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  مقدمه

هاي نو،  ي انرژي براي يافتن انرژي ههاي قابل توجه در حوز ها و پيشرفت رغم تالش علي
اهميت حياتي نفت . رسد به نظر ميدشوار  آينده جايگزين كردن نفت ي هداقل تا چند دهح

ي جهاني مورد  عنوان يكي از عناصر اصلي قدرت در عرصه باعث شده تا ساماندهي آن به
اند با ايجاد و  نحوي كه آنها همواره كوشيده هاي بزرگ قرار گيرد به توجه دائمي قدرت

مده از اين ي عبخش. المللي، منافع و امنيت انرژي خود را تامين كنند نساماندهي نظام نفتي بي
ي خليج فارس روي داده  ها براي ايجاد و هدايت نظام ساماندهي جهاني نفت در منطقه رقابت

هاي انرژي آمريكا در قرن بيست و يكم و حمالت يازده  همزمان با انتشار گزارش چالش. است
ي  اي آمريكا تبديل شد؛ در ادامه  يكي از اركان سياست خاورميانهسپتامبر، نفت بيش از پيش به

كاران، نفت خليج فارس بصورت جزو الينفك  اين روند و با بقدرت رسيدن نومحافظه
ي حاضر در صدد است پيوند نفت خليج فارس و  مقاله. استراتژي امنيت ملي آمريكا درآمد
  . كاران بررسي نمايد ي نومحافظه در دورهرا استراتژي امنيت ملي اياالت متحده 

  
  جايگاه نفت خليج فارس در بازار جهاني نفت

، اينگونه 2007 در سال (International Energy Agency (IEA)) المللي انرژيآژانس بين
 به مقدار دو سوم افزايش يافته 2030بيني كرد كه ميزان تقاضاي جهاني براي نفت تا سال پيش

بخش اعظم اين افزايش . IEA, 2007:12-14)( ليارد تن خواهد رسيد مي3/15و به ساالنه 
تقاضا متعلق به كشورهاي در حال توسعه خواهد بود به نحوي كه تقاضاي نفت اين گروه از 

شود كه  بيني مي همچنين پيش. (Jaffe, 2004:13-14) افزايش خواهد يافت % 62كشورها 
 2025 ميليارد بشكه در سال 44 به 2001  ميليارد بشكه در سال28مصرف جهاني نفت از 

در همين رابطه تخمين زده شده كه مصرف . )Caruso and Doman, 2004: 28(افزايش يابد 
بر اساس اين برآورد سهم .  دو برابر خواهد شد2025انرژي كشورهاي در حال توسعه تا سال 

قابل توجهي از اين بخش . خواهد بود% 69آسيا در افزايش مصرف كشورهاي در حال توسعه 
افزايش مصرف نفت متعلق به كشورهايي نظير چين و هند است كه به سرعت در حال توسعه 

) ي جنوبي چين، هند، ژاپن و كره(شود مصرف نفت آسيا  پيش بيني مي. و صنعتي شدن هستند
 اين از.  ميليون بشكه در روز برسد3/33 الي 25 ميليون بشكه در روز به 8/17 از 2010تا سال 
. )Jaffe, 1997:4( خليج فارس تامين شود / ميليون بشكه بايد از خاورميانه25 الي 15ميزان 

واردات نفت آسيا از % 70خليج فارس به آسيا مي رود و /صادرات نفتي خاورميانه% 60
شود از  هاي سنگاپور تصفيه مي نفتي كه در پااليشگاه% 84. شود خاورميانه تامين مي

گردد نيز محصول  نفتي كه در ژاپن تصفيه مي% 78آيد و   فارس به دست ميخليج/خاورميانه
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 The James A. Baker III Institute for Public Policy, Sept( خليج فارس است/خاورميانه

2002: 10( .  
 سال آينده تقاضـاي ايـاالت   20دهد كه در  آمار و ارقام بازار جهاني نفت همچنين نشان مي      

رغم پيشرفت هاي تكنولوژيـك بـه طـور مـداوم و اساسـي افـزايش                  نيز علي متحده براي نفت    
هاي   ي سال   رود تقاضاي اياالت متحده براي نفت در  فاصله          بر اين مبنا انتظار مي    . خواهد يافت 

 20مصرف نفـت ايـاالت متحـده در ايـن فاصـله از روزي              . افزايش يابد % 40،  2025  تا    2002
 The US National Commission on(افزايش خواهد يافـت   ميليون بشكه 29ميليون بشكه به 

.(Energy Policy, Dec 2004: 1-2  نفت مورد نياز % 30 آمريكا صرفاً قادر است 2020در سال
.  ميليون بشكه نفت وارد نمايد     20خود را از داخل تامين كند و ناچار خواهد بود روزانه حدود             

ره تقاضاي جهاني براي نفـت حتـي بيـشتر از ايـن     دهند كه در همين دو اين اطالعات نشان مي  
 ميليـون   78كه اين به معناي افزايش مـصرف جهـاني نفـت از             % 50يابد، يعني     نرخ افزايش مي  

بـا توجـه بـه      .   اسـت  2025 ميليون بشكه در روز تا سال        120 به   2002بشكه در روز در سال      
ي ايـن      نيز باال است، مجموعه    اينكه رشد تقاضاي جهان در حال توسعه به ويژه در چين و هند            

 دالر  120شرايط باعث شده كه فشار تقاضا بر بازار اثر گذاشته و قيمـت نفـت را بـه بـيش از                      
در چنين شرايطي، مازاد ظرفيت توليد قابل اتكايي كه بتوانـد خروجـي             . براي هر بشكه برساند   

ي  ي اسـت كـه منطقـه     اين در حال  . نفت را به سرعت در هنگام بحران افزايش دهد وجود ندارد          
ي جهان است كه با كاهش توليد قابل توجه روبرو نخواهد شد و همين           خليج فارس تنها منطقه   

هـاي آينـده افـزايش        امر سهم توليدكنندگان نفت اين منطقه در بازار جهاني نفت را طـي سـال              
 National Commission on Energy Policy and Security of America's Future(  خواهد داد

Energy, 2005: 3(.  
تجـارت  % 30ي نفـت جهـان اسـت و     ذخاير اثبـات شـده    % 60ي    خليج فارس در بردارنده   

واردات اياالت متحده و اروپـا از ايـن   .  Cordesman, 2002: 2) (جهاني نفت را در اختيار دارد
 كـل نفـت مـصرفي     % 14 سـال آينـده      20طـي   . ي آينده افزايش خواهد يافت      منطقه در دو دهه   

بـوده  % 8،  1995آمريكاي شمالي از خليج فارس وارد خواهد شد در حـالي كـه ايـن رقـم در                   
خواهـد رسـيد    % 35بـه   % 25ي مـشابه از       واردات نفت اروپا از خليج فـارس طـي دوره         . است

)Larson, 2004: 3(  .ي اين منطقه به عربستان سعودي، ايـران و عـراق تعلـق     منابع نفتي عمده
ي   هاي اعمال شده، بررسي و اكتشافات قابـل تـوجهي در حـوزه              ليل تحريم عراق كه به د   . دارد

نفت انجام نـداده اسـت حتـي ممكـن اسـت بـيش از عربـستان سـعودي نفـت داشـته باشـد                         
)Katzman, 2003:1(.  



  

   1387  پاييز، 3شمارة ، 38 دوره ،سياست                                                               فصلنامه 316 

هاي اياالت متحده در خصوص امنيت انرژي كه اين كشور را  ها و نگراني عالوه بر دغدغه
صر امنيتي قدرتمندي تحت ا سپتامبر عن11 پس از ي ه در دورزند، با خليج فارس پيوند مي

هاي كشتار جمعي و نگراني از چگونگي  ، جلوگيري از گسترش سالحعنوان مبارزه با تروريسم
تر نموده و   خليج فارس را عميقي ه، پيوند امنيت ملي آمريكا با منطقمصرف دالرهاي نفتي

تحت اين شرايط موضوع امنيت انرژي . كرده استاي چند بعدي تبديل  ن را به مقولهآعمالً 
به اين ترتيب نفت خليج فارس در . اي بسيار پيچيده تبديل شده است اياالت متحده به مسئله

هاي نوظهور نقشي  امنيت انرژي آمريكا و تداوم رهبري جهاني اين كشور در رقابت با قدرت
  . يابد حياتي مي

  

  چالش امنيت انرژي اياالت متحده

ي بروز  سازي در زمينه  كميسيون ملي سياست انرژي آمريكا يك شبيه2005 ژوئن 23در 
يك بحران نفتي هفت ماهه توسط يك گروه نه نفره از اعضاي سابق كاخ سفيد و مقامات ارشد 

آنها به اين نتيجه رسيدند كه اگر يك مقدار نسبتاً كم نفت . امنيت ملي اياالت متحده انجام داد
آنها اظهار . هاي عظيم اقتصادي و امنيتي خواهد داشت  شود اثرات و پيچيدگياز سيستم خارج

سابقه رسيده  ي بيا اند كه وابستگي اياالت متحده به نفتِ بخصوص وارداتي، به نقطه داشته
كند كه اين به  نفت مورد نياز خود را وارد مي% 50 بيش از 1998آمريكا از آوريل سال . است

ستراتژيك است؛ تحت شرايط كنوني بازار، كمبود جهاني چهار درصدي پذيري ا معناي آسيب
ذخاير استراتژيك اياالت . خواهد شدمنجر افزايش قيمت % 177 به ،ي نفت ي روزانه در عرضه

كند اما اين مقدار، هم از حيث  هايي فراهم مي  حمايت،متحده در برابر اختالالت نفتي عمده
البته اقتصاد اياالت متحده در مقايسه با گذشته .  استحوزه و حيطه و هم طول مدت محدود

ي  دهه% 50كمتر نفت محور است يعني براي توليد مقدار مشابه از توليد ناخالص داخلي، 
ها نفت هنوز نقش اساسي در اقتصاد  ولي علي رغم اين پيشرفت. كند  نفت مصرف مي1970

. متكي به نفت است% 97به ميزان بخش حمل و نقل اين كشور . اياالت متحده و جهان دارد
ثبات، رشد سريع تقاضاي جهاني نفت، ظرفيت مازاد توليد ناچيز  تمركز زياد بر نفت مناطق بي

 ساير عوامل  حمالت تروريستي، ناآرامي سياسي وي نفت به دليل و احتمال اختالل در عرضه
ي اياالت متحده شده ها و رشد تهديد نسبت به امنيت مل ثباتي مداوم قيمت همگي باعث بي

هاي اساسي انرژي، اقتصاد و امنيت ملي آمريكا  است  اين آسيب پذيري يكي از چالش. است
)National Commission on Energy Policy, 2005 : 3.(   

ي كمبـود حـاد    ي قيمت در بـازار نفـت مـسئله    ترين عامل تعيين كننده    مهم ،در حال حاضر  
كند در حـالي كـه در         ظرفيت توليد خود كار مي    % 99 اوپك با    امروزه. ظرفيت مازاد توليد است   
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ظرفيت توليد خود كار    % 80ي عراق به كويت با         درست قبل از حمله    1990و در   % 90 با   2001
مصرف بازار جهاني نفت اسـت،      % 2همين ظرفيت مازاد توليد ناچيز نيزكه معادل        % 70. كرد  مي

رود كه ظرف بيست      از اوپك انتظار مي   . رس قرار دارد  ي خليج فا    كنندگان منطقه   در اختيار توليد  
ي    ميليون بشكه در روز افزايش دهـد ولـي تجربـه           25 الي   20سال آينده ظرفيت توليد خود را       

 ميليـون بـشكه در      76/38دهد كه ظرفيت توليد اوپك رو به كاهش بوده و از              تاريخي نشان مي  
ي   اوپـك در اواسـط دهـه      . رسيده است  ميليون بشكه در روز در حال حاضر         31 به   1979سال  

 بـود  2005 ميليون بشكه در روز تـا سـال   95/32 به دنبال افزايش ظرفيت خود به سقف         1980
ايران، ليبي و عراق به دليـل اعمـال         .  ميليون بشكه در روز برسد     29 توانست به سقف     فقطولي  

در حالي . ناكام مانده اندهاي توليد پيش بيني شده     المللي در دسترسي به ظرفيت      هاي بين   تحريم
 5/12كه عربستان سعودي اعالم كرده قصد دارد به منظور افزايش ظرفيت توليد خود به سقف                

گذاري كند و توليد خود را تا سـال            ميليارد دالر سرمايه   50،  2009ميليون بشكه در روز تا سال       
  . اري مبهم استگذ هاي سرمايه  ميليون بشكه در روز برساند ولي هنوز گام15 به 2025

. گيـرد  هـا را هـم در بـر مـي     محدوديت ها به ميادين نفتي منحصر نيـست بلكـه پااليـشگاه     
كنند در حـالي   كار مي% 90هاي اياالت متحده، اروپا و چين در حال حاضر با ظرفيت              پااليشگاه

 ي اين در حالي اسـت كـه در فاصـله     . كردند  ظرفيت كار مي  % 85الي   % 75 با   1990كه در سال    
 تنزل يافـت كـه بـه    204 به 324هاي اياالت متحده از        تعداد پااليشگاه  1989 تا   1981هاي    سال

ايـن رونـد ادامـه يافتـه و         . معني از دست رفتن سه ميليون بشكه در روز، ظرفيت پااليش است           
در حالي كـه ايـن      .  رسيده است  149 به   2003هاي فعال اياالت متحده در سال         تعداد پااليشگاه 

ـ .  ساخته نشده است  اي    عمده سال اخير پااليشگاه     30االيشگاه بسته شده، در     تعداد پ  عـالوه  ه  ب
ي خلـيج فـارس را        ي نفـت در منطقـه       اي از مشكالت داخلي، كشورهاي توليد كننـده         مجموعه

 بـه   1982 هزار دالر در سـال       30ي عربستان سعودي از       براي مثال، درآمد سرانه   . كند  تهديد مي 
 ميليـون   22 ميليون نفر بـه      7 تنزل كرده است چون جمعيت اين كشور از          2003 دالر در    9300

سطح رفاه در اين قبيل كشورهاي نفتي تنزل يافتـه و در  . )Jaffe, 2005: 2-10(نفر رسيده است 
هاي منطقه از تامين رفاه       كاري افزايش قابل توجه داشته است به نحوي كه دولت           مقابل نرخ  بي   

ي نارضـايتي و      اند كه اين امر زمينـه        براي شهروندانشان ناتوان مانده    1970ي    دوران طاليي دهه  
  . ثباتي داخلي را فراهم كرده است بي

.  تا كنـون مواجـه اسـت       1973 بازار جهاني نفت با دشوارترين شرايط از زمان شوك نفتي           
ر اين دشواري صرفاً ناشي از اين نيست كه نفت وجود ندارد، بلكه ناشي از شـرايط سياسـي د                  

مجموعـه شـرايط   .  )Baker Institute, Nov 2002: 11 (سته  نيزحال گذار و عوامل غير نفتي
ي جهاني نفتي و وابستگي چنين بازاري به منابع خليج فارس از نظر تـامين امنيـت                   بازار فشرده 
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كننـده و     انرژي جهان، الزاماتي را بر اياالت متحده به عنوان  ابرقـدرتي كـه بزرگتـرين مـصرف                 
ي نفـت و   بر اساس گـزارش نـشريه  . گر بازار جهاني نفت است تحميل كرده     يمندترين باز قدرت
ايـاالت متحـده در خـالل    ) محصوالت+ خام (خالص نفت وارداتي (Oil & Gas Journal)گاز 

 ميليون بشكه بوده است كه اين ميزان، معادل         8/11 به طور متوسط روزانه      2004ژانويه تا اكتبر    
از خليج فارس وارد شده     %) 20( ميليون بشكه از اين مقدار       4/2. يكا است كل تقاضاي آمر  % 58

ي وابستگي نفتي اياالت متحده به قيمت         اند كه هزينه    برخي متخصصان نفتي برآورد كرده    . است
 تريليون دالر بوده است كه اكثر اين هزينـه در     6/3 تا كنون    1970 از سال    2000ثابت دالر سال    

ي اطالعات انرژي وزارت      بر اساس پيش بيني اداره    .  تحميل شده است   1986 تا   1979ي    فاصله
 2005 دالر براي هر بشكه نفت خام، در سـال           45  الي    35انرژي اياالت متحده با فرض قيمت       

 ميليارد دالر بوده است؛ مسلماً بـا افـزايش          250 الي   150ي مستقيم وابستگي نفتي آمريكا        هزينه
.  ي مذكور به مراتـب بيـشتر شـده اسـت      براي هر بشكه، هزينه دالر120قيمت نفت به بيش از   

وابستگي نفتي، يك وابستگي ساده به واردات نفت نيست؛ يك سندرم است؛ تركيبي از عوامـل                
كنند و براي پاسخ گويي بـه         است كه با هم مشكالت اقتصادي، سياسي و اجتماعي را ايجاد مي           

 ابعاد اقتصادي، سياسي، زيست محيطي، و حتي        نگري الزم است كه تمام      هاي جامع   آن، سياست 
در . )Sanjan & Greene , Feb 2005: 1 (فرهنگي و اجتماعي بازيگران اين عرصه را در برگيرد

چنين شرايطي تهديدهاي فراواني نسبت به منافع نفتي مستقيم و غيرمستقيم ايـاالت متحـده در                
المللـي ايـن كـشور تحميـل          هاي بـين    يگذار  خليج فارس وجود دارد كه الزاماتي را بر سياست        

  .كند مي
  

  ي سياست انرژي و استراتژي امنيت ملي اياالت متحده  سابقه

ي گذشته به     هاي انرژي، امنيتي و دفاعي اياالت متحده در خليج فارس طي پنج دهه              دغدغه
  :اند اين منافع به طور كلي شامل موارد ذيل بوده. طور مداوم در حال افزايش بوده است

ي سياسي و نظامي شوروي بر اين منابع در زمان جنـگ    جلوگيري از سلطه   -1
 ؛اي مخالف آمريكا هاي منطقه ي قدرت سرد و سپس سلطه

ي رشد وابستگي غـرب بـه نفـت خلـيج فـارس و                اهميت منطقه در نتيجه    -2
 ؛خاورميانه و ضرورت اطمينان از تداوم دسترسي به منابع خليج فارس

ديدهاي تروريستي نسبت به اياالت متحـده و        هايي در چارچوب ته     نگراني -3
هاي بنيادگراي اسـالمي و همچنـين بـه زعـم آمريكـا               منافع اين كشور از سوي گروه     

ي ا هاي نفتي خليج فارس براي تبديل شدن به يك قـدرت منطقـه    تالش برخي دولت  
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هاي كشتار جمعي و حمايـت        چالشگر اياالت متحده در چارچوب دستيابي به سالح       
 .هاي تروريستي از گروه

همچنان كه از بررسي منافع اياالت متحده در خليج فـارس طـي پنجـاه سـال گذشـت بـر                     
 آيد، تمامي اين اهداف و منافع به طور مستقيم و غيرمستقيم با منـابع نفتـي منطقـه مرتبطنـد                      مي
يت نمود، اين منطقه از اين درجه از اهم        اي كه بدون وجود نفت در خليج فارس بعيد مي           گونهبه

در يك سـير تحـول تـاريخي، در زمـان         . در استراتژي امنيت ملي اياالت متحده برخوردار شود       
حـامي  "رياست جمهوري نيكسون، كارتر و ريگان نقش ايـاالت متحـده در خلـيج فـارس از                   

  .  تبديل شد"بازيگر اصلي" به "بريتانيا
و اسـرائيل،   اعـراب    1973ي جنـگ      به دنبال تحـريم نفتـي اعـراب عليـه غـرب در نتيجـه              

پذيري اقتصاد اياالت متحده و اروپاي غربي نسبت به تحريم نفتي آشكار شـد و آمريكـا                   آسيب
هاي خود را بازبيني نمود و نفت و مسائل اقتصادي بيش از پيش جزو منافع استراتژيك  سياست

و بـه   ) بـراي غـرب   ( ي نفت منطقه با قيمت قابـل قبـول          تداوم دسترسي به عرضه   . قرار گرفت 
گويي به نيازهاي اياالت متحـده و متحـدانش و بكـارگيري درآمـدهاي                دار كافي براي پاسخ   مق

 تر  برجستهي  نفتي در مسيري كه تهديدي براي غرب نباشد، در سياست دو ستوني نيكسون نقش             
 باعث شد كه دكترين نيكسون به نفـع آنچـه دكتـرين             1979يك سلسله حوادث از سال      . افتي

تـوان بـه      ي اين وقايع مـي      از جمله . گذاشته يا به تعبير بهتر، تكميل شود      كارتر خوانده شد كنار     
تجاوز شوروي به افغانستان، انقالب اسالمي در ايران، جنگ مرزي بين دو يمن و بروز جنـگ                  

ي   عراق با ايران اشاره كرد كه همگي حاكي از رشد نيروهاي راديكال مخالف غـرب در منطقـه                 
  . و تهديد امنيت انرژي آمريكا بودثباتي  خليج فارس، افزايش بي

تر براي تامين منافع اياالت متحده در پيش گرفت و خليج فارس را               كارتر سياستي تهاجمي  
رژيم كارتر كه نگران گسترش نفوذ شوروي بـه         .  آمريكا تعريف كرد   "منافع حياتي "ي    در زمره 

لت انقالبي ايران عادي ي نفت بود، سعي كرد روابطش را با دو خليج فارس و اختالل در عرضه 
جنگ دو يمن فرصتي براي ايفاي نقش اياالت متحده در شرايط تازه فراهم كرد و آمريكـا             . كند

 جديد براي حـضور دائمـي نظـامي         ينيروهاي خود را به درياي عرب گسيل داشت و جايگاه         
سترش صورت تمايـل و گـ       با تجاوز شوروي به افغانستان تصويري به      . اياالت متحده ايجاد كرد   

ي آمريكـا مـسلط    نفوذ شوروي به خليج فارس و اقيانوس هند بر ذهنيت كارتر و هيئت حاكمه         
شد و ضرورت طراحي و اجراي يك سياست جديد براي اياالت متحـده محـرز گرديـد زيـرا                   

سياسـت جديـد در     . شـد   ها قلمداد مـي     طلبي روس   ي توسعه   تجاوز شوروي به عنوان گام اوليه     
  :صورت ذيل بيان شد ن كارتر و به به عنوان دكتري1980
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هر كوششي توسـط يـك نيـروي خـارجي بـراي در دسـت               
ي تجـاوز نـسبت بـه         ي خليج فارس به منزله      گرفتن كنترل منطقه  

منافع حياتي اياالت متحده در نظر گرفتـه خواهـد شـد و چنـين               
ي هر ابزاري كـه الزم باشـد از جملـه نيـروي               تجاوزي به وسيله  

  . Tempest, 1993, P:23) (د شد نظامي پاسخ داده خواه
تـرين  ريگان سياست كارتر را مورد تاكيد و تصريح قرارداد و شـوروي را بـه عنـوان مهـم                  

در همين رابطـه  . ي خليج فارس و منافع اياالت متحده در آن قلمداد كرد تهديد نسبت به منطقه  
اد پيونـد بـا    از طرف دولت ريگان مطرح شـد كـه بـر لـزوم ايجـ         "اجماع استراتژيك "موضوع  

البتـه نگرانـي ايـاالت متحـده در تمـامي           . كشورهاي دوست در منطقه عليه شوروي تاكيد كرد       
دول عرب علـي رغـم تاكيـد        . هاي امنيتي دول عرب منطقه همخواني نداشت        ها با دغدغه    زمينه

اي ضدشوروي، بيشتر نگران جمهـوري اسـالمي          هاي منطقه   دولت ريگان بر لزوم ايجاد ائتالف     
در .  شوراي همكاري خليج فارس را ايجاد كردنـد        1981 بودند و در همين راستا در سال         ايران

. فارس تبديل شدهاي اياالت متحده در خليج هر حال عربستان سعودي به محور جديد سياست
آمريكا خود را موظف دانست تا به هرگونه تهديدي نسبت به عربستان سـعودي پاسـخ داده و                  

 مجـدد بـر اولويـت و اهميـت      ي طريق ممكن باز نگهدارد كه اين تاكيـد        ي هرمز را به هر      تنگه
  . Bell, 1990:  1-9)(  بودفارس و وابستگي امنيت انرژي اياالت متحده به آنمنابع نفتي خليج

اياالت متحده در كنار ابتكارات جديد استراتژي امنيت ملـي خـود، برخـي از اقـدامات را بـه                    
در پاسـخ بـه دو جنـگ اول خلـيج           .  دهد  رس انجام داده و مي    ي خليج فا    صورت سنتي در منطقه   

هـاي خلـيج       سـاير حكومـت    1990 و   1980هاي    فارس توسط عراق عليه ايران و كويت، در دهه        
ايـن سياسـت سـنتي      . ي نظـامي را در پـيش گيرنـد          فارس تشويق شدند كه يك سياست توسـعه       

گرداند و هم بـه   ا به غرب بازميهمچون گذشته، هم بخشي از درآمدهاي نفتي كشورهاي منطقه ر   
شان بر منابع     كه كنترل (اي عراق و ايران       زعم آمريكا قادر بود حداقل تا حدي در برابر اميال منطقه          

تـر اينكـه      بازدارنـدگي ايجـاد كنـد و مهـم        ) توانست براي آمريكا فاجعه آميز باشد       نفتي منطقه مي  
تر براي حضور اياالت متحده       ي گسترده   ازمينههاي منطقه،     پيوندهاي نظامي اياالت متحده با دولت     

%) 29( و بريتانيـا  %) 45(ي سـالح عمـدتاً از ايـاالت متحـده             تهيه. آورد  در خليج فارس فراهم مي    
 153 كـل واردات تـسليحات خلـيج فـارس           1999-1994در مدت پنج سـال      . گرفت  صورت مي 

.  عربستان سـعودي اختـصاص داشـت    ميليارد دالر آن به   103ميليارد دالر به قيمت جاري بود كه        
ي مستقيم حفـظ      اين خريدها عالوه بر اينكه قرار بود دول خليج فارس را تا حدي در برابر حمله               

ي قابـل توجـه   يـ كردند ما به ازا شد دالالن و كارگزاراني كه خريدها را هماهنگ مي      كند، باعث مي  
طـور كلـي غـرب تبـديل          تحده و بـه   اينان به گروه ذي نفوذ قدرتمندي در اياالت م        . دريافت كنند 
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در ايـاالت متحـده،     . كردنـد   ي با ثبات نفـت حمايـت مـي           عرضه –شدند كه از چارچوب قيمت      
انگليس و فرانسه نيز صادركنندگان و دالالن تسليحات، از نقـش سياسـت نظـامي در چـارچوب                  

حاتي بـه   هـاي تـسلي     كردند تا تداوم و اسـتمرار فـروش         ي باثبات نفت حمايت مي       عرضه –قيمت  
به اين ترتيب يك اتحاد محكم بين تجارت اسـلحه          . كشورهاي نفت خيز خليج فارس حفظ شود      

ي نفـت     صادركنندگان عمـده  . و نفت پديد آمد كه در حال حاضر نيز با قوت و قدرت ادامه دارد              
  ). Chapman & Khanna, 2004: 2-29( در خليج فارس، واردكنندگان اصلي تسليحات هستند 

كننـد كـه      ي سـلطنتي حكمرانـي مـي        ي جنوبي خليج فارس هنوز شش خـانواده         در حاشيه 
ي آنهـا     هاي رسمي دفاعي با اياالت متحده، بريتانيا يا فرانسه دارنـد و در همـه                همگي توافقنامه 

شكنندگي ساختار قدرت در كشورهاي نفتي خلـيج فـارس          . هاي آمريكايي مستقر هستند     پايگاه
ده به نفت منطقه از سوي ديگر، منجـر بـه اسـتقرار يـك الگـوي                 از يك سو و نياز اياالت متح      

ي خليج فارس به جهان صنعتي  تامين و تدوام جريان نفت منطقه     : دو شد  مستمر روابط بين اين   
در ازاي تضمين امنيت كشورهاي نفت خيز منطقه توسط اياالت متحده در قبال نفـوذ شـوروي       

ي پـس از  اي مخـالف وضـع موجـود در دوره          ههاي منطق   در زمان جنگ سرد و در برابر قدرت       
بر اين اساس نظام امنيتي خليج فارس از ديد اياالت متحده بايد داراي خصوصيات              . جنگ سرد 

  :ذيل باشد
ي قابـل قبـول بـراي       توليد باثبات نفت و تـداوم طيـف قيمـت دو جانبـه             –الف  

 ثبـات در  هدف از اين سياست ايجاد (مصرف كنندگان و صادركنندگان خليج فارس      
ها بود چون جهان صنعتي به همان اندازه كه در برابـر افـزايش قيمـت آسـيب                    قيمت

  ؛)بيند ها نيز لطمه مي ثباتي قيمت پذير است، از نوسان دائمي و بي
هـاي بـا هـدف كـسب          قدرت نظامي كافي براي بازدارندگي در برابر جنگ        –ب  

كه اين سياسـت همچنـان كـه    (اي    هاي بالقوه منطقه    نفت خليج فارس در برابر قدرت     
ي تسليحاتي به دول نفتي عـرب و نيـز حـضور              هاي عمده   اشاره شد در قالب فروش    

  ؛)شود مستقيم نظامي اياالت متحده در منطقه، تعقيب مي
اي در    ي هـسته     سازوكارهاي سياسي يا نظامي بـراي كـاهش تهديـد فزاينـده            -ج

هوري اسـالمي ايـران     در حال حاضر هدف اين سياست به طور مشخص جم         (منطقه  
ي قدرت در منطقـه را بـه شـدت دگرگـون              تواند موازنه   اي مي   است زيرا ايران هسته   

  ؛)كند
ي تامين كنندگان امنيـت نظـامي         ه حفاظت نهادي در برابر كنترل نفت به وسيل        -د

به طور مشخص اين سياست از يك سو در صدد جلوگيري از كنترل منـابع نفتـي و                 (
اي در خليج فارس و همچنين خنثـي          هاي منطقه    توسط قدرت  مسيرهاي انتقال انرژي  
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كردن تهديدهاي تروريستي نسبت به تاسيسات نفتي در كـشورهايي نظيـر عربـستان              
  ؛)سعودي است

شوند  هايي در خليج فارس كه توسط شهروندانشان حمايت مي  ايجاد حكومت-ه
ربي خليج فـارس    خيز ع   اياالت متحده از نارضايتي عمومي در داخل كشورهاي نفت        (

بر ايـن اسـاس   . بيند ثباتي در اين كشورها مي      اي براي بي    آگاه است و اين امر را زمينه      
اياالت متحده خواستار تغييراتي هر چند صـوري در كـشورهاي نفتـي عربـي خلـيج               
فارس با هدف به ظاهر دموكراتيك كردن فضاي سياسي در منطقه است تـا از ميـزان                 

  .)اين تهديد بكاهد
ي خليج فارس با روندي فزاينده در دوران پس از جنـگ        هاي فوق، منطقه    ناي استدالل بر مب 

رغم فروپاشي شوروي و از بين رفتن تهديد گسترش نفوذ كمونيسم، اهميت خـود را                 سرد علي 
سـاز    ثبـات   هـاي بـي     ي بيل كلينتون، مقابله با قدرت       حفظ كرد و در قالب سياست مهار دو گانه        

در واقع از اين زمان، عراق و ايران به عنـوان  . ار اياالت متحده قرار گرفتاي در دستور ك  منطقه
توانـست از طريـق در كنتـرل          شـان مـي     اي  ي منطقه   دو قدرت نفتي منطقه كه اميال بلند پروازانه       

گرفتن منابع نفتي خليج فارس، امنيت انرژي اياالت متحده را با خطر جـدي مواجـه كنـد، بـه                    
هـاي بـالقوه      سياسـت مواجهـه بـا قـدرت       . ي آمريكا تبديل شدند     دههاي مهاركنن   هدف سياست 

 سپتامبر با شدت بيشتري در چارچوب مبـارزه بـا           11ي پس از      اي خليج فارس، در دوره      منطقه
طور مستقيم و     هاي كشتار جمعي كه همچون گذشته به        تروريسم و جلوگيري از گسترش سالح     

  . س و امنيت انرژي بودند، دنبال شدغيرمستقيم در پيوند با منابع نفتي خليج فار
  

نفــت خلــيج فــارس و اســتراتژي امنيــت ملــي ايــاالت متحــده در دوران 

   كاران نومحافظه

گذاران اياالت متحده را وادار به توجه عميق و فراگير به  يكي از عواملي كه سياست
 استراتژي د و از اين حيث جايگاه نفت خليج فارس در سياست ملي انرژي وكرموضوع انرژي  

 قرن بيستم در تأمين هاي پايانيسالد، مشكالتي بود كه از نموتر  امنيت ملي آمريكا را حياتي
اياالت متحده در قرن بيستم با معضالتي همچون قطع برق، . انرژي داخلي آمريكا بروز كرد

هاي بخش انرژي و همچنين كمبود انرژي مواجه شد كه همگي، پيامدهاي  ضعف زيرساخت
 دولت بوش ،بر اين اساس. شدند  از عدم اتخاذ يك سياست جامع انرژي محسوب ميناشي

هاي موجود و نيز تداعي  ها و دشواري بايد از طريق نشان دادن و در مواردي اغراق در واقعيت
تهديدهاي امنيتي، براي شهروندان آمريكايي، اقداماتي اضطراري در قالب استراتژي امنيت ملي 

المللي براي تامين امنيت انرژي اين كشور   متكي بر ابتكارات بين  بخش عمدهاين كشور، كه در
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 مهم از مشكالت يحل بخشدر اين رابطه، راه. آورد عمل مي با تمركز بر خليج فارس بود، به
به عبارت .  گشت تر در آن باز مي ي خليج فارس و دخالت گسترده اياالت متحده به منطقه

فارس  دولت بوش وضعيت ناامني انرژي خود را با تهديدهاي امنيتي كه از سوي خليج،ديگر
شد،  پيوند زد و راه حل خروج از اين شرايط ناامني را دخالت در اين  متوجه اياالت متحده مي

  .منطقه نشان داد

ي   دهد كه اين كـشور در آسـتانه         بررسي عناصر سياست ملي انرژي اياالت متحده نشان مي        
المللي در يك وضعيت بالقوه بحراني از حيـث           ن بيستم، هم در بعد داخلي و هم در بعد بين          قر

هاي اياالت متحده براي افزايش توليـد         رغم تالش   علي. برده است   تامين امنيت انرژي به سر مي     
هاي جايگزين و تجديدپذير،      ي غربي و افزايش استفاده از انرژي        نفت و تامين انرژي از نيم كره      

هـاي فـسيلي، بـه خـصوص نفـت وابـسته              بيني همچنان به سوخت     ي قابل پيش    يكا تا آينده  آمر
همين امر موضوع تامين امنيت انرژي و نفت و به تبع آن خليج فارس را در مركـز                  . خواهد بود 

  . استراتژي امنيت ملي اياالت متحده قرار داده است

خش انـرژي جهـاني مبتنـي بـر     ي حمايت از يك ب      سياست بلند مدت اياالت متحده بر پايه      
گذاري باز باشد، استوار شده و بـر ايـن اسـاس در صـدد                 بازار آزاد كه بروي تجارت و سرمايه      

ي نفت در خليج فارس است كه بـروي رونـد         اي از كشورهاي توليد كننده      گشايش درهاي پاره  
بـري جهـاني    ي نقـش ره     ايـاالت متحـده بـه دنبـال ادامـه         . انـد   انرژي جهاني ليبرال بسته مانده    

هاي انرژي آمريكايي در ايـن فـضاي بـه اصـطالح انـرژي جهـاني ليبـرال اسـت و در                        شركت
ي   گذاري آنهـا در كـشورهاي توليـد كننـده           چارچوب سياست ملي انرژي خود مايل به سرمايه       

ي   باشد؛ فضايي مبتني بر الگوهاي بازار آزاد كـه بـا پـشتوانه              نفت خليج فارس از اين طريق مي      
ي خلـيج فـارس باعـث مزيـت و برتـري              الت نظـامي ايـاالت متحـده در منطقـه         حضور و دخ  

هاي نفتي آمريكايي در منطقه خواهد شد؛ همان الگويي كه در عـراق پـس از                  انحصاري شركت 
ي نفـت ايـن كـشور         هاي آمريكايي، از صـحنه      اشغال روي داد و منجر به حذف رقباي شركت        

ي   هاي نفتي مخالف آمريكـا در منطقـه          تغيير رژيم  اياالت متحده در همين مسير حتي از      . گرديد
خليج فارس حمايت خواهد كرد و اين سياست را از طريق تعقيب و تحقـق اسـتراتژي امنيـت                   

 . )National Commission on Energy Policy,2005 (آورد ملي خود به اجرا در مي

ت خلـيج فـارس دو      ، اهميـ  2001ي پس از يـازده سـپتامبر          بر مبناي اين تحوالت، در دوره     
كاران اياالت متحده قرار گرفـت كـه در پـس            چندان شد و پنج مبحث در دستور كار نومحافظه        

  :آنها موضوع تامين امنيت انرژي مستتر بود
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از نظـر آمريكـايي هـا سـرنگوني         : سرنگوني صدام حسين و اشغال عـراق       -1
ت متحده  توانست متضمن چندين منفعت براي اياال       صدام حسين به طور همزمان مي     

هاي نفـت خيـز و در عـين حـال             باشد؛ از جمله اينكه، تهديد صدام نسبت به دولت        
ي اشـغال كويـت توسـط       اياالت متحده هنـوز خـاطره     . رفت  ضعيف منطقه از بين مي    

صدام و در كنترل گرفتن بخش عظيمي از منابع نفتي منطقـه در دسـت يـك قـدرت                   
ا اشغال عراق احتمـال تكـرار چنـين      ي مخالف غرب را به ياد داشت و ب          بالقوه منطقه 

به عالوه با اشـغال عـراق و كنـار زدن رقبـاي فرانـسوي،         . برد  سناريويي را از بين مي    
هاي نفتي آمريكايي، كنترل انحصاري نفت عراق را در دسـت       روسي و چيني، شركت   

گرفتند؛ و در نهايت تصور بر اين بود كه اياالت متحده با ايجاد يك دولت دسـت                   مي
تواند اين كشور را به پايگـاه ايـاالت متحـده  در خلـيج فـارس                   ده در عراق، مي   نشان

هـاي    تبديل نموده و از آن به عنوان پيـشقراول تغييـر در منطقـه عليـه سـاير قـدرت                   
اسـتفاده  ) به طور خاص ايـران    (اي خليج فارس كه مواضع ضدآمريكايي دارند          منطقه

  ؛كند
ي ايـن مناقـشه و        مايل به خاتمـه   اياالت متحده   . وضعيت اعراب و اسرائيل    -2

هـاي    ي مـالي بـه گـروه        هـاي گـسترده     تامين امنيت اسرائيل بوده و اعتقاد دارد كمك       
فارس ي خليج   هاي ضدآمريكايي منطقه    فلسطيني و لبناني كه از درآمدهاي نفتي دولت       

 ؛كند تر شدن اين مناقشه ايفا مي  مهم در طوالنيي نقش،شود تامين مي

ايـاالت متحـده، جمهـوري      . الح هـاي كـشتار جمعـي      ايران و گسترش س    -3
ساز ضـدآمريكايي در خلـيج        ثبات  اي بي   اسالمي ايران را به صورت يك قدرت منطقه       

كند كه از يك سو بـا اسـتفاده از درآمـدهاي نفتـي خـود در صـدد                     فارس قلمداد مي  
 اي به نفع خـود      هاي كشتار جمعي با هدف بر هم زدن توازن منطقه           دستيابي به سالح  

تواند بـا اسـتفاده    هاي ضدآمريكايي است و از سوي ديگر خود مي   و حمايت از گروه   
اش جريان نفت و امنيت انرژي جهاني در بـازار            از موقعيت ژئوپليتيك و توان نظامي     

اياالت متحده در صدد گـرفتن      . ي نفتي را با تهديد جدي مواجه كند         به شدت فشرده  
هاي پيش گفتـه      وز تهديدهاي احتمالي در زمينه    اين موقعيت از ايران و ممانعت از بر       

است كه هر دو به طور مستقيم و غيرمستقيم با منـابع نفتـي خلـيج فـارس مرتبطنـد                    
)Center for Middle East Public Policy, 2004: 1(؛ 

گـذرد    هر چه مي  ). ي امنيت انرژي    به ويژه در زمينه   (امنيت داخلي عربستان   -4
ايـن كـشور يكـي از بـاالترين      . شـود   تـر مـي     ثبات  بيعربستان سعودي از نظر داخلي      

 15 زير   2000جمعيت آن در سال     % 42را دارد و    %) 3(هاي رشد جمعيت جهان       نرخ
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اين امر مشكالت فراواني نظير ايجاد شغل، تامين خـدمات اجتمـاعي و             . اند  سال بوده 
اي خـدمات   هـ   هاي اخير مجبور شده يارانه      عربستان در سال  .  را پديد آورده است   .... 
ي   هاي اوليه   اي اجتماعي را كاهش دهد و همزمان بسياري از مردم كشور آموزش             پايه

. هـاي بنيـادي روبـرو اسـت         اند و نظام آموزشي اين كشور بـا چـالش           شغلي را نديده  
.  وابـسته اسـت   %) 75(اقتصاد عربستان سعودي نيز به شدت به نيروي كـار خـارجي             

اي در اين كشور ايجاد كرده كـه بـه        ان و ناراضي  هاي فوق، جمعيت به ويژه جو       زمينه
هاي عمومي ناشي از انقالب ارتباطات و اطالعات، بـسياري            ي افزايش آگاهي    واسطه

از مشكالت خود را متاثر از نفوذ اياالت متحده در منطقه و تالش ايـن كـشور بـراي           
نند كـه ايـن     بي  كنترل منابع نفتي خليج فارس و نيز وابستگي دولت شان به آمريكا مي            

. كنـد   امر به زعم آمريكا، بستر مناسبي براي رشد افراط گرايي و تروريسم فراهم مـي              
ي اين مسائل، امنيت داخلي عربستان را با مشكالتي مواجه ساخته اسـت كـه از                  همه

  ؛تواند امنيت انرژي اياالت متحده را به خطر اندازد ثباتي مي طريق ايجاد بي
 بـا حـضور     2003ار نفت و امنيـت كـه در مـه           سمين. تهديدهاي تروريستي  -5

ي نفتـي در دانـشگاه هـاروارد برگـزار شـد، نتيجـه گرفـت كـه            متخصصان برجـسته  
يكـي تهديـد نـسبت    . تروريسم از دو نظر يك نگراني اصلي براي امنيت انرژي است        

هاي صنعت نفت و اهداف نرم آن در كشورهاي توليد كننده و مـصرف                به زيرساخت 
هـاي تروريـستي و       استفاده از فروش نفت براي حمايـت از سـازمان         كننده و ديگري    

گزارش سمينار هاروارد حتي احتمال سرنگوني رژيم كنوني        . هاي حامي آنها    حكومت
اياالت متحده معتقد اسـت كـه       . عربستان توسط مخالفان داخلي را مطرح كرده است       

اصل شـده و بـر      تمامي اين اقدامات ضد آمريكايي از محل وجود درآمدهاي نفتي ح          
اين اساس كنترل نفت خليج فارس بيش از پيش ابعاد امنيتي پيدا كرده و اهميت يافته       

 .)Jaffe, Sep 2003: 5-15(است 
هـايي در   ي جيمز بيكـر دانـشگاه رايـس شـروع بـه انتـشار گـزارش            موسسه 1996از سال   

 كـرد و نتيجـه      هاي سياسي، اقتصادي و مذهبي خاورميانه و اثرات آن بر نفـت             خصوص جريان 
هاي دروني اسـت تـا تحـوالت بـا منـشا       ثباتي گرفت كه اين منطقه بيشتر مستعد تحوالت و بي 

خواسـت از فرآينـد اصـالح سياسـي،           ها از ايـاالت متحـده مـي           اين مجموعه گزارش  . خارجي
سازي و مشاركت بيشتر در سيستم اقتصادي براي گسترش عدالت اجتماعي حمايـت         خصوصي

ها براي تامين امنيت      گرايي اسالمي شود؛ جالب اين است كه  اين توصيه           روز افراط كند تا مانع ب   
هايي كه پيوند ميان نفت خليج فارس و امنيت ملي  توصيه. انرژي اياالت متحده ارائه شده بودند

توجهي توسط سياستگذاران اياالت متحده مواجه شدند و        دادند و نهايتاً با بي      آمريكا را نشان مي   
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   كردنـد ي يـازده سـپتامبر فـراهم          هـاي بـروز حادثـه       ن ترتيب همراه با ساير عوامل، زمينـه       به اي 
)Jaffe, 2004: 1( .  

كاران معتقد بودند كه بايد يك چرخش راديكال در  بر اساس اين تحوالت، برخي نومحافظه
كـا بايـد    انـد كـه آمري      كاران بر اين باور بـوده       نومحافظه. سياست نفتي اياالت متحده بوجود آيد     

ي نفت خليج فارس داشته باشد تا از اين طريـق ضـمن تـامين مـستقيم        تر در حوزه     فعال ينقش
گيـري توليدكننـدگان      ي درآمدهاي نفتي و قدرت      واسطه  ژي، ساير تهديدهايي را كه به     امنيت انر 

حملـه بـه    .  خنثي كند  ،دهند  نفتي ضدآمريكايي، منافع اياالت متحده را در معرض خطر قرار مي          
اي اقـداماتي     ي هـسته    راق و اشغال اين كشور و تحت فشار قراردادن ايران از طريـق پرونـده              ع

 در همين راستا، سياسـت ايـاالت متحـده بـراي            .است كه در همين چارچوب قابل تبيين است       
ي انرژي،  نه تنها يك هدف اقتصادي بلكـه يـك ابـزار اسـتراتژيك                  ايجاد تنوع در منابع عرضه    

الت متحده در صدد است توان اوپـك را بـراي تعيـين قيمـت تنـزل دهـد و       همزمان، ايا . است
ي خلـيج فـارس را از كـسب درآمـد محـروم كنـد و در                   هاي غيردوست نفتي در منطقـه       دولت

صورت عدم توفيق در اعمال اين محدوديت درآمد، حتي نسبت به تغيير رژيم در اين كشورها                
  .)The National Interest, 11/15/2004: 2-3( اقدام نمايد

ي خليج فارس بـر اسـتراتژي امنيـت ملـي ايـاالت               اي در دنياي حاضر به اندازه       هيچ منطقه 
گرايـي اسـالمي بـه     اهميت نفت خليج فارس، مبارزه بـا تروريـسم و افـراط         . متحده نفوذ ندارد  

ي غيرقابل تفكيك از يكديگر، در اين منطقه پيونـد خـورده    صورت يك كليت درهم تنيده شده    
كاران آمريكـايي بـر    نومحافظه. اي در طراحي استراتژيك آمريكا پيدا كرده است      ش برجسته و نق 

ي امنيـت ملـي ايـاالت متحـده طراحـي و              اي را در زمينه     هاي فوق، سياست ويژه     مبناي ديدگاه 
  : شناخته شده و سه عنصر كليدي داشته است"دكترين بوش"اند كه بنام  تعقيب كرده

  ؛اياالت متحده به عنوان تنها ابرقدرت جهان حفظ برتري نظامي -الف
هـا و     ي توافـق    دهد كـه حـوزة عملـش بواسـطه          اجازه نمي اعالم كرده،    اياالت متحده    -ب

المللي بسته شود و هنگامي كه الزم است اقدام هاي بازدارنده يـا پيـشگيرانه عليـه                 نهادهاي بين 
د دستيابي به سـالح هـاي كـشتار         كنند و قص    تروريست ها و ديكتاتورها كه از آنها حمايت مي        

  ؛جمعي دارند صورت گيرد، به صورت يكجانبه عمل خواهد كرد
  .هاي مبتني بر بازار آزاد در سراسر جهان  كار فعاالنه براي استقرار دموكراسي-ج

هـاي   عرصـه "تـرين   ترين و اصـلي  ي قابل توجه در اين رابطه آن است كه يكي از مهم        نكته
عنصر دكترين بوش كه در قالب استراتژي امنيت ملـي ايـاالت متحـده              هر سه    "عمل و استقرار  

اياالت متحده در صدد حفظ برتري نظامي خود        . ي خليج فارس است     تعقيب شده است، منطقه   
و ايران كه   ) زمان صدام (هايي نظير عراق      است و اين امر را اساساً براي مقابله و ضربه به دولت           
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ستيابي به سالح هاي كشتار جمعي با هدف كنترل منـابع نفتـي             به زعم اياالت متحده به دنبال د      
اياالت متحده اين برتري نظامي     . اند، مطرح كرده است     خليج فارس و گلوگاه انرژي جهان بوده      

ي خليج فارس به نمايش نگذاشته اسـت و از آنجـا              اي از جهان به اندازه      خود را در هيچ منطقه    
خلـيج  /ترين اولويـت خـود در خاورميانـه    ين و مهمخستنكه آمريكا در طول پنجاه سال گذشته    

ن عنـصر   نخـستي توان نتيجـه گرفـت كـه          فارس را نفت و انرژي اعالم كرده است، بنابراين مي         
  .با نفت خليج فارس ارتباط تنگاتنگي دارد) برتري نظامي اياالت متحده(دكترين بوش 

به اين ترتيب كه . ددارعنا دار ي خليج فارس ارتباط م دومين ركن دكترين بوش نيز با منطقه     
هـايي    ي عمل و اعمال اقدام يكجانبه و پيشگيرانه اياالت متحده عليه تروريسم و دولـت                عرصه

ي خلـيج   هاي كشتار جمعي هـستند، منطقـه   كه به زعم اياالت متحده به دنبال دستيابي به سالح 
شورهايي كه به صورت علني     به اين معنا كه اياالت متحده نه تنها نسبت به ك          . فارس بوده است  

هايي كـه از نياتـشان اطمينـان نـدارد و             دشمن اياالت متحده هستند، بلكه حتي نسبت به دولت        
آورد تا از بـروز حـوادثي نظيـر يـازده             نسبت به اميالشان مشكوك است، اقدام نظامي بعمل مي        

انه را عليه عـراق  اياالت متحده به صورت عيني و ملموس اقدام پيشگير       !. سپتامبر پيشگيري كند  
به كار برده و با استناد به همين اصل، ايران را نيز تحت فشار شديد قرار داده است و چـه بـسا               

ايـن امـر    . ي نزديك با توسل به اقدام پيشگيرانه وارد عمليات نظامي عليه ايـران شـود                در آينده 
 دولتـي كـه اميـال       ي خليج فارس و مجدداً عليه دو        تصادفي نيست كه اين اصل صرفاً در منطقه       

  .شود تواند امنيت انرژي اياالت متحده را تهديد كند، اعمال مي شان مي اي منطقه
هاي مبتني بر بازار      ركن سوم دكترين بوش تحت عنوان كار فعاالنه براي استقرار دموكراسي          

ي ديگـر دنيـا در    آزاد در سراسر جهان نيز در عمل به صورت عيني و عملي بيش از هر منطقـه                
هـاي مبتنـي بـر بـازار آزاد در            تعقيب سياست گسترش دموكراسي   . شود  يج فارس اعمال مي   خل

تواند بـه تـامين امنيـت انـرژي و منـافع نفتـي        خليج فارس به صورت مستقيم و غيرمستقيم مي    
به زعم سياستگذاران آمريكـايي گـسترش دموكراسـي در كـشورهاي            . اياالت متحده كمك كند   

ثباتي داخلي و يـا       ي مخالفت و بي     تواند زمينه   عربستان سعودي مي  دوست و متحد آمريكا نظير      
. شـوند كـاهش دهـد       بروز حمالت تروريستي را كه تهديدي عليه امنيت انرژي محـسوب مـي            

نيـز  ) عـراق دوران صـدام و ايـران       (گسترش دموكراسي در كشورهاي مخالف ايـاالت متحـده          
داقل تعديل رفتار آنهـا بيانجامـد و اهـداف          هاي مخالف آمريكا و يا ح       تواند به تغيير رژيمي     مي

اي آنها را كه ممكن است امنيت انرژي اياالت متحده را به خطـر انـدازد،                  ي منطقه   بلند پروازانه 
ي گسترش و استقرار نظام بازار آزاد نيز، اياالت متحده تحقق چنين امري            در زمينه . كمرنگ كند 

ي خلـيج     گذاري نفتي منطقـه     بازارهاي سرمايه ي گشايش انحصاري      را بيش از هر چيز در زمينه      
كند و بيشتر به دنبال تجديـد الگـوي عـراق در              هاي آمريكايي تعقيب مي     فارس به روي شركت   
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گذاري نفتي خليج فـارس و ايجـاد        اين خصوص است؛ يعني كنار زدن رقبا از بازارهاي سرمايه         
 در عـراق پـس از اشـغال         هاي نفتي آمريكايي؛ هدفي كـه عمـالً         موقعيت و مزيت براي شركت    

  .     تحقق يافت
بـه زعـم    . انـد    منـسجم، بـه شـدت درهـم تنيـده شـده            كـل سه ركن فوق به صورت يـك        

كاران آمريكايي تنها راه اطمينان از ثبات و امنيت انرژي در بلند مدت تغييـر سـاختار                   نومحافظه
ها معتقدنـد اگـر الزم      آن. است! هاي دموكراتيك   هاي ياغي با دولت     كل منطقه و جايگزيني رژيم    

اي بـراي     ي آمريكا و فشار بـر متحـدان منطقـه           باشد، اين سياست بايد از طريق اقدام پيشگيرانه       
ترين دستور كارهـاي امنيـت        انرژي و تروريسم مهم   .  گوتر تحقق يابد    هاي پاسخ   ايجاد حكومت 

ر اين زمينه را الگوي عمل آمريكا د. )Korb, 2005: 1-34(اياالت متحده در خليج فارس هستند
  :توان به صورت زير ترسيم كرد مي

    ←هـاي باصـطالح يـاغي          اقدام پيشگيرانه و سرنگوني دولت       ←برتري نظامي   
كنـار زدن رقبـاي     ←مبتني بـر بـازار آزاد از طريـق اشـغال نظـامي            ! ايجاد دموكراسي 

 تـامين امنيـت انـرژي ايـاالت         ←ي نفـت خلـيج فـارس          اروپايي و آسيايي از حوزه    
   .دهمتح

عالوه بر عناصر سياسي و امنيتي دكترين بوش كه استراتژي امينت ملـي ايـاالت متحـده را                  
زند، اركان اقتصادي استراتژي امنيـت   صورت غيرمستقيم با نفت خليج فارس پيوند مي         عمدتاً به 

استراتژي امنيت ملي اياالت متحده چنـد       . تري با نفت اين منطقه دارد       ملي آمريكا پيوند مستقيم   
  :كند ركن را به عنوان اصول اقتصادي خود  اعالم مي

  يك اقتصاد جهاني قوي با امنيت ملي آمريكا پيوند دارد -1
احياي رشد اقتصادي اروپا و ژاپن براي امنيت ملي اياالت متحده حياتي  -2
 است

ايجاد ثبات در بازارهاي در حال ظهور نيز براي رشد اقتصاد جهاني اساسي       -3
 . است

  :دارد كه نيت ملي اياالت متحده در ارتباط با سه ركن فوق اعالم ميسند استراتژي ام
يكي از اقدامات اساسي اياالت متحده بـراي گـسترش  تجـارت             "

امنيت انرژي خود و شكوفايي اقتـصاد       . آزاد، تامين امنيت انرژي است    
شركاي تجاري و توليد كنندگان      جهاني را با همكاري همپيمانانمان و     

ي جهاني انرژي و انواع منابع موجـود          نيم تا عرضه  ك  انرژي تقويت مي  
ي  ي غربي، آفريقـا، آسـياي مركـزي و حـوزه         را بخصوص در نيم كره    

  .خزر گسترش دهيم
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)National Security Strategy of the US, 2002: 2-20(.  
گويد، ما ناچاريم با اين واقعيت دشوار روبرو شويم كه دو سوم              الرسون در همين رابطه مي    

او بر اين باور است كه آمريكا نبايد اجازه . ير اثبات شدة نفت جهان در خاورميانه قرار داردذخا
عنوان سالح مورد استفاده قرار گيرد و براي اطمينان از امنيـت اقتـصادي خـود                  دهد كه نفت به   

  :    هاي آتي بر چهار وظيفة زير متمركز شود بايد در سال
  ؛ع و قابل اتكا را توسعه دهدي انرژي متنو بايد منابع عرضه -1

 المللي افراد و كاالها را امن و ايمن نمايد بايد حمل و نقل بين -2

 ها را قطع كند بايد منابع مالي تروريست -3

المللي و ثبات اقتصادي متحدان كليدي خود         بايد از ثبات نظام مالي بين      -4 
  .Larson, 2004, 2-15)( اطمينان حاصل نمايد 

. ي محكم با نفت خليج فارس دارنـد       يمستقيم، پيوندها   ظيفه، به طور مستقيم و غير     اين چهار و  
اي بـراي     هاي آن سپر استراتژي اياالت متحده و وسـيله          سلطه بر خليج فارس و اتحاد با حكومت       

. تضمين دسترسي  آمريكا، اروپا و آسيا به توليد گسترده و قابل اتكاي نفت در منطقه بـوده اسـت           
تر، چارچوبي است كه مانع تخصيص ثـروت نفتـي خلـيج فـارس بـراي تقويـت       ولي هدف بزرگ 

اي ضد آمريكـايي در خلـيج فـارس شـده، امكـان اسـتفاده از تـسليحات                    هاي بالقوه منطقه    قدرت
  . هاي مخالف اياالت متحده در منطقه شود اي را كاهش داده و مانع رشد گروه هسته
  

  نتيجه

لي اياالت متحده، بـه روشـني بيـانگر نقـش و اهميـت      سير تحول و تكامل استراتژي امنيت م   
رسد اين نقش     به نظر مي  . روزافزون منابع نفتي خليج فارس در استراتژي امنيت ملي آمريكا است          

كاران آمريكايي دچار تحول گرديده و ابعاد جديدي           به قدرت رسيدن نومحافظه    زمانو اهميت از    
ي مذكور عالوه بر نقش و اهميت اقتصادي نفـت            ورهبه اين معنا كه در د     . به آن اضافه شده است    

ي آن بـا      خليج فارس در شكوفايي اقتصاد جهاني و اياالت متحده و بازار جهاني انرژي كه رابطـه               
سياست انرژي و بعد اقتصادي استراتژي امنيت ملي اياالت متحده تشريح شد، نفـت ايـن منطقـه                  

تـري بـا اسـتراتژي      كرده و از اين نظر پيوند عميقابعاد به شدت سياسي، امنيتي و استراتژيك پيدا      
شايد بتوان ادعا كرد كه امنيت انرژي آمريكـا         . امنيت ملي اياالت متحده آمريكا برقرار نموده است       

هـاي   و جهان و به تبع آن شكوفايي اقتصاد جهاني و اياالت متحـده، تروريـسم، گـسترش سـالح               
هـا، برتـري نظـامي ايـاالت          هـا و فلـسطيني      اسرائيليي    گرايي مذهبي، مناقشه    كشتار جمعي، افراط  

صورت مستقيم و غيرمستقيم با نفـت         ي رهبري بالمنازع آمريكا در جهان همگي به         متحده و داعيه  
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ي واحدي را پديد آورده كـه در قالـب اسـتراتژي امنيـت ملـي                  خليج فارس پيوند خورده و بسته     
  . شود اياالت متحده تعقيب مي

: توان مالحظه نمود    منيت ملي اياالت متحده دو دغدغه يا ركن اصلي را مي          در سند استراتژي ا   
ي خليج فارس      امنيتي، كه هر دو محور در منطقه       –ركن رشد و شكوفايي اقتصادي و ركن دفاعي         

در بعد اقتصادي، امنيت ملي اياالت متحده وابستگي تنگاتنگي با امنيت           . كنند  با يكديگر تالقي مي   
 امنيتي نيـز مـسائلي چـون مبـارزه بـا            –در بعد دفاعي    . ن نفت خليج فارس دارد    انرژي و به تبع آ    

... گرايـي مـذهبي و        هاي كشتار جمعي، مبـارزه بـا افـراط          تروريسم، جلوگيري از گسترش سالح    
هاي اصلي استراتژي امنيت ملي اياالت متحده هستند كه مجـدداً بـا خلـيج فـارس پيونـد                     دغدغه

به اين معنا كه اياالت متحـده معتقـد   . كنند س پيوند غيرمستقيم پيدا مي  مستقيم و با نفت خليج فار     
هـاي    هـاي كـشتار جمعـي، حمايـت از گـروه            است درآمدهاي نفتي زمينه را براي گسترش سالح       

تروريستي و بنيادگرايان اسالمي ضد آمريكايي فراهم كرده كه تهديدهاي مستقيم و غيرمـستقيمي              
      تـوان ادعـا كـرد كـه نفـت            بـر ايـن اسـاس مـي       . اند  ده پديد آورده  را عليه امنيت ملي اياالت متح     

سابقه در امنيت ملي اياالت متحـده پيـدا كـرده و بـه يكـي از اركـان                   مهم و بي   يفارس نقش خليج
  .كاران تبديل شده است ي نومحافظه استراتژي امنيت ملي اين كشور در دوره
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