشنگتن
خود را گرفتار در چنگ كمبود مي ديد .اين هراس در سال هاي  ١٩٧٣و  ١٩٧٤زماني به اوج رسيد كه
كشورهاي عرب صدور نفت به آمريكا را به تﻼفي حمايت آن از اسرائيل در جريان جنگ اكتبر تحريم
كردند و اين هراس يك بار ديگر هم در سال  ١٩٧٩درپي وقوع انقﻼب اسﻼمي ايران تجديد شد.

آمريكا براي غلبه بر احساس شكنندگي دست به تشكيل نيروي نظامي دايمي در خليج فارس زد و بارها از
آن براي تأمين پايدار سوخت استفاده كرد ) .(١امروز ،با آن كه اياﻻت متحده همچنان در منطقه حضور
دارد ،در زمينه توليد نفت و گاز تقريبا خودكفا شده و ديگر سياست نفتي آن برمبناي اصل آسيب پذيري
تدوين نمي شود .به عكس ،فراواني توليد برايش امتيازي راهبردي و ابزاري براي به كرسي نشاندن منافع
خود در عرصه ژئوپوليتيك جهاني است.
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اين تغيير عمده در دوران رياست جمهوري آقاي باراك اوباما پديد آمد :جهش فناوري شكستن هيدروليك،
موجب افزايش در سطحي بزرگ در بهره برداري از نفت ميان سنگي شد .بنابر آمار وزارت نيروي آمريكا،
توليد داخلي نفت خام كه در مدت دو دهه كاهش يافته و از  ٧,٥ميليون بشكه در روز در سال  ١٩٩٠به
 ٥,٥ميليون بشكه در سال  ٢٠١٠رسيده بود ،براثر »انقﻼب« نفت ميان سنگي رو به افزايش گذاشت و در
سال  ٢٠١٥به  ٩ميليون بشكه در روز رسيد ) .( ٢با كاهش هراس از آسيب پذيري در واشنگتن ،رهبران
سياسي به فكر كسب امتياز ژئوپوليتيك از اين عصر طﻼيي افتادند.

اين چرخش موضع نخستين بار در جريان مذاكره با ايران درمورد مسئله هسته اي نظامي در سال ٢٠١٣
هويدا شد و دولت آمريكا كه تا آن زمان از ترس ايجاد يك بحران از اعمال تحريم هاي جدي عليه حكومت
ايران خودداري مي كرد ،حس كرد كه مي تواند درصورت كاهش صادرات نفت ايران ،آن را از محل
افزايش توليد داخلي تأمين كند .آقاي توماس دانيلون ،مشاور امنيت ملي در آن زمان توضيح مي داد كه:
» افزايش توليد سوخت آمريكا از آسيب پذيري ما درصورت كاهش توليد در دنيا مي كاهد ) (...و به ما
قدرت بيشتري براي پيگيري و رسيدن به هدفهايمان در زمينه امنيت بين المللي مي دهد« .او مي گفت،
هي چ چيز بهتر از اين نشان دهنده اين تغيير نيست كه كوشش هاي واشنگتن براي متقاعد كردن كشورهاي
ديگر براي پيوستن به خط مشي آن درمورد ايران كارآمد بوده است» :افزايش اساسي توليد نفت در اياﻻت
متحده ) (...از سنگيني باري كه درصورت اعمال تحريم هاي بين المللي بر دوش كشورهاي ديگر مي افتاد
مي كاهد و تﻼش هاي مشترك آمريكايي ها و متحدانش موجب كاهش  ١ميليون بشكه از توليد روزانه نفت
ايران مي شود« ).(٣
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اين ايده كه سﻼح فراواني نفت ميان سنگي به اياﻻت متحده »قدرت« بيشتري مي دهد ،تا پايان دوره رياست
جمهوري اوباما رواج داشت و امروز هم بر انديشه راهبردي واشنگتن اين نكته حاكم است كه از اين امتياز
در هنگام گفتگو براي واداشتن اروپايي ها به كاهش وابستگي به مواد سوختي روسيه استفاده شود .از زماني
كه اروپاي غربي در آغاز سال هاي دهه  ١٩٨٠شروع به واردات نفت از اتحاد شوروي كرد ،مسئوﻻن
آمريكايي همواره اين وابستگي را يك تهديد براي همبستگي »سازمان پيمان اتﻼنتيك شمالي« )ناتو( دانسته
اند كه به مسكو امكان باج خواهي يا ارعاب درصورت بروز بحران را مي دهد .تا زماني كه اياﻻت متحده
خود براي نفت وابسته به كشورهاي ثالث بود ،امكان چنداني براي درس دادن به اروپايي ها نداشت ،اما
درحال حاضر كه صنعت نفت ميان سنگي با ظرفيت كامل كار مي كند ،به اعتماد به نفس آن افزوده شده
است.

فنون حفاري كه موجب موفقيت در توليد نفت ميان سنگي آمريكا شد ،امكان افزايش مهم در توليد گاز را
نيز پديد آورد و توليد آن بين سال هاي  ٢٠٠٥و  ٢٠١٩از  ٤٨٩به  ٩٣٩ميليارد مترمكعب رسيد ) .(٤در
وهله اول ،اين توليد اضافي گاز مي بايد در خود آمريكا يا همسايگان نزديكش مصرف مي شد زيرا ظرفيت
ﻻزم براي تبديل آن به گاز طبيعي مايع ) (GNLكه فقط مي تواند از راه دريا صادر شود وجود نداشت .اما،
هنگامي كه مرغ تخم طﻼ شروع به تخم گذاري كرد ،دولت با جديت درصدد صادرات گاز طبيعي مايع
برآمد.
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در دوران رياست جمهوري دونالد ترامپ ،ساخت سامانه هاي گاز طبيعي مايع به صورت اولويت ملي درآمد
و مقصد مورد نظر صادرات اروپا بود .ترامپ با آن كه از درپيش گرفتن رويه اي خصمانه با مسكو اكراه
داشت ،اما قصد داشت كه اروپايي ها را از وابستگي به گاز روسيه برهاند و گاز طبيعي مايع آمريكا را
جانشين آن كند .او در زمان ديدار خود از ورشو در ژوئيه  ٢٠١٧گفت» :اياﻻت متحده هيچ گاه از سوخت
براي ملزم كردن ملت هاي شما استفاده نخواهد كرد و ما نمي توانيم اجازه دهيم كه ديگران نيز اين كار را
بكنند .آمريكا در صادرات و فروش منابع سوخت با كيفيت باﻻ و بهاي كم  ،براي شما شريكي وفادار و قابل
اعتماد خواهد بود ).«(٥

در همان دوره رياست جمهوري ترامپ بود كه آمريكا دكترين راهبردي خود درمورد »رقابت قدرت هاي
بزرگ«) (great power competitionرا تدوين كرد .اين دكترين نخستين بار در راهبرد دفاع ملي
) (NDSدر فوريه  ٢٠١٨منتشر شد و مبتني بر اين ايده است كه اياﻻت متحده و متحدان آن درگير مبارزه
اي سرسختانه با روسيه و چين براي كسب امتيازهاي جديد ژئوپوليتيك هستند .براي جلوگيري از اين كه
اين دو رقيب مناطق نفوذ خود را گسترش دهند» ،غرب« مي بايد راه را بر هرگونه شيطنت تجاوزگرانه
مسكو و پكن سد كند .اين امر نه تنها مستلزم تقويت باز هم بيشتر قدرت نظامي اياﻻت متحده است ،بلكه
مي بايد همه منابع اقتصادي و فناوري – كه سوخت از اجزاء مهم آن است -براي آن بسيج شود.

اين دكترين با حمايت قاطع دولت جوزف بايدن روبرو شد كه مبارزه جهاني عليه روسيه و چين را اصل
اساسي سياست خارجي و نظامي خود مي داند .با آن كه چين به عنوان حريف بزرگ و اصلي درنظر گرفته
مي شود ) ،( ٦روسيه است كه از ماه ژانويه همه توجه رهبران آمريكا را به خود معطوف كرده است .از ميان
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راهبردهاي مناسب براي مقابله با تجاوز روسيه به اوكراين ،سوخت مهم ترين برگي است كه آمريكا در
اختيار دارد.

دليل اين امر ساده است .مسكو براي تأمين مالي عمليات جنگي به درآمدهاي نفت و گاز نياز دارد .براي
تضعيف توان نظامي روسيه مي بايد از ميزان صادرات به اروپا ،كه همواره وابسته به آن بوده  ،كاسته و راه
براي منابع سوخت جايگزين باز شود .به اين دليل است كه مبناي راهبرد آمريكا در اوكراين – عﻼوه بر
تأمين تسليحات و ارائه كمك هاي مختلف به نيروهاي مسلح آن -برپايه ترغيب رهبران اروپايي به جايگزين
كردن منابع خريد خود با واردات از اياﻻت متحده و ديگر توليد كنندگان مورد اعتماد است.

رييس جمهوري بايدن و خانم اورسوﻻ فون در ليِن ،رئيس كميسيون اروپايي در  ٢٥مارس طرحي مشترك
براي كاهش وابستگي اتحاديه اروپا به منابع سوخت روسيه را اعﻼم كردند .در اين طرح ،به ويژه پيش بيني
شده كه اروپا ساخت پايانه هاي واردات گاز طبيعي مايع ) (GNLدر خاك خود را تسريع خواهد كرد و در
اين حين ا ياﻻت متحده نيز به افزايش ظرفيت صادرات خود براي صدور  ٥٠ميليارد مترمكعب گاز در سال
خواهد پرداخت كه نسبت به سال  ٢٠٢١افزايشي  ١٥٠درصدي است .به عﻼوه ،آقاي بايدن وعده داده كه
به اتحاديه اروپا در يافتن منابع ديگر گاز طبيعي مايع كمك كند تا اين اتحاديه بتواند تا سال  ٢٠٢٧كامﻼ از
وابستگي به گاز روسيه رها شود ) .(٧خانم فون در ليِن در اين مورد گفته است» :ما مي خواهيم در منابع
خريد خود تنوع ايجاد كنيم و ديگر وابسته به روسيه نباشيم ،بلكه به سوي توليد كنندگاني روآوريم كه
بتوانيم به آنها اعتماد داشته باشيم ،دوستاني كه بتوانيم روي آنها حساب كنيم«.
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اين طرح آمريكايي -اروپايي به تنهايي نمي تواند اتحاديه اروپا را از وابستگي به گاز روسيه آزاد كند.
دستيابي به اين هدف مستلزم تﻼش هايي گسترده تر ،از جمله گسترش وسيع زيرساخت ها ،بهبود توان
نگهداري و تأمين بيشتر گاز طبيعي مايع و گاز طبيعي حمل شده توسط خط لوله هاي گاز به وسيله
توليدكنندگان خارجي است .با وابستگي بيشتر اروپا به اياﻻت متحده ،اين طرح يك نقطه عطف ژئوپوليتيك
بزرگ خواهد بود .در اين راه ،اروپايي كه يكي از بزرگ ترين مشاركت كنندگان اصلي در گرمايش زمين
است ،وابستگي اش به گاز طبيعي باز هم بيشتر خواهد شد اگرچه اثر اين سوخت بر گرمايش زمين كمي
كمتر از نفت و ذغال سنگ است.

همچنين ،تعهدات آقاي بايدن و خانم فون در ليِن حاكي از اراده مشترك آنها براي ايجاد دگرگوني در نظام
سوخت جهاني است ،كه از اين پس ديگر تنها زير سلطه قواعد بازار نخواهد بود ،بلكه خطوط گسست
ژئوپوليتيك تقسيم بندي آن را تعيين خواهد كرد .به اين ترتيب ،اياﻻت متحده و »دوستان« آن كنترل يك
شبكه عظيم توزيع سوخت را به عهده خواهند داشت ،درحالي كه بقيه دنيا شبكه اي با قد و قواره كوچك تر
را اداره خواهد كرد كه عملكرد آن بر مبناي وفاداري سياسي بازيگران آن خواهد بود .با توجه به اين كه
اجراي طرحي چنين بزرگ دشوار است ،بايد منتظر اين بود كه رقابت در سوخت جايگاهي بيش از پيش
مركزي در صحنه جهاني داشته و اياﻻت متحده بازيگر نقش هاي نخست آن باشد.
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