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شکاف های آمریکا     

منابـع سـنتی انـرژی )نفـت، زغال سـنگ و گاز طبیعـی( و توسـعه اقتصـادی به قـدری درهم تنیـده هسـتند کـه اگـر 
عرضـه ایـن نـوع از منابـع طبیعـی متوقـف یـا تمام شـود، آمریـکا و درواقـع کل جهان بـا چالش های جـدی مواجه 
خواهنـد شـد. مهم تریـن گفتمان هـای چالشـی دربـاره ی منابـع انـرژی در آمریـکا بحـث بر سـر بهتریـن روش برای 
توسـعه منابـع جدیـد انـرژی، نحـوه حفاظـت از منابع موجـود و تصمیم گیـری در مورد نحـوه اولویت بنـدی صحیح 
بـرای اسـتفاده از طیـف وسـیعی از منابـع انرژی اسـت. در خصـوص تأمیـن منابع انـرژی و توسـعه ی آن، دوگانه ی 
اسـتفاده از انرژی هـای پـاک )سـبز( و یـا انرژی های سـنتی )فسـیلی( بـرای جامعه و سیاسـتمداران آمریـکا موجب 

ایجاد دوقطبی شـده اسـت.

مقدمه
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شکاف های آمریکا     

آمریـکا بزرگ تریـن مصرف کننـده انـرژی در جهان اسـت 
زیـرا مـردم آن حـدود ۲۶ درصـد از منابع انـرژی موجود 
را مصـرف می کننـد. منبـع اصلی اسـتفاده از ایـن انرژی، 
سـوخت های فسـیلی، به ویـژه نفـت اسـت کـه تقریبـًا 
٪۴۰ از کل نیـاز ایـن کشـور را تأمین می کنـد و پس ازآن 
رتبه هـای  در   )۲۳٪( طبیعـی  گاز  و   )۲۳٪( زغال سـنگ 
بعـدی قـرار دارنـد. ۱۴ درصـد باقی مانـده از ترکیبـی از 
انـرژی هسـته ای و برق آبـی و سـایر منابـع تجدیـد پذیر 
تأمیـن می شـود . به لحـاظ جغرافیایـی، اولویـت منابع 
انرژی در مناطق روسـتایی با چوب و سـپس زغال سـنگ 
اسـت. در مناطق شـهری نفت مهم ترین منبع محسـوب 
می شـود. مناطق شـهری مصرف سـوخت باالتری نسبت 
مناطـق روسـتایی دارنـد. با ایـن اوصاف مـدل مصرف و 
حتـی نـوع انـرژی مناطـق شـهری و روسـتایی موضـوع 
دوگانـه ی انرژی هـای نـو و فسـیلی را تشـدید می کنـد. 
بعـد از مصـارف شـهری و روسـتایی خانـوار، مهم ترین و 
بیشـترین مصرف سـرانه ی انـرژی به واحدهـای صنعتی 
و تولیـدی مرتبـط اسـت و بعـدازآن صنعـت حمل و نقل 

مهم تریـن مصرف کننـدگان انـرژی در آمریـکا هسـتند.

عمومـًا بـه دلیـل رقابـت اقتصـادی آمریکا با کشـورهای 
منابـع  بـرای تغییـر  ایـن کشـور  دیگـر، سیاسـتمداران 
انـرژی از سـوخت های فسـیلی بـه منابـع تجدیـد پذیـر 
و  نفـت  از  اسـتفاده  ایـن خصـوص  در  دارنـد.  تردیـد 
زغال سـنگ برای تأمین انـرژی جایگاه راهبـردی دارد. در 
کنـار صنایع تولیـدی و صنعتی، گازوئیـل باالترین میزان 
مصـرف انـرژی را در صنعـت حمل ونقـل بعـد از نفـت و 

دارد. زغال سـنگ 

اوپـک در تالفـی حمایـت  زمانـی کـه  در سـال ۱۹۷۳، 
سیاسـت خارجـی آمریـکا از اسـرائیل، فـروش نفـت به 
تولیـد  دریافتنـد  آمریکایی هـا  کـرد،  تحریـم  را  آمریـکا 
نفـت خارجـی و کنتـرل قیمت هـا می توانـد بـرای آن ها 
تأثیرگـذار باشـد. افزایـش قیمـت نفـت در دهـه ی اول 
قـرن بیسـت ویک و تبعات منفـی آن در اقتصـاد آمریکا 
صادرکننـده ی  کشـورهای  از  برخـی  محدودیت هـای  و 
درمـورد آمریـکا، نـرخ واردات نفـت و فرآورده های آن را 
از سـال ۲۰۰۴ بـه بعد کاهـش داد. در سـال ۲۰۱۴ آمریکا 
۳۳۳ میلیـارد دالر بـرای نفـت وارداتی هزینـه کرد، کمتر 
از ۳۸۸ میلیـارد دالر نسـبت بـه سـال ۲۰۱۳، ایـن میزان 
بـه مقـدار قابل توجهـی نسـبت بـه ۷۰۰ میلیـارد دالر در 
سـال ۲۰۰۰ کاهـش داشـته اسـت . رشـد منابـع داخلی 
نفـت و گاز طبیعـی و ارتقـای فن آوری هـای پیشـرفته 
در فرآینـد حفـاری در عمـق زمیـن و اکتشـافات جدید و 
گسـترش میدان هـا نفتـی در خلیـج مکزیـک، تگـزاس، 
اوکالهمـا و آالسـکا، از دالیل مهم بـرای کاهش نیازمندی 
بـه خـارج بـرای تولید و تهیـه نفـت و فرآورده هـای آن 
بـود. بـا این اوصـاف، ۵۵ درصد نفت وارداتـی آمریکا از 
منابـع خارجـی به ویـژه از عربسـتان سـعودی بزرگ ترین 

تولیدکننـده نفـت جهـان، تهیه می شـود.

به هرحـال، انتظـار نمـی رود بحـران هزینـه انـرژی بـرای 
تبدیل شـدن  بـا  باشـد.  موقتـی  مشـکلی  آمریکایی هـا 
کشـورهایی ماننـد چین و هند به عمـده مصرف کنندگان 
فرآورده هـای نفتـی، تقاضا بـرای نفت افزایـش یافت و 
نه تنهـا بـر قیمـت بنزیـن و محصـوالت گرمایشـی، بلکه 
بـر قیمـت تمام شـده ی برخـی از محصـوالت غذایـی و 
تجـاری کـه در مرحلـه تولیـد به نوعـی متکـی بـه نفـت 
بودنـد، تأثیـر گذاشـت. آمریکایی هـا بـا اکـراه دریافتند 
کـه نه تنهـا قیمـت بنزین تغییر کـرده اسـت، بلکه جهان 
نیـز تغییـر کـرده و آن هـا دیگـر اقلیتـی ممتـاز در جهان 

نیسـتند کـه از انـرژی ارزان بهـره ببرند .

واردات فراورده های نفتی و تغییر مصرف انواع انرژی در آمریکا
قیمت  انرژی
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پـس از بحران هـای اقتصادی در سـال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ 
به تدریـج جامعـه ی آمریـکا وادار شـد تـا سـبک مصرف 
انـرژی در زندگـی روزانـه را تغییـر دهنـد. افزایش قیمت 
سـوخت بـرای خودروهـا یکـی از تبعـات بحـران بـود و 
سـبب شـد تـا برخـی از شـهروندان آمریـکا در اطـراف 
شـهرهای بـزرگ بـرای کـم کـردن مسـیر منزل بـه محل 
کار، جابه جـا شـوند . برخـی از نظرسـنجی ها از تمایـل 
آمریکایی هـا بـرای تغییـر سـبک زندگـی و حرکـت بـه 
سـمت انرژی هـای غیـر فسـیلی و نـو حکایـت دارنـد. 
نظرسـنجی گالـوپ در سـال ۲۰۱۳ نشـان داد کـه بیـش 
دولـت  تالش هـای  از  آمریکایی هـا  از  درصـد   ۷۶ از 
بـرای توسـعه انـرژی خورشـیدی و بـادی و ۷۱ درصـد از 
هزینه هـای دولت برای توسـعه منابع سـوخت جایگزین 

در خودروهـا حمایـت کردنـد.

درحالی کـه آمریکایی هـا بـه دنبـال دور شـدن از اتـکای 
سـنتی بـه سـوخت های فسـیلی و تأکیـد بـر اقدامـات 
ملـی  دولـت  هسـتند،  انـرژی  از  حفاظـت  بـر  مبتنـی 
درگیـر یـک مبـارزه شـدید بر سـر تدویـن بهتریـن طرح 
ملـی انـرژی اسـت. محافظـه کاران متقاعـد شـده اند که 
مشـوق های مالیاتـی بـرای توسـعه منابع انرژی سـنتی، 
کاهـش مقـررات حفـاری نفـت در مناطقی کـه وضعیت 
بـرای  گسـترده  تالش هـای  و  دارنـد  حفاظت شـده 
راه حـل  فسـیلی،  سـوخت های  مالیات هـای  افزایـش 

مؤثـری اسـت.

چالش های مدل مصرف انرژی

قـرن  اول  دهـه ی  دو  در  نفـت  قیمـت  نوسـانات 
بیسـت ویک تغییـر قیمـت حامل هـای انـرژی ازجملـه 
بنزیـن را در پـی داشـته اسـت. ایـن موضـوع بـا توجـه 
سـوخت  مصـرف  بـرای  آمریکایـی  زندگـی  سـبک  بـه 
خودروهـا دردسرسـاز بـود. آمریکایی ها عاشـق اتومبیل، 
به خصـوص اتومبیل هـای بزرگ هسـتند و عالقه چندانی 
بـه حمل ونقل عمومـی ندارنـد. در مقایسـه، خودروهای 
هـر  در  مایـل   ۲۰ حـدود  متوسـط  به طـور  آمریکایـی 
گالـن سـوخت مصـرف می کننـد درحالی کـه خودروهای 
اروپایـی کـه بسـیار کوچک تـر هسـتند، به طور متوسـط 
حـدود ۴۰ مایل در هـر گالن مصرف می کننـد. همچنین، 
در آمریـکا رفتـن به محل کار با اتومبیل شـخصی بسـیار 
رایـج اسـت. برخـالف آن هـا اروپایی هـا، از حمل و نقـل 
عمومـی اسـتفاده می کننـد؛ بنابراین تغییـر قیمت بنزین 
بـا توجـه بـه تغییـرات قیمـت نفـت بـرای جامعـه ی 
داشـت.  خواهـد  مؤثـری  اقتصـادی  تبعـات  آمریـکا 
همچنیـن، بـرای شـهروندان آمریکایی هزینه ی سـوخت 
و ارزانـی حامل هـای انـرژی در اولویـت اول قـرار دارد. 
ازایـن رو اغلـب نمی توانند خـود را مجبور کننـد پنل های 
خورشـیدی عظیـم را روی پشـت بام خـود قـرار دهنـد. 
در  گران قیمـت  بـادی  نیروگاه هـای  نصـب  بـه  آن هـا 
برخـی مناطق کشـور نیـز تمایل ندارنـد. در ادامـه منابع 
جایگزیـن انـرژی و برنامه هـای صرفه جویـی در مصـرف 
بـا سـندروم »نـه در حیاط خلـوت مـن « مواجـه شـدند. 
علـت این پدیـده زیرا پرداخـت هزینه گاز یـا نفت برای 

گرمایـش خانـه بسـیار سـهل و ارزان بـود.
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سیاست هایی برای حل چالش انرژی

کاهـش  سیاسـت  محافظه کارانـه ی  مـدل  ازآنجایی کـه 
بـر  مبتنـی  عمدتـًا  خـام،  نفـت  واردات  بـه  وابسـتگی 
پیشـرفت های فّناورانـه و انگیزه هـای مبتنـی بـر بـازار 
بـود، دیدگاه لیبرال متکـی بر راه کارهـای مالیاتی دولت، 
صرفه جویـی در مصـرف انرژی و اسـتقالل انـرژی را مؤثر 
می دانسـت. ازایـن رو چالـش ملـی دربـاره ی مسـئله ی 
انـرژی بـه دنبـال بهتریـن راه حـل بـود. دولـت جـورج 
بـوش پسـر علی رغـم مخالفـت دموکرات هـا و طرفداران 
تـالش  و  فـن آوری  ارتقـای  سیاسـت  محیط زیسـت، 
جدیـد،  منابـع  اسـتخراج  و  اکتشـاف  بـرای  هم زمـان 
به ویـژه در زیسـتگاه های حیات وحـش شـمال را دنبـال 
بـاراک  کـرد. در مقابـل بـوش، دموکرات هـا در دولـت 
اوبامـا، تمرکـز خـود را بـرای »پشـتیبانی از نسـل بعدی 
کـرد  تـالش  اوبامـا  قراردادنـد.  زیسـتی«  سـوخت های 
آمریـکا را در مسـیر اسـتقالل از سـوخت نفـت و بهبـود 
بهـره وری انـرژی تـا ۵۰ درصد تا سـال ۲۰۳۰، قـرار دهد.

همان طـور کـه بـاراک اوبامـا در جمـع خودروسـازان در 
دیترویـت در سـال ۲۰۰۷ اعـالم کـرد: »من بـه دیترویت 
رفتـم، در مقابـل گروهـی از خودروسـازان ایسـتادم و به 
آن هـا گفتـم که وقتی رئیس جمهور شـوم، دیگـر بهانه ای 
وجـود نخواهد داشـت. ما بـه آن ها کمـک خواهیم کرد 
تـا تجهیـزات خود را بازسـازی کننـد؛ اما آن هـا مجبورند 
خودروهایی بسـازند که سـوخت کمتری مصـرف کنند. «



15 گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت

شکاف های آمریکا

انـرژی  سیاسـت  مـورد  در  موضـوع  بحث برانگیزتریـن 
در دوران ریاسـت جمهـوری اوبامـا، سـاخت خـط لولـه 
»کی-اسـتون-ایکس ال « بـود. چنیـن اقدامـی بـه معنای 
وابسـتگی کمتـر بـه نفـت خاورمیانـه و ایجـاد حـدود 
۴۲۰۰۰ شـغل در زمـان ساخت وسـاز دوسـاله و ۳۵۰۰۰ 
شـغل دائمـی بـرای حفـظ خـط لولـه بـود. در منطقـه 
اسـتندینگ راک سـیوکس، بیـش از ۵۰۰۰ معترض بومی 
آمریکایـی ادعـا کردنـد که خـط لولـه نفتـی ۱٫۸ میلیارد 
عبـور  مقـدس  آب هـای  از  اکسـس«،  »داکوتـا  دالری 
می کنـد و هرگونـه نشـت نفـت در امتـداد رودخانـه به 
آب آشـامیدنی آن هـا آسـیب می رسـاند. در اواخر سـال 
۲۰۱۶، پـس از روزهـا درگیـری شـدید بیـن معترضـان و 
پلیـس فـدرال و گارد محلی، گروهی از مهندسـین ارتش 
آمریـکا، بـه نفـع معترضیـن شـهادت دادنـد و عملیـات 
ایجـاد خط لولـه متوقف شـد؛ اما پس از حضـور ترامپ 
در کاخ سـفید، عملیـات ایجـاد خط لوله بـدون توجه به 

اعتراضـات از سـر گرفته شـد.

پرونده ای جنجالی



گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت16

شکاف های آمریکا     

عـالوه بـر تضـاد دیـدگاه در بیـن جمهوری خواهـان و 
و  روسـتا  در  مـردم  سیاسـی،  درصحنـه ی  دموکرات هـا 
شـهر نیز بـرای اتخـاذ راهبردی مؤثـر در حفـظ و ارتقای 
آینـده ی انـرژی در آمریـکا، اختالف نظر دارنـد. هم چنین، 
رسـیدن بـه شـرایط ایدئـال بـرای بهره بـرداری کامـل از 
منابـع انـرژی پـاک و تجدید پذیـر، ۳۰ یا ۴۰ سـال زمان 
می بـرد. در ایـن میـان تنهـا سیاسـتی کـه مـورد وثـوق 
هـر دو طـرف و جامعـه ی آمریکایـی بـوده، بهینه سـازی ِ 
صنعـت حمل ونقـل و اسـتفاده از انرژی هـای پـاک برای 
سـوخت اتومبیـل اسـت. ازایـن رو بحـث بـرای حفـظ 
محیط زیسـت و آینـدگان نبـوده، بلکـه تنهـا نکتـه مورد 
اختـالف »هزینـه« اسـت. هرگونـه سیاسـتی کـه بتوانـد 
بـار مالـی را از سـهم شـهروندان آمریکایی بکاهـد، مورد 
وثـوق خواهد بـود. ازاین رو انرژی ها فسـیلی در شـرایط 
فعلـی آمریـکا بهینـه  بـوده و در درازمـدت بـرای آمریـکا 
آثـار مخربی داشـته و جامعـه را در اتخاذ سیاسـت های 

مناسـب رودرروی هـم قـرار می دهـد.

جمع بندی
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