
 جایگاه و نقش بر آمریکا انرژی سیاست تاثیر
 یانرژ جهانی بازار در اوپک

 *رستمی فرزاد

 پور بهرامی فرشته

  چکیده
 بازار در مهمی نقش همواره نفت، صادرکننده یالملل بین سازمان ترین مهم عنوان به اوپک

 نیريي ا هیاي  سیاسیت  جملیه  از مختلفیی  متغیرهاي تاثیر تحت لیکن داشته، جهانی انژري

 کیه  هایی لشچا ازجمله است. بوده متحده ایاالت همچون غیرعضو تولیدکننده کشورهاي

 هیاي  قیدرت  سیاسیت  است، بوده گریبان به دست آن با همواره خود حیات دوران در اوپک

 ایین  از یکیی  آمریکیا  است. اوپک غیرعضو کشورهاي انريي سیاست خاص طور به و بزرگ

 و تهدیییدات خییود، گییاز و نفییت منییاب  بییه آن کهژمونییی رویکییرد کییه اسییت هییا قییدرت

 قیرارداده  سیازمان  ایین  شده تعیین اهداف به دستیابی در اوپک فراروي را هایی محدودیت

 جایگاه بر يتاثیر چه آمریکا انريي هاي ستسیا که است این پژوهش اصلی پرسش است.

 سینشش  بیه زییر   فرضییه  پرسیش،  ایین  به پاسخ براي است؟ داشته انريي بازار در اوپک

 تنزل زمینه خود، انريي هاي ظرفیت به آمریکا گرایی هژمونیک رویکرد است: شده گذاشته

 حاضیر  فرضیه است. ساخته فراهم را انريي جهانی بازار در اوپک اي حاشیه نقش و جایگاه

 رابیرت  چیون  کسیانی  آراء در هژمونییک  ثبیات  نظریه مفروضات و مضامین ارچوبهچ در

  گیرد. می قرار واکاوي مورد کیندلبرگر و گیلپین

 آمریکا انريي سیاست هژمونیک، ثبات جهانی، انريي بازار اوپک، :کلیدی های واژه

 

                                                                                                                                 

 f.rostami1361@gmail.com                             دانشگاه رازي الملل بیناستادیار روابط * 

 رازيدانشگاه  الملل بینآموخته کارشناسی ارشد روابط  دانش** 

bahramipoor1373@gmail.com  

 11/2/1397 تاریخ پذیرش:   26/10/1396تاریخ دریافت: 
 43-74 ، صص1397وهشتم، تابستان  سال دهم، شماره سیفصلنامه روابط خارجی، 



 

 

  مقدمه

 منظیور  بیه  و نفیت  تولیدکننیداا   از طیفیی  زنی چانه قدرت تقویت باهدف 1اوپک
 یادشید   سازما  ابزار ترین مهم د.ش تأسیس انرژی جهانی بازار در هانآ منافع تأمین
 تولیدی ظرفیت مازاد و نفتی عظیم ذخایر از استفاد  هموار  هدف، این تحقق برای

 ابتکییار بییه اوپییک تأسیییس بییرای اولیییه اقییدامات اسییت. بییود  عضییو کشییورهای
 ییافتن  و افکیار  تبیاد   بیرای  طرحیی چهارچوب  در و ونزوئال وقت جمهور رئیس

 شید.  آغیاز  1950 دهیه  اواخیر  در خیا   نفت قیمت افزایش برای مناسب راهکاری
 بیه  منجیر  سرانجا  عربستا  و کویت عراق، ایرا ، کشورهای با ونزوئال های یزنیرا

 14 تیا  10 تاریخ در سازما  این جلسه نخستین و شد 1960 سا  در اوپک تأسیس
 زمیا   ایین  از شد. برازار فوق مؤسس کشورهای حضور با، بغداد در 1960سپتامبر

 ایابن،  اکیوادور،  الجزاییر،  امیارات،  لیبیی،  ی،انیدونز  قطر، چو  کشورهایی بعد به
اسیت   عضیو  14 دارای اوپیک  اکنیو   درآمدند. سازما  این عضویت به و... آنگوال

(www.opec.org.) امیا ، کیرد  عمی   کارتی   ییک  ماننید  ابتدا در هرچند سازما  این 
   شد. مواجه بزرگ های قدرت انرژی سیاست ازجمله هایی چالش با رفته رفته

 قیدرت  عنیوا   بیه  آ  انیرژی  سیاست تبیین که است بازیگرانی جملهاز آمریکا
 آمریکیا  دارد. فراوانیی  تاثیر جهانی بازار در اوپک شکنند  وضعیت فهم در هژمو ،
 بعید  ایین  در همیوار   رو ایین  ازاسیت،   جهیا   در انیرژی  کنند  مصرف ینتر بزرگ
 چیه  و آ  از اشین اقتصادی های بحرا  و داخلی ازلحاظ چه است؛ بود  پذیر آسیب

 را عمیومی  کاالهیای  جرییا   کارویژ  هژمو  بازیگر عنوا  به که یالملل بین لحاظ از

                                                                                                                                 

1. Organization of the Petroleum Exporting Countries  
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 رؤسیای  اغلیب  توجیه  مورد پایدار انرژی امنیت تأمین دلی  همین به دارد. برعهد 
 ای نکتیه  است. شد  تدوین زمینه این در هایی تژیاسترا و است بود  آمریکا جمهور

 و خاورمیانیه  به توجه بدو  تواند نمی آمریکا که است آ  ودش توجه آ  به باید که
 بیه  ،دارد اختییار  در را جهیا   انرژی ذخایر ینتر بزرگ که سازمانی عنوا  به ،اوپک
 تضیعی   ییا  و اوپیک  با همکاری سیاست باید یا بنابراین بپردازد. استراتژی تدوین

 چگیونگی  که است آ  بر حاضر پژوهش قراردهد. مدنظر کارت  یک عنوا  به را آ 
 بیر  را انیرژی  حیوز   در میؤثر  بازیگر یک عنوا  به آمریکا های ستسیا اذاریتاثیر

 کیه  است این پژوهش اصلی پرسش قراردهد. واکاوی مورد بازار در اوپک جایگا 
 است؟ داشته انرژی بازار در اوپک جایگا  بر یتاثیر چه آمریکا انرژی های سیاست

 قیرار  توجیه  میورد  هژمونییک  ثبیات  رویکیرد رچوب چهیا  در سئوا  این به پاسخ
 و آمریکیا  انیرژی  هیای  سیاست یتنها در و آمریکا انرژی استراتژی سپس ایرد، می

  ایرد. می قرار بررسی مورد انرژی بازار در اوپک جایگا  بر آ  تاثیر

  هژمونیک ثبات پژوهش: نظریچهارچوب  .1

 پیرداز  نظرییه  دو کیه  اسیت  یسیم رئال مکتب های زیرشاخه از هژمونیک ثبات نظریه
 رکیود  بررسیی  بیا  کینیدلبرار  هستند. 2ایلپین رابرت و 1کیندلبرار چارلز آ  اصلی
 ثبیات  بیرای » کیه  ایرد می نتیجه انگلیس ناتوانی و آمریکا انزوای ،1929-32 بزرگ

 آ  کمیک  بیا  کیه  «اسیت  ضروری بخش تثبا قدرت یک وجود جهانی، اقتصاد در
 خاص، طور به (.10 :1385 )کرمی، شود فراهم زیرساختی نقوانی و امنیتی کاالهای
 کیه  اسیت  پتانسیی   ایین  دارای واحید  دولیت  ییک  سیلطه  تحت المل  بین سیستم

 ایین  بیه  ؛کنید  برطیرف  را است شد  شناخته عمومی کاالی عنوا  به آنچه مشکالت
 یریجلوا عمومی کاالهای های تولیدکنند  ایری بهر  و استفاد سوء از تواند می معنا
 سیاسیت  در دستورکار -1 از: اند عبارت هژمونیک ثبات نظریه اصلی ازار  دو کند.

 موجیود.  نظم حفظ ادامه -2 ،شود می ایجاد غالب قدرت یک توسط معموال جهانی
 اقتصیادی  تسیلط  و نظیامی  مسیائ   رهبیری  و ثبات ایجاد به هژمو  قدرت توانایی

                                                                                                                                 

1. Charles P. Kindleberger 

2. Robert Gilpin 
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 امنیتیی  می ونظیا  ،اقتصادی اسی،سی قدرت توزیع (.Bozdaglioglu،2009،4-6) است
 هیا،  ییآمریکا اقتصادی موقعیت است. مهم بسیار المل  بین روابط ساختار تعیین در

 موفیق  نقیش  نشیانگر  دو  جهیانی  جنگ از پس آ  نظامی قدرت و سیاسی قدرت
 اقتصیاد  در هژمیو   قیدرت  ییک  ایلپیین  رابیرت  افته به است. جها  امور در هانآ

 ییک  کنید،  کنتر  را ها یهسرما باشد، داشته دسترسی خا  ادمو به باید جها  سیاسی
 محصیوالت  بیا  رابطیه  در نسیبی  مزییت  و دشی با داشیته  واردات برای بزرگ بازار

 دولیت  درواقیع  (.Noor Mat Yazid، 2015، 70-71) کند حفظ را باال افزود  باارزش
 نسیبی  هیای  مزییت  ویژ  به و تولیدی و اقتصادی عظیم توا  از مندی بهر  با هژمو 
 و میالی  تجاری، تولیدی، اقتصادی، ساختار تنظیم به خود، برتر اقتصادی و تولیدی
 سیاسی های زمینه تقویت به همچنین کند. می اقدا  ها دولت و بازارها دیگر اعتباری

 ایین  کیارکرد  نتیجیه  پردازنید.  میی  نییز  اسیتراتژیک  و نظامی ابعاد در خصوص به و
 سیاسیی،  بالمنیاز   حاکمییت  شیود،  میی  حیاد   آ  از که المل  بین نظم و ها رژیم

 هیا  دولیت  سیایر  بیر  هژمونیک دولت آ  سوی از فرهنگی حتی و اقتصادی نظامی،
 و مینظم  آزاد، جرییا   هژمونییک،  ثبیات  نظرییه  طبیق  (.Gilpin، 1987، 223) ستا

   فعاالنه: هژمو  دولت که است این مستلز  المل  بین اقتصاد باثبات
 اسییت الز  راسییتا اییین در کنیید. مراقبییت یالمللیی بییین پییولی ثبییات از -1

 همیین  بیه  باشد. داشته یالملل بین مالی های  بحرا از جلوایری برای هایی مکانیسم
 اقتصیاد  رکیود  همچو  یالملل بین انقباض بروز مواقع در باید هژمو  دولت منظور
 دولیت  کنید.  عمی   نهیایی  دهنید    وا نقش در شد، اشار  چنانکه ،1929 در جهانی
 بیا  تیر  اسیترد   سیطحی  در و مبیادالت  انیوا   سیاختار  از حفاظیت  بیا  باید هژمو 

 میدیریت  را یالمللی  بیین  پیولی  سیستم کال ، اقتصادی های سیاست سازی هماهنگ
   نماید؛
 این در هژمونی کنترلی های مکانیسم ازجمله کند، تثبیت را جهانی تجارت -2
 بیر  را خیود  بازارهیای  ها، بخش برخی رد بحرا  بروز مواقع در که است این زمینه
 جریییا  کیه  مییواقعی در اینکیه  ییا  کنیید بیاز  بحیرا   بییا دراییر  واردکننیداا   روی

  کند؛ اقدا  سرمایه منظم جریا  تحریک و تشویق به یابد، می کاهش اذاری سرمایه
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 کیه  چیرا  دهد؛قرار دستورکار در را خارجی کمک برنامه لزو  صورت در -3
 ست؛  ا متکی خارجی کمک طریق از سرمایه بازتوزیع به اقعیمو در لیبرالی نظم

 از ضیرورت  مواقیع  در تا باشد برخوردار محکمی مجازات های مکانیز  از -4
 :1385 )قنبرلو، آورد عم  به جلوایری کننداا  سوءاستفاد  طلبانه فرصت تحرکات

877)  . 

  آمریکا انرژی استراتژی .2

 شیوروی،  اتحاد فروپاشی پی در که ،آمریکا ژ وی به جهانی، بزرگ های قدرت برای
 تیأمین  داد ، سازما  هژمونیک نظم یک به بخشید  شک  برای را ای استرد  تالش
 :1389 )کیوالیی،  اسیت  داد  اختصیاص  خیود  بیه  را مهمتری جایگا  انرژی امنیت

 انیرژی  انتقیا   خطیو   و منیابع  بر هژمو  کنتر  که است باور این بر ایلپین (.63
 :1394 )صیادقی،  شود می قدرت و کنتر  افزایش درنتیجه و ثروت افزایش موجب

 اقتصیاد  ییک » اسیت:  شید   اشار  متحد  ایاالت ملی امنیت استراتژی سند در (.20
 ایین  در آمریکیا  اساسی اقدامات از یکی . دارد... پیوند ما ملی امنیت با یقو جهانی
 اقتصیاد  شیکوفایی  و خیود  رژیانی  امنییت  باید ما است. انرژی امنیت تأمین راستا،
 تقوییت  انیرژی  تولیدکننداا  و ما  تجاری شرکای و متحدا  همکاری با را جهانی

 را موجیود  منابع انوا  و عمومی( کاالی یک عنوا  )به انرژی جهانی عرضه تا کنیم
 و بقیا  بیا  انیرژی  دهیی  سیاما   و الملی   بین نظا  کنتر  رو این از «.دهیم... استرش

 انیرژی  امنییت  موضیو   ،اسیا   بیراین  اسیت.  خیورد   ایر   متحد  ایاالت برتری
 نظیر  ایین  از و یابید  میی  متحید   اییاالت  ابرقدرتی نقش تدوا  در حیاتی جایگاهی
 جغرافییایی  عرصیه  تیرین  غنیی  عنوا  به فار  خلیج منطقه با را آمریکا سرنوشت

   (.75و73 :1385 شفایی، )موسوی زند می پیوند نفتی منابع حیث از جها 
 تولید در دارد. متحد  ایاالت اقتصاد در چندوجهی و استرد  تاثیر ااز و نفت

 پیمانکیارا   نفتیی،  مییدا   تولیید،  ازجملیه  مختلی   صینایع  ااز، و نفت فرآوری و
 تواند می ااز و نفت آ  از پس .نقش دارند پاالیشگا  و ونق  حم  شرکت خدمات،

 بیشیترین  شیود.  دستی پایین نایعص در استفاد  و سوختی مواد به تبدی  یا و صادر
 و درصید  24 بیا  صینعتی  مقاصید  درصید،  70 بیا  ونق  حم  در نفت استفاد  مقدار
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 ،E.Porter & S.Gee & J.Pope، 2014)اسیت   درصد 6 با تجاری و مسکونی اهداف
 جها  کشورهای سایر از نفت واردات به آمریکا وابستگی صنعت، استرش با (.17

 پیس  ویژ  به امر این بود. تصاعد درحا  مستمر طور به یندفرا این و یافت افزایش
 شید   ویرا  های زیرساخت بازسازی نیازمند صنعتی جها  که دو  جهانی جنگ از

 خیاص  طیور  به و خاورمیانه کشورهای زمانی، مقطع این در شد. تشدید بود، خود
 هدهی  در و درصید  12 بیه  درصید  5 از را خیود  تولید ،عما  دریای و فار  خلیج
 تیرین  راهبیردی  بیه  تدریج به و دادند افزایش جهانی تولید ک  درصد 25 به 1950
 ایین  مقیار   شیدند.  تبیدی   صینعتی  جهیا   و آمریکا انرژی تأمین در جها  منطقه

 بیه  کشیور  آ  اقتصاد در نفت سهم شد سبب آمریکا انرژی مصرف میزا  تحوالت،
   (.122 :1387 )چمنکار، یابد افزایش شدت

 اولویت به ،2001 سا  ژانویه در بوش کابینه کار به آغاز زما  از ژیانر امنیت
 دییک  (.236 :1385 )باایت،  بود شد  تبدی  متحد  ایاالت خارجی سیاست اصلی
 منبیع  دراز سیالیا   بیرای  سینگ  زغیا   و ااز نفت،» کند: می بیا  ازارشی در چنی
 هیای  سیوخت  روی همیین  از مانید.  خواهید  بیاقی  آمریکا اولیه انرژی تأمین اصلی
 و )روییدادها  «شیود  میی  محسوب کشور این انرژی های سیاست تما  محور فسیلی
 اییاالت  هیای  سیاسیت  در انیرژی  اهمییت  ایرفتن  نظیر  در با (.72 :1380ها، تحلی 
 عنیوا   بیه  «خاورمیانیه  نفیت  بیه  آمریکیا  وابسیتگی  کاهش» استراتژی آنها متحد ،
 حییوز  سیه  در تیالش  ایین  کیه  نیید،ارفت پییش  در را نیاامن  و ثبیات  بیی  ای منطقیه 

 و «جدیید  هیای  انیرژی  بیه  آورد  روی» ،«وارداتیی  و سیوختی  منابع سازی متنو »
 سیعی  متحید   ایاالت است. شد  متمرکز «سوخت مصرف سازی بهینه برای تالش»

 اسیتفاد   سمت به را آنها چین و هند چو  کننداانی مصرف با مذاکر  طریق از دارد
 دهید.  سیوق  ییآمریکیا  هیای  شرکت با قرارداد انعقاد و شی  عمناب یا دیگر منابع از

 کیه  کنید  میی  تشویق را اوپک از فراتر نفت تأمین استرش فعا ، طور به نگتنیواش
 کرد  سرازیر برای تفلیس -جیحا  -باکو لوله خط برقراری از نمونه برای توا  می

 و شیعارها  (.75-77 :1387 )طیاهری،  بیرد  نیا   جهیانی  بیازار  به خزر دریای نفت
 بخیش  سیاختن  مستق  از: عبارتند نیز انرژی حوز  در ترامپ شد  اعال  های برنامه
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 سیاسیت  اسیتراتژیک  هیدف  عنیوا   بیه  آمریکیا  انرژی سلطه اعال  ،آمریکا انرژی
 نفیت،  شی ، منابع از آمریکا دالر تریلیو  50 استخراج ،آمریکا اقتصادی و خارجی
 بیه  نییاز  هراونیه  از آمریکیا  کام  استقال  ،سنگ ذغا  ذخایر و طبیعی ااز ذخایر

 سیایر  از اسیتفاد   و آمریکیا  ضیدمنافع  کشیور  هر یا اوپک کارت  از انرژی واردات
 طیور  بیه  را آمریکیا  انرژی بخش دردا قصد که بود افته پیشتر ترامپ انرژی. منابع
 بیردارد  میا  از را فدرا  زمین در نفت حفاری های محدودیت و سازد مستق  کام 

 آ  براسیا   کیه  دالیلیی  شود؛ می تقاضا از عرضه ارفتن پیشی به منجر امر این که
 ضیمنا،  شید.  سیپتامبر  اواخیر  در اعضا نفتی تولیدات کرد  محدود به مجبور اوپک
 کیه  شیود  آمریکیا  نفتی بازار رشد به منجر تواند می ترامپ انرژی بخش های برنامه
 تهیرا ،  بازرایانی  اتاق اقتصادی ایه بررسی )معاونت است کنند  نگرا  اوپک برای

1395: 3.) 

 جهان خام نفت شده اثبات ذخایر .1 نمودار

 

Source: ( http://asb.opec.org, 2019: 28)  

 ینتیر  بیزرگ  بیه  آمریکیا  2018 تیا  2016 از ،شیود  می مشاهد  1 نمودار در چنانکه
 خیود  سیو  ییک  از ،آمریکیا  تولییدات  افیزایش  با است. شد  تبدی  نفت تولیدکنند 

 و شیود  میی  نیاز بی اوپک نفت واردات از کنند ، مصرف ینتر بزرگ عنوا  به آمریکا

 ی شمالی آمریکا

 ی التینآمریکا

 اوراسیا و شرقی اروپای

 اروپای غربی

 خاورمیانه

 آفریقا

 آسیا پاسیفیک

 اوپک
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 انیرژی  تیأمین  منبیع  ییک  عنیوا   به آمریکا به کننداا  مصرف دیگر دیگر، سوی از
 جهیانی  بیازار  رد اوپیک  بیشیتر  انیزوای  باعیث  امیر  این که آورند می روی مطمئن

   شود. می
 او ؛ ارفیت:  نظیر  در را نکتیه  چنید  باید آمریکا استراتژی توضیح در بنابراین

 آمریکیا  کیه  آنجا از دو ؛ شود، می محسوب انرژی کنند  مصرف ینتر بزرگ آمریکا
 اهمییت  بسیار اقتصادی امنیت ویژ  به آ  داخلی امنیت تأمین است، هژمو  قدرت

 الزمیه  و کنید  کنتیر   را المل  بین اقتصادی جریانات قوی ادیاقتص با بتواند تا دارد
 کشیورهای  سیاسی استفاد  به توجه با سو ؛ باشد، می انرژی امنیت اقتصادی، امنیت

 انیرژی  بازار ثبات حفظ برای آمریکا سالح، یک عنوا  به انرژی از نفت تولیدکنند 
   .شود می متوس  دیگری های ح  را  به هژمو  قدرت عنوا  به

  نفت بازارجهانی در اوپک جایگاه

 امیر  ایین  دارد. اختییار  در را جهیانی  شید   اثبیات  ذخیایر  از ای عمد  بخش اوپک
 شید   تیر  مهیم  نییز  و انیرژی  جهانی بازار در شد  یاد سازما  موقعیت دهند  نشا 

 در اوپیک  اهمییت  دلیی   اسیت.  آ  شد  اثبات ذخایر افزایش واسطه به آ  جایگا 
 از ای عمید   سیهم  آ ، عضو ای خاورمیانه کشورهای که است امر این از ناشی بازار

 شیبکه  ییک  ایجیاد  هزینه است. داد  اختصاص خود به را جهانی شد  اثبات ذخایر
 -)اییرا   فیار   خلییج  منطقه در اوپک عضو کشور شش در اضافی، تولید ظرفیت

 قطیه ن هیر  از بسییارکمتر  قطیر(  -عربیی  متحید   امیارات  -کویت -عراق-عربستا 
 خاورمیانیه  در اکثیرا  کیه  اوپک عضو کشور 12 از کشور 8 است. جها  در دیگری

 شد  سبب امر همین دارند. اختیار در را سازما  این تولید درصد 78 ،اند شد  واقع
 و میبیدی  )امیامی  باشید  میؤثر  نفیت  های قیمت سطح بر خاورمیانه وقایع که است

 کوچیک  هیای  شرکت تالش دلی  به ،1960 دهه اوای  در (.146 :1380 فر، بهروزی
 منیابع  کنتیر   ایرفتن  دسیت  در برای خیز نفت کشورهای تالش و سو یک از نفتی
 هیم  در خواهرا ( )هفت نفتی بزرگ های شرکت انحصاری قدرت تدریج به ،نفتی

 و ارزا  نفیت  کمبیود  از نگرانیی  نفیت،  جهیانی  مصرف رشد دنبا  به شد. شکسته
 نفیت  بیرای  تقاضا ،دو  جهانی جنگ از بعد انرژی، د واردکنن یک به آمریکا تبدی 
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 در ای کننید   تعییین  نقش اوپک بعد به زما  این از یافت. چشمگیری افزایش اوپک
 در بزرایی  هیای  شوک 1979 و 1973 سا  در بطوریکه داشت؛ انرژی جهانی بازار
 اوپیک  دسیت  در نفیت  قیمت کنتر  آمد ، پیش شرایط به باتوجه کرد. ایجاد بازار

 و )شییرخانی  کنید  تحمیی   بیازار  به را موردنظر های قیمت توانست که قرارارفت
   (.212 -215 :1388 ملکی، قوا 

  جهان خام نفت تولید .2 نمودار

 

Source: (http://asb.opec.org, 2019: 28)  

  گاز و نفت تولید جهانی عرضه سهم .3 نمودار

 

Source  : (bp.com/energyoutlook,2018:74  (  

 ی شمالی آمریکا

 ی التینآمریکا

 اوراسیا و شرقی اروپای

 اروپای غربی

 هخاورمیان

 آفریقا

 آسیا پاسیفیک

 اوپک

 اوپک

 ایاالت متحده

 عربستان سعودی

 روسیه
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 تولیید  مییزا   کیه  شید   سعی اما ،است بود  مواجه نوساناتی با اوپک تولید هرچند
 اسیت.  افیزایش  حا  در نیز تولید در غیراوپک سهم حا  این با ؛کنند حفظ را دخو
 اشیار   قیبال  کیه  طور هما  .است اوپک نفت برای تقاضا کاهش دهند  نشا  امر این
 منیابع  جیایگزینی  دلیی   بیه  جها  در انرژی تقاضای کاهش یک اخیر دهه در ،شد

 نفت تولیدکننداا  صادرات کاهش به طبیعی طور به امر این است؛ داد  رخ انرژی
 به مذکور های استراتژی با آمریکا مانند تولیدکننداانی دیگر سوی از شود. می منجر

 خاورمیانیه  انیرژی  بیه  وابسیتگی  کاهش البته و خود صادرات بیشتر هرچه افزایش
 صیادرات  کاهش آ  دنبا  به و تقاضا کاهش مسئله دو این طبیعی نتیجه پردازد. می

   است. اوپک نفت

 مواجیه  مسیئله  چنیدین  با انرژی و کال  اقتصاد لحاظ از 1950 دهه از آمریکا
 لحیاظ  از و شید  دی تبی  نفت واردکنند  به تدریج به شد اشار  چنانکه ازجمله ؛بود

 آمریکیا  نفیت  مصرف حا  عین در یافت. فزونی صادراتش از وارداتش نیز تجاری
 قیدرت  مسائ  این بود. رسید  روز در بشکه میلیو  14 به درصد 7 سالیانه رشد با
 کیرد  میی  ترسییم  را تیری  وخییم  انیداز  چشیم  و کیرد   تضیعی   را آمریکا امنیت و

 اقتصییادی نظییم برقییراری بییرای کییه ریکییاآم (.123 و 114 :1390 زاد ، )حشییمت
 بیه  مجبیور  نفتی های شوک پی در ،بود کرد  ایجاد را وودز برتو  سیستم المل  بین

 اوپیک  واقیع  در اسیت.  معیروف  نیکسیو   شیوک  بیه  که شد سیستم این فروپاشی
 بیا  نییز  را خود های پرداخت و نمود تعیین آمریکا دالر برحسب را نفت های قیمت
 از دالر از عظیمی حجم ،1973 در نفت قیمت نااهانی افزایش با اد.د می انجا  دالر

 تولیدکننید   کشیورهای  دیگیر  و عربسیتا   سمت به آمریکا نظیر صنعتی کشورهای
 دستر  در وفور به که زمانی پولی نو  هر که افت توا  می کرد. پیدا جریا  نفت
 قیمیت  افیزایش  بیا  شیود.  می کاسته آ  ارزش از باشد، موجود جایی هر در و بود 
 دالیلی از یکی این و کرد پیدا افزایش نیز، اردش در دالرهای شمار و حجم نفت،
 ارزهیای  دیگیر  و طیال  بیه  نسیبت  را دالر ارزش ،1970 دهیه  سرتاسیر  در کیه  بود

 کیه  بود مهمی های مؤلفه از یکی همچنین دالر ارزش سقو  این داد. تنز  خارجی
 در را دیگر صنعتی کشور چندین و متحد  االتای که تورمی نرخ شد  برابر دو در
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 (.2 ج ،28 :1944 رای، لیی  و )کاریو نمود ایفا نقش ساخت، ارفتار دهه این طو 
 نفتیی،  هیای  بحیرا   بیود.  انیرژی  بیازار  در اوپک تاثیر و قدرت دهند  نشا  امر این

 غییب تر نفتی وابستگی با مقابله برای هایی را  جویو جست به را ییآمریکا مقامات
 سیوی  از و بود کرد  مواجه بحرا  با را آمریکا داخلی اقتصاد سو یک از زیرا ؛نمود
 آمریکیا  بیود،  آمید   وجیود  بیه  جهیانی  انیرژی  عرضه در که اختاللی دلی  به دیگر

 عرصیه  در آ  هژمونییک  نقیش  رو ایین  از .کنید  کنتیر   را آ  درسیتی  به نتوانست
 منیافع  باید هژمو  قدرت عنوا  به آمریکا ،بنابراین شد. روبرو مخاطر  با المل  بین

 بیه  آخیر  در و داد انجیا   را اقداماتی سلسله دلی  همین به .کرد می تأمین را همگا 
 و توضییح  بیه  ادامیه  در کیه  شید  منجیر  انیرژی  بیازار  در اوپک اذاریتاثیر کاهش

   پردازیم. می اقدامات این چگونگی

  انرژی بازار در اوپک گاهجای بر آن تاثیر و آمریکا انرژی های سیاست .3

 سپس و آمریکا اقتصاد بر کوتاهی، مدت طی ،2007 تابستا  در جهانی مالی بحرا 
 سیرایت  جها  های بازار و اقتصادها تما  به تدریج به بحرا  این اذاشت. اثر اروپا
 ایین  قیرارداد.  تیاثیر  تحیت  غیرمستقیم یا مستقیم صورت به را کشورها تما  و کرد 

 باعیث  نفیت،  بیازار  خصوص به انرژی، بازارهای در تقاضا بر تاثیر ریقط از بحرا 
 ینتییر بییزرگ آمریکییا (.84 :1388 کیانونیید، و زاد  )حسیین دشیی آ  قیمییت کییاهش
 را ای عمید   هیای  نگرانی امر این که است جها  در نفت واردکنند  و کنند  مصرف

 در جهیا   نفیت  ماعظی  بخش آنکه ویژ  به بود، کرد  ایجاد کشور این رهبرا  برای
 کیه  شد  موجب امر این قراردارد. اوپک سازما  اختیار تحت و فار  جخلی منطقه

 باشید  وابسیته  اوپیک  اقیدامات  و فار  خلیج نفت به شدت به آمریکا بعد این در
 کیاهش  و تضیعی   بیرای  اقداماتی به دست آمریکا رو این از (.66 :1387 )طاهری،

  له:ازجم زد، انرژی بازار در اوپک نقش
 آمریکیا  اقدامات دیگر از انرژی: دیگر منابع و شیل نفت تولید افزایش .3-1
 در مهمیی  نقیش  لولیه  خط این است. آمریکا به کانادا نفت انتقا  لوله خط احدا 
 خواهید  خاورمیانه نظیر مناطقی از خصوصا آمریکا خا  نفت واردات میزا  کاهش
 افیزایش  بشیکه  هیزار  300 با مریکاآ روزانه خا  نفت تولید ،2018 سا  در داشت.



 1397تابستان  ♦ وهشتم سیشماره  ♦م دهسال  ♦ روابط خارجی     54

 در بشکه هزار 370 نیز کشور این در خا  نفت تقاضای رسید. بشکه میلیو  3/9 به
 تغیییر  عید   به باتوجه رسد. می روز در بشکه میلیو  20/22 به و یافته افزایش روز

 رونید  و اوپیک  غیرعضو کشورهای از آمریکا خا  نفت واردات روند در چشمگیر
 قیوی  احتما  به لوله، خط این اندازی را  صورت در اوپک، از نفت واردات کاهش

 :1395 )نیکیزاد،  یافت خواهد کاهش مجددا آمریکا به اوپک اعضای نفت صادرات
gardon.ir www.eghtesad.) حیداق   توانید  می متحد  ایاالت ارا ، تحلی  افته بنابر 

 کشیور  4 نفیت  صیادرات  مییزا   از رقم این که کند صادر روز رد بشکه هزار 800
 لیپیو،  انیدی  افتیه  طبیق  اسیت.  بیشتر اابن و اکوادور قطر، لیبی، یعنی اوپک عضو
 اایر » اسیت:  هوسیتو   در واقیع  مشیاور   شیرکت  یک که لیپو، نفت شرکت رئیس
 بمانید،  وفیادار  خیود  روز در بشیکه  میلیو  2/1 خودخواسته کاهش روند به اوپک
 و آسییا  اروپیا،  چراکیه  ؛باشید  شاهد را آمریکا نفت از بیشتری میزا  تواند می بازار

 «بیییود خواهنییید جدییییدی کننیییداا  عرضیییه دنبیییا  بیییه التیییین یآمریکیییا
(www.energytodey.ir.)  ینتیر  بیزرگ  متحید   ایاالت متعارف، نفت ذخایر بر عالو 

 امیا  بیود  ارا  بسیار تهاذش در آ  تولید هرچند دارد. اختیار در را شی  نفت منابع
 و ایاز  در بزرگ انقالب یک ایجاد سبب جدید های پیشرفت و تکنولوژی پیشرفت

 نفیت  بیشیترین  غربیی  یآمریکا در کلرادو و وایومینگ یوتا، ایاالت شد. شی  نفت
 پیشیی  آ  تقاضای از جهانی نفت تولید ،2014 درسا  (.IER ,2015) دارند را شی 

 عرضیه  کیاهش  بیه  تصیمیم  اوپیک  هرچند نهاد. اهشک به رو نفت قیمت و ارفت
 از ناشیی  را اتفیاق  این ارا  تحلی  از بسیاری کرد. سقو  بیشتر ها قیمت اما ارفت
 داننید  میی  شیی   نفت استخراج افزایش با متحد  ایاالت جمله از باالتر رقبای فشار

(Behar & Aritc, 2016: 4.) فرجیا   بی بابت را ها نگرانی آمریکا شی  نفت استرش 
 تیا  اسیت  ایین  دنبیا   به نیز ترامپ و است داد  افزایش اوپک نفت کاهش اذاشتن

 پییش  ونییم  سیا   دو سیعودی  عربسیتا   برسیاند.  حیداکثر  بیه  را خود نفت تولید
 و قیمیت  کاهش برای را خود نفتی شیرهای آ  براسا  که کرد شرو  را استراتژی

 بیا  امیا  بیازکرد  آمریکیا  از شیی   نفت خصوص به و دیگر های شرکت کرد  خارج
 کیاهش  را خیود  نفیت  تولید سعودی عربستا  که هنگامی زیرا شد. مواجه شکست
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 زییادی  سیرعت  بیا  آمریکا نفتی های دک  شمار که بود آ  از حاکی ها ازارش ،داد
 قیمیت  افیزایش  رس بر ها اوپکی هرچند .(www.jonoubnews.ir) است یافته افزایش

 کیاهش  از مختلی   هیای  بهانیه  بیه  ها آ  از بسیاری اما ،بودند رسید  توافق به نفت
 سا  از خود تولید بیشترین به آمریکا شی  که بود حالی در این زدند. باز سر تولید
 انیرژی  المللیی  بین آژانس .(www.eghtesadonline.com) است رسید  تاکنو  2007
 کیاهش  دلیی   بیه  آینید   هیای  سیا   در اوپیک  نفت تولید مازاد ظرفیت کرد: اعال 

 درصید  25 ،آمریکیا  در شیی   نفیت  تولیید  افزایش اثر بر سازما  این نفت تقاضای
 و نفیت  ارتقای سوی از نزولی فشار با اوپک افزود: همچنین یافت. خواهد افزایش

 از بخشیی  جیایگزین  قوی احتما  به که است مواجه لیشما یآمریکا در شی  ااز
   (4 نمودار) (.www.shafaf.ir) شد خواهد اوپک نفت

  (منابع دیگر و شیل منابع) متحده ایاالت طبیعی گاز ذخایر کل .4 نمودار

 

shale  other 

Source: (www.eia.gov,2018: 24)  

 در کیه  بیود   روز در بشیکه  میلییو   75/1 جهیا   خیا   نفت تولید ،2015 سا  در
 غیرعضیو  کشیورهای  میا  در و بود یافته افزایش درصد 4/2 ،2014 سا  با مقایسه
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 از حاصی   درآمید  سیا   همین در بود. تولیدکنند  ینتر بزرگ متحد  ایاالت اوپک،
 و یافیت  کیاهش  2014 سیا   بیه  نسیبت  درصید  8/45 اوپک توسط نفت صادرات

  (.asb.opec.org, 2016: 6) شد مواجه جاری حساب کسری با اوپک

  اوپک کشورهای از آمریکا نفتی های وردهفرا و خام نفت واردات .5 نمودار

 

Source: U.S. Energy information Administration(2016).  

 کیه  است کاهش به رو اوپک از آمریکا واردات درون که دهد می نشا  نیز 5 جدو 
 البتیه  و جهیا   کننید   مصرف ینتر بزرگ واردات کاهش قاعدتا دارد. ادامه همچنا 

 بیه  باعیث  جهیانی،  بیازار  در انیرژی  تولیید  عمد  بازیگر به کنند  مصرف آ  تبدی 
  شود. می آ  نقش شد  رنگ کم و اوپک شد  راند  حاشیه

  اوپک در تقاضا و عرضه تعادل .6 نمودار

 

Source:”OPEC Monthly oil market Report”(2015)‚organization of the Petroleum exporting 

Countries.  
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 داد  افیزایش  را خیود  تولیید  آمریکا آنکه به باتوجه افت باید 6 نمودار توضیح در
 طیرف  ییک  از اکنیو   ،کند می تأمین را جهانی تولیدات از ای عمد  قسمت و است
 انیرژی  نییاز  و تقاضیا  نزولی سیر شاهد دیگر طرف از و اوپک تولید افزایش شاهد

 بیرای  اوپک نفت جای به آمریکا شی  شد  جایگزین با عبارتی به هستیم. بازار در
 ایین  به و است کرد  پیدا کاهش نیز اوپک نفت تقاضای کننداا ، مصرف از بعضی
 ایازی  منیابع  آنکیه  ضیمن  اسیت.  یافتیه  تنز  انرژی بازار در اوپک جایگا  ترتیب
   است. شد  تبدی  نفت برای جایگزینی به موارد از بسیاری در آمریکا

 بیه  آن: اعضوای  در نفوو   با اوپک اجماع شکستن درهم برای تالش .3-2
 متمرکیز  رییزی  برنامه با کشورهای بین در غربی صنعتی کشورهای که رسد می نظر

 در هیایی  پایگیا   اوپک اعضای بین وابسته یا تدوس کشورهای طریق از اند توانسته
 برجیای  آ  هیای  فعالییت  رونید  بیر  نییز  را اتیتیاثیر  و آورند دست به سازما  این

 های سیاست نفوذپذیری تواند می اعضا بین شکاف توسعه که است بدیهی بگذارند.
 (.20 :1389 )شیکاری،  دهید  کاهش بازار ادار  در را سازما  نقش و کند کم را آ 
 نقیش  کیرد.  اشیار   آمریکیا  و عربسیتا   مسیتحکم  روابیط  بیه  توا  می میا  این رد

 امنییت  کیرد:  بیا  واقعیت دو با توا  می را فار  خلیج منطقه در سعودی عربستا 
 تعامی   و منطقیه  در عربسیتا   بازیگری که است شد  باعث مقوله دو این انرژی. و

 عنییوا  بییه متحیید  تایییاال نقییش از شییدت بییه سیاسییی، واحییدهای سییایر بییا آ 
 ،1971 سیا   در بریتانییا  خیروج  از پس منطقه این در بیرونی کشور اذارترینتاثیر
 از یکیی  آمریکیا  ایرا ، انقالب پیروزی از پس (.552 :1383 )ابراهیمی، پذیرد تاثیر

 جیایگزینی  عنیوا   به عربستا  و داد دست از را منطقه در خود استراتژیک متحدا 
 منطقیه  در آمریکیا  اسیتراتژیک  متحید  بیه  عربستا  تدریج هب و شد مطرح آ  برای

 آمریکیا  سوی از عربستا  نفتی های سیاست که بود ای اونه به اتحاد این شد. تبدی 
 ایین  نمیود.  میی  نفیت  تولیید  افیزایش  ییا  کیاهش  به اقدا  این آنکه با و شد تعیین

 از پیس  کیا آمری و اییرا   رابطیه  کیه  است حالی در آمریکا با هماهنگی و پیوستگی
 کشیورهای  از یکی نفوذ و حضور دیگر، سخن به ارایید. تیرای به اسالمی انقالب
 هیای  ارزش و ذهنییت  تا شد سبب عربستا ، در ایرا  اسالمی جمهوری با ناهمسو
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 دو ایین  مییا   اعتمیادی  بی دیوار و شوند جدا هم از عربستا  و ایرا  میا  مشترک
 منیزوی  درجهیت  اسیرائی   و آمریکا به ارایش با عربستا  شود. بلندتر روز به روز

 کیرد.  قیاطع  حماییت  اییرا   علییه  تحریمی های سیاست از و کرد اقدا  ایرا  کرد 
 سیایر  و عربسیتا   امنییت  هموار  عربستا ، چنینی این اقدامات درمقاب  نیز آمریکا

 کلی طور به (.152-154 :1394 )متّقی، است کرد  تأمین را منطقه متحد کشورهای
 مواضیع  منطقیه،  در عربسیتا   افراطی های سیاست و فهد خاندا  از آمریکا ایتحم

 نیا   بیه  مشیترکی  دشیمن  بیا  مقابله کمونیسم، و شوروری با مقابله در آنها مشترک
 طلبانیه  توسیعه  هیای  سیاسیت  با مقابله ست،ا آنها منافع تهدیدکنند  که ایرا  انقالب
 را آمریکیا  و عربستا  روابط که ستا مواردی جمله از و... کویت به حمله و عراق

 نفتی شوک چو  تحوالتی که ای اونه به ؛برد می پیش روزافزو  همگرایی سمت به
   اند. اذاشته سر پشت را سپتامبر 11 و 1973

 اییرا   بخش ثبات نقش نفی المل ، بین نظا  ساختاری سطح در دیگر سویی از
 ای هسیته  برنامیه  موضیو   در  وییژ  هبی  هراسیی  ایرا  پروژ  تشدید و منطقه نظم در

 هیای  سیاسیت  در شییعی  عنصیر  شید   پررنگ ای منطقه سطح در و ایرا  آمیز صلح
 درقبا  سعودی و اعراب حمایت به لبنا  سپس و عراق تحوالت پرتو در ای منطقه
 بیرای  تیالش  عیراق،  شییعی  دولیت  بیه  متحیدانش  و عربستا  فشار انجامید، ایرا 

 و بحیرین  سینی  حیاکم  از حماییت  لبنا ، در اهلل حزب و شیعه های جریا  تضعی 
 کیرد   خیارج  و بحیرین  در شییعیا   ییابی  قیدرت  و دموکراسی استقرار از ممانعت
 از حماییت  بیا  کشیور  ایین  در رژییم  تغیییر  طریق از ایرا  متحدا  ص  از سوریه
 عربستا  مقاب  در ایرا  میا  تعارض تجلی سنی/سلفی، جهادی و تندرو های ارو 

 :1395 )آر ، اسیت  بیود   ساختاری و ژئوپلیتیکی هویتی، عام  سه از تأثرم غرب و
 و عربسیتا   از جانبیه  همه حمایت و خاورمیانه در خود های سیاست با آمریکا (.79

 در واارایی موجب اوپک( و منطقه در اذارتاثیر قدرت دو عنوا  )به ایرا  با تقاب 
 هیای  سیاسیت  بیر  مستقیمی تاثیر واارایی این است. شد  منطقه این کشورهای بین

 سیازمانی  هیر  موفقییت  عوام  از یکی چراکه ؛است داشته آ  نقش کاهش و اوپک
 اتخیاذ  بیا  آمریکیا  امیا  .اسیت  شید   تعییین  اهداف پیشبرد برای آ  درونی وحدت
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 فیراهم  را آ  ناکارآمیدی  هیای  زمینیه  ،اوپیک  اعضای به نسبت دواانه های سیاست
 دو عنیوا   بیه  عربسیتا   و ایرا  بین در دواانه یاستس و واارایی این است. کرد 

  دارد. بیشتری نمود خاورمیانه در رقیب قدرت

 منیابع  از یکیی  اوپوک:  بر آن تاثیر و 2011 تحوالت در آمریکا شنق .3-3
 طبیعیی  ااز و نفت عظیم منابع ،افریقا شما  و خاورمیانه استرد  اقتصاد در قدرت
 هیا  میا   و عربیی  بهیار  وقو  با اما ،است منطقه نای صادرکننداا  توسط شد  تولید
 تعیییین در همچنییا  سیاسییی-اقتصییادی مسییائ  و سیاسییی آشییوب آ ، از پییس

 شکسیت  دارند. نقش اقتصادی رشد دورنمای و انداز چشم و اقتصادی های سیاست
 افیزایش  را تردییدها  کشورها برخی در کال ، اقتصاد و سیاسی ثبات به دستیابی در

 داشیته  نگیه  سیطح  تیرین  پیایین  در را اذاری سرمایه و اقتصادی های تفعالی و داد 
 میییوج انیییداختن را  بیییه بیییا آمریکیییا (.117 و 114 :1391 )ییییاوری، اسیییت

 نفیت  جرییا   بیر  نییز  عربیی  بهیار  اصیطالح  به و خاورمیانه در خواهی دموکراسی
 سبیاالن  اییرا ،  نفتیی  تحیریم  و بیازار  بیه  لیبی بازاشت با خصوصا بود. اذارتاثیر

 بتیوا   شیاید  اسیت.  کیرد   برقرار قیمتی دامنه این حفظ درجهت را تقاضا و عرضه
 دامنیه  بیه  نسیبت  نفت جهانی های قیمت شدید افت صورت در که نمود بینی پیش
 و داشیت  خواهید  وجیود  ایرا  علیه نفتی تحریم تشدید احتماال ،آمریکا نظر مورد
 کیاهش  بیا  عربسیتا   حتمیاال ا شیود،  ح  طریقی هر به ایرا  تحریم مسئله هم اار

 (.56 :1391 اقتصیاد،  )بانک نمود خواهد نقش ایفای جهت این در خود نفت تولید
 بازسیازی  بیرای  را شیرایط  اییرا   و عربسیتا   مییا   دیپلماتییک  اختالفات ازجمله

 نفیت  جهیانی  بازار شرایط که زمانی در هم آ  است، کرد  سخت اوپک کشورهای
 اتخیاذ  اریبیا   بیه  دسیت  همچنیا   سیازما   ایین  و نیست اعضا سود به اصال خا 

 نمیر  شییخ  اعیدا   کند. حفظ را خود اعضای منافع بتواند شاید که است تصمیماتی
 در ای فرقیه  تعصیبات  زییرا  ،کیرد  خواهید  قبی   از تیر  سخت اوپک برای را اوضا 

 نفیت  قیمیت  افیت  از متأثر بسیار آ  کشورهای اقتصاد روزها این که ای خاورمیانه
 در اسیت  وهیابی  کشیور  یک عربستا  است. استرش درحا  شدت به است، شد 

 نشین سنی کشورهای دیگر دهند. می تشکی  شیعیا  بیشتر را ایرا  جمعیت حالیکه
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 کیاهش  اییرا   بیا  ریاض از پس را خود ارتباطات سطح ت،اامار شام  اوپک عضو
 تضیاد  در همیشیه  اوپک اصلی عضو دو عنوا  به عربستا  و ایرا  واقع در اند. داد 

   (.1-2 :1394 )شانا، اند داشته قرار انرژی و نفت زمینه در سیاسی

 از یکیی  قطعیا  که دارد خاورمیانه منطقه در را مختلفی اهداف آمریکا واقع در
 شید   داد  توضیح دیگر بندهای در چنانکه آنها است. منطقه انرژی منابع کنتر  آنها

 ایذار تاثیر نفیت  جرییا   بیر  منطقه شورهایک بر نفوذ با جدااانه صورت به ،است
 تضیعی   اوپیک،  قدرت و اذاریتاثیر کاهش برای آنها اقدامات از یکی اما اند بود 

 ضیمن  عربیی  بهیار  انیداختن  را  به با رو این از بود. آ  اعضای اقتصادی و سیاسی
 بیا  قاعیدتا  دادنید.  کیاهش  را منطقیه  کشورهای سیاسی ثبات دیگر، اهداف تعقیب
 جرییا   البتیه  و یابید  میی  کاهش نیز اذاری سرمایه برای تمای  سیاسی اتثب کاهش

 ناکیا   و عربیی  بهیار  از پس بینیم می چنانکه شود. می روبرو اختال  با نیز صادرات
 شیاهد  میا  و شید  خیارج  ها دولت دست از قدرت کنتر  اولیه مراح  در آ  ماند 
 رشید  بیه  منجر امر این هستیم؛ منطقه در متعددی ورشکسته های دولت ایری شک 
 کیه  شید  منطقیه  در مناطق سایر و سوریه و عراق در داعش چو  افراطی های ارو 
 از بسیییاری و بییود اییذارتاثیر منطقییه نفییت جریییا  بییر دیگییر ای اونییه بییه خییود

 کشیورهای  سوی از بازار به نفت جریا  ثبات به اطمینا  عد  دلی  به واردکننداا 
 روی انیرژی  منیابع  سیایر  و انرژی تولیدکننداا  یرسا به اوپک و خاورمیانه منطقه

 را اییرا   اوپیک،  نفت تولیدکنند  ینتر بزرگ عنوا  به عربستا  آنکه ضمن آوردند.
 و یافییت تعمیییق آنهییا اختالفییات و دانسییت مییی مقصییر منطقییه هییای خیییزش در

 دو ایین  تعیارض  و رقابیت  ارفت. پیش در ایرا  به نسبت را تندتری رویکردهای
 هیای  چیالش  بیا  را اوپیک  و داشیته  اوپک بر سزایی به تاثیر نفتی بزرگ د تولیدکنن
 ایین  در خیود  اهداف به حدودی تا آمریکا که افت باید است. کرد  روبرو زیادی
  یافت. دست حوز 

 براسیا   نفت: قیمت در نوسان بروز و وودز برتون سیستم فروپاشی .3-4
 کیاهش  را خیود  پو  ارزش انستتو نمی متحد  ایاالت وودز، برتو  سیستم قواعد
 را اسیتانداردی  و بیود  شید   تنیید   هیم  در طیال  قیمت با آمریکا دالر چراکه دهد،
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 برپاییه  آنهیا  ارزش و شد  ارزیابی کشورها دیگر پو  آ  براسا  که داد می تشکی 
 را موجیود  سیستم ارفت تصمیم آمریکا جمهور رئیس رو این از ؛دش می تعیین دالر
 بیه  و نیسیت  دالر به تبدی  قاب  آمریکا دالر پس این از که کرد ال اع و دهد تغییر
 ارز هیای  نیرخ  نخسیت  یافیت:  تغیییر  وودز برتو  سیستم اصلی پایه دو ترتیب این

 بیازار  نیروهای وسیله به مختل  های پو  نسبی ارزش و شد تبدی  شناور به ثابت
 دسیت  آ  ماییت ح از میذکور  سیسیتم  مؤسیس  عنوا  به آمریکا دو ، و دش تعیین
 و شید  مواجیه  1973 در نفت قیمت درصدی 400 افزایش با نیکسو  شوک کشید.
 سیایر  و عربسیتا   سیمت  بیه  آمریکا نظیر صنعتی کشورهای دالر از عظیمی حجم

 در وفور به که زمانی پولی نو  هر که افت توا  می کرد. پیدا جریا  اوپک اعضای
 در اوپیک  و شیود  می کاسته آ  رزشا از دباش موجود جایی هر در و بود  دستر 

 انجیا   آ  بیا  را مبیادالتش  که دالر کاهش ارزش با نفت قیمت افزایش ضمن واقع
 در اوپیک  کشیورهای  توسط پو  عظیم حجم این دیگر سوی از بود. مواجه داد می

 خیود  بیه  دالرهیا  مجددا یعنی ،شد می اذاری سرمایه ییآمریکا و اروپایی های بانک
 بیا  امیا  شیدند  مواجه بحرا  با ابتدا هرچند ترتیب این به اشت. یبازم کشورها این

 26-28 :1393 رای، و )کاربو کردند ترمیم را خود اقتصاد مذکور های اذاری سپرد 
 بحرا  با را آمریکا اقتصاد هرچند ،وودز برتو  سیستم فروپاشی درواقع (.59-60و

 آمریکیا  برای دالر و ارز برابری ارزش در هایی کاری دست امکا  اما ساخت مواجه
 از برخیی  اذعیا   بیه  شید.  نفیت  قیمیت  در هیایی  نوسا  بروز باعث که آمد فراهم

 بیه  ،دالر خصیوص  بیه  و ارزها برابری ارزش در نوسا  ایجاد با آمریکا کارشناسا ،
 و 1973 هیای  سیا   نفتیی  شیوک  دو طیی  نفیت  بهای افزایش است توانسته خوبی
 اسیمی  قیمیت  کیه  هرچنید  ،1987 سیا   آغاز با سازد. خنثی غرب نفع به را 1979
 نفیت  واقعی قیمت دالر، ارزش کاهش ادامه با ولی یافت، افزایش حدودی تا نفت

   (.11-14 :1365 مقد ، )جوالیی یافت کاهش همچنا 

 توسیط  1OECD توسعه: و اقتصادی های همکاری سازمان گذاری پایه .3-5
 بیرای  را قیوانین  از وسییعی  طی  و شد نهاد  بنا انرژی المللی بین آژانس عضو 26

                                                                                                                                 

1. organization for Economic Cooperation and Development  
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 سیازی  یکپارچیه  کارآمید،  انرژی از استفاد  افزایش و انرژی عرضه بهبود و استفاد 
 و تولیدکننیداا   بیین  ایو و افیت  را  بیازکرد   انرژی، محیطی زیست های سیاست

 کردنیید برقییرار را و... اعضییا از خییارج و داخیی  در انییرژی کننییداا  مصییرف
(www.oecd.org, 2008.)  سیازما   ییک  توسیعه  و اقتصیادی  هیای  همکاری سازما 

 بیه  قیادر  نفیت  عمد  کننداا  مصرف و یافته توسعه کشورهای از برآمد  المللی بین
 آژانیس  این ایری شک  اصلی اهداف از هستند. نفت بازار مکانیسم در اذاریتاثیر

 امنیتیی  سیسیتم  تکامی   -دانسیت  اوپیک  کارتی   هب غرب پاسخ را آ  توا  می که-
 همکیاری  و نفیت  اضطراری عرضه جهت در مشترک اقدامات انجا  انرژی، عرضه

 نفیت  بیه  حید  از بییش  وابسیتگی  کیاهش  منظیور  به عضو کشورهای هماهنگی و
 نفت سازی ذخیر  از: عبارتند انرژی امنیت تأمین درجهت آژانس ابزارهای شود. می

 یا عملیاتی ذخایر و بحرا ( مواقع در )استفاد  استراتژیک ایرذخ شام  اعضا توسط
 تقاضییا، کییاهش انییرژی(، صیینعت تولییید فراینیید در نیییاز مییورد )ذخییایر صیینعتی

 نهاییت  در و جدیید  مییادین  در ایذاری  سیرمایه  بیا  نفت تولید میادین سازی متنو 
 نیابع م سیازی  متنیو   نییز  و تولیید  هیای  هزینه کاهش به که است فنی های پیشرفت

   (.15-20 :1391 )محتشمی، کند می کمک تجدیدپذیر( )عموما انرژی

  OECD عضو کشورهای نفت تولید میزان .7 نمودار

 

Sourc: crud oil production (2015), data.oecd.org  
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  OECD نفت تقاضای میزانم .8 نمودار

 

Source: (http://asb.opec.org, 2019: 37)  

 کشی   خود، عملیاتی توا  برد  باال با تا اند تالش در هموار  غیراوپک کشورهای
 تولیید،  ظرفییت  حیداکثر  از استفاد  و عملیاتی های هزینه کاهش جدید، های حوز 
 فیر،  عالییی  و )مزرعتیی  دهند اختصاص خود به را نفتی بازارهای از بیشتری سهم

 در نفیت  قیمیت  سابقه بی افزایش نوبت دو از پس 80 دهه در واقع رد (.33 :1383
 حضیور  سیبب  به خا  نفت عرضه افزایش دلی  به قیمت کاهش شاهد پیشین، دهه

 تقاضیا  کیاهش  و جویی صرفه های سیاست پیگیری و غیراوپک بازیگرا  تر استرد 
   (.146 :1389 )تکلی ، هستیم بزرگ کننداا  مصرف سوی از

 منیافع  جیزء  مطمیئن،  انیرژی  بیه  دستیابی عراق: نفت بر آمریکا تسلط .3-6
 کشیورهای  اجتمیاعی  رفا  و اقتصادی رشد شود. می محسوب متحد  ایاالت حیاتی
 دارد بستگی انرژی داشتن اختیار در به کشورها این ملی امنیت آ  تبع به و صنعتی

 مصیرف  یشترینب و دنیاست اقتصادی قدرت ینتر بزرگ اینکه به توجه با آمریکا و
 از پیذیرد.  میی  تیاثیر  شیدیدا  انرژی عرصه در نوسانات و تغییرات از دارد، را انرژی

 تیاثیر  نفتیی  جریانیات  از صادرکنند  هم و کنند  مصرف کشورهای هم چو  رو این
 انیرژی  حیوز   در مشیارکتی  امنییت  سیستم یک ایجاد به تصمیم آمریکا پذیرند، می

 و شییرازی  )ابوالحسین  شید  میی  محسیوب  اقعیر  آ  هیای  پاییه  از یکی که ارفت
 سیاست زمینه در برجسته پژوهشگرا  از نای جوزف (.205 :1386 آخوندمهریزی،

 ای انیداز   تیا  خیا ،  نفت میا  در استثنایی موردی عنوا  به نفت» اوید: می خارجی
 آمریکیا  دریایی استرد  حضور یافتن ادامه و فار  خلیج 1991 جنگ کنند  توجیه



 1397تابستان  ♦ وهشتم سیشماره  ♦م دهسال  ♦ روابط خارجی     64

 در را خود قدرت عراق، ااز و نفت منابع بر تسلط با آمریکا «.بود فار  خلیج در
 نفیت  بیه  آمریکیا  وابسیتگی  آ  کنیار  در و داد خواهید  افیزایش  المللیی  بین محیط

 تسیلط  و اسیت  اوپک مهم اعضای از یکی عراق چو  شد. خواهد کاسته عربستا 
 عیراق  نفت رو مینه از ساخت، خواهد فراهم را اوپک بر نفوذ امکا  کشور این بر

 حملیه  هیدف  (.1-2 :1389 بیویینی،  )حیدری دارد استراتژیک ارزش آمریکا برای
 عراق نفتی عظیم ذخایر بر تسلط ،آمریکا توسط عراق به غیرمعمو  و وسیع نظامی

 کیرد   دیکتیه  نهاییت  در و خییز  نفت کشورهای و بازار بر اذاریتاثیر نتیجه در و
 اییاالت  عیراق،  نفیت  کنتیر   بیود.  نفیت  نیازمند بزرگ رقبای به خود های خواسته
 را نفیت  بیازی  قیوانین  دوبیار   تدوین امکا  که دهد می قرار موقعیتی در را متحد 
 شید   سیرازیر  و عیراق  نفیت  شییرهای  اشود  با سازد. می فراهم کشور این برای
 مشیک   بیا  خیود  بقیای  و حفظ برای را اوپک ،آمریکا سوی از بازار به ارزا  نفت

 بیه  صیدا   رژییم  تغیییر  با آمریکا عبارتی به (.217 :1386 )تالشا ، سازد می روبرو
 بیه  اش وابسیتگی  از و قراردهید  اسیتفاد   مورد را عراق غنی منابع که بود آ  دنبا 

 ایین  بیه  اصیالحات  انجیا   بیرای  تواند می صورت این در که شود کاسته عربستا 
 از توانید  میی  عراق نفتی منابع بر تسلط با آمریکا آنکه ضمن کند. وارد فشار کشور

 خیود  میالی  و تجیاری  رقبای ضد بر مالی و پولی سیاست در ابزاری عنوا  به آنها
 :1391 مالیی، و کند)مظاهر استفاد  هستند( آمریکا هژمونی قدرت تهدیدکنند  )که
 را اوپیک  صادرات و تولید سو یک از عراق نفت بر تسلط با آمریکا واقع در (.178

 تسیلط  و بیود  توجیه  قابی   کشیور  ایین  صیادرات  میزا  زیرا ؛کرد مواجه بحرا  با
 ابیزاری  عنیوا   به نفت از دیگر سوی از و کرد مواجه افو  با را اوپک بر عربستا 

   کرد. می سیاسی استفاد  جهانی بازار در اوپک جایگا  کاهش برای

 ابزارهیای  از یکیی  المللیی  بیین  هیای  شیرکت  :آمریکا نفتی های شرکت .3-7
 اییاالت  رو ایین  از اسیت.  هژمونی تداو  و بحرا  کنتر  برای هژمو  قدرت اصلی
 انیرژی  بیازار  و نفت جریا  کنتر  در سعی نفتی بزرگ های شرکت ایجاد با متحد 

 اشیار   1فیلییپس  کونوکو و 1موبی  اکسو  به توا  می آنها ترین مهم جمله از که دارد

                                                                                                                                 

1. Exxon Mobil 
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 را زییر  راهبردهیای  نفتیی  المللی بین ایه شرکت نفت، بازار شرایط به باتوجه کرد.
   :اند کرد  انتخاب
 ،طبیعیی  ااز بخش توسعه سمت به حرکت .2 ،جدید ذخایر جویو جست .1

 ونقی ،  حمی   هیای  بخیش  سیایر  بیه  توجیه  یعنیی  طبیعیی  ااز در عمودی ادغا  .3
 و فنیاوری  و دانیش  افیزایش  .4 ،ها عملیات از دیگر برخی و باالدستی های فعالیت

 همکیارا ،  و فیرد  )طیاهری  شی  نامتعارف منابع سمت به حرکت .5 و آ  مدیریت
1392: 12-11.)   

 جها  در باال درآمدی با آمریکا نفتی شرکت ینتر بزرگ موبی  اکسو  شرکت
 چنیدین  دارای کیه  شد ایجاد موبی  و اکسو  ادغا  با 1999 نوامبر 30 در که است
 ایین  غییر .  و موبیی   ایسیو،  ،اکسیو   ازجمله است؛ وابسته شرکت صدها و بخش

 میلییارد  6/21 درآمد با طبیعی ااز و مایع ااز فروش از را خود درآمد اکثر شرکت
 اکسیو   هیای  فعالییت  جغرافییایی  تنو  است. آورد  دست به 2018 سا  در دالری
 رییزی  برنامه که ای اونه به ،است شد  آ  پذیری آسیب کاهش باعث تولید در موبی 
 حتی که اند کرد  اعال  و اند داد  انجا  دالر 50-75 بین بشکه هر فروش با را خود

 در بیا  شیرکت  ایین  ببرنید.  پیش را خود های برنامه توانند می نیز دالری 35 نفت با
 نفتی های ماسه و نو پاپوآاینه در LNG پروژ  ازجمله پروژ  10 حدود داشتن دست
 اکسیو   تولید رشد دهد. زایشاف درصد 25 را خود تولید 2025 تا دارد تالش کرا 

 بیا  شیود.  میی  انیرژی  بیازار  در سیهامدارا   و شرکت سها  افزایش به منجر موبی ،
 ؛یابید  میی  کیاهش  نییز  اوپیک  سیهم  آ  میوازات  بیه  بیازار  در اکسو  سهم افزایش

 بینیی  پییش  خیود،  نفیت  تولیید  کیرد   محیدود  برای اوپک تصمیم با که ای اونه به
 دهید  افزایش روز در بشکه میلیو  2 تا را خود لیدتو موبی  اکسو  شرکت شود می

(2019,https://www.trefis.com.)   
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  محصول نوع براساس 2011-2018 از موبیل اکسون شده اثبات ذخایر .9 نمودار

 

Source: (https://www.statista.com, 2019)  

 آ  انتقا  و طبیعی ااز و نفت تولید و اکتشاف هدف با نیز فیلیپس وکوکون شرکت
 در شیرکت  این عام  مدیر است. اذاری سرمایه و تکنولوژی پیشرفت و بازارها به

 ضیع   سیاختن  متوقی   به قادر نفت، تولیدکنند  کارت  اوپک،» کرد: بیا  نشستی
 &Hume,2015) «ودبی  نخواهد خا  نفت قیمت کاهش وجود با متحد  ایاالت شی 

Ravel)  . 

  2018 کونوفیلیپس روزانه خالص تولید .1جدول

 منطقه خام نفت مایع طبیعی گاز طبیعی قیر طبیعی گاز جمع
 آالسکا 171 14 0 6 186
 لور 229 69 0 596 397
 کانادا 1 1 66 12 70
 شمالی یافریقا و اروپا 149 8 0 503 241
 خاورمیانه و آسیاپاسیفیک 103 10 0 657/1 389
 جمع 653 102 66 774/2 283/1

Source: (http://www.conocophillips.com, 2019: 1)  

 آ  دنبیا   بیه  نفتیی  هیای  شرکت از حمایت با متحد  ایاالت افت باید بار  این در
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 سیهم  از دیگیر  سوی از و دهد افزایش را انرژی بازار از خود سهم سو یک از است
   بکاهد. بازار این در اوپک

 بیا  ،شید  تبیدی   انیرژی  بیازار  در مؤثر بازیگری به اوپک آنکه از پس واقع در
 اکتشیاف،  مباحیث  شیام   نفتیی  عملیات در تکنولوژی پیشرفت ازجمله مشکالتی
 و وری بهیر   افیزایش  مباحث شام  سوخت تکنولوژی پیشرفت تولید، و استخراج

 در )سوسیالیسیتی(  متمرکیز  اقتصاد با کشورهای های فعالیت استرش جویی، صرفه
 کشیورهای  ورود نفتیی،  عمید   صیادرکنند   عنیوا   بیه  نفیت  یالمللی  بین بازارهای

 بیازار  در نفیت  قیمیت  اصیلی  کننید   تعییین  عنیوا   بیه  غیراوپیک  نفتی تولیدکنند 
 شید  مواجه فتین های سوخت جای دیگر های انرژی شد  جانشین نفت، المللی بین

   (.18 :1389 )شکاری،
 عرصیه  در را خیود  هژمیونی  تحکییم  همیوار   آمریکیا  افیت  باید کلی بطور

 هیای  سیا   رو ایین  از اسیت.  دانسیته  اقتصیادی  هژمیونی  تحکیم به منو  المل  بین
 افیزایش  درصد 90 صنعتی تولید» ست.آمریکا در اقتصادی رونق اوج 1929-1921
 حجیم  ایین  .«اذشیت  ملیی  ناخالص درصد 20 مرز از اذاری سرمایه نرخ و یافت
 جنیگ  طیی  دیید   خسیارت  کشیورهای  بازسیازی  واسطه به صنعتی تولیدات عظیم

 برخوردار اذاری سرمایه و محصوالت فروش برای مناسب بازارهای از او  جهانی
 آمریکیا  (.41: 1385 )خیالقی،  دهید  ادامه خود رشد به سرعت به توانست لذا شد،

 طرییق  از آ  امنیت تضمین و جهانی اقتصاد کرد  قانونمند برای را استرد  تالشی
 المللیی  بیین  صندوق اات، مث  آ  در شد  تشکی  نهادهای و وودز برتو  اجال 

 المللیی  بیین  پولی سیستم ثبات و کارایی میا  این در داد. انجا  جهانی بانک و پو 
 عامی   مهمتیرین  ا عنیو  به ،است جهانی اقتصاد سطح در هژمونی پو  بر متکی که

 همچنیین  شیود؛  میی  شیناخته  لیبیرا   الملی   بیین  سیاسیی  اقتصیاد  کارکرد و توسعه
 و کنید  عرضیه  را عمیومی  کاالهیای  نتوانید  کیه  شیکلی  به هژمو  افو  درصورت

 مواجیه  مختلی   هیای  بحرا  با جهانی اقتصاد بپردازد، را سایرین حضور های هزینه
   (.95-96 :1390 پیلتن، و )ساعی شود می

 در آمریکیا  برتیر  جایگیا   بیر  کیدتا با المل ، بین روابط پردازا  نظریه از برخی
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 فیار   خلیج منطقه در آمریکا سیاست سرد، جنگ از پس دورا  در المل  بین نظا 
 راسیتای  در آ ، در موجود انرژی منابع و منطقه این محوری موقعیت به توجه با را

 کننید  می تعبیر جهانی سطح در نیکهژمو جایگا  کسب برای کشور این های تالش
 ایین  هیای  ناکیامی  و آمریکیا  هژمیونی  بیا  ایرا  مانند ای منطقه بازیگرا  مخالفت اما

 خلییج  در آمریکیا  هژمیونی  ای منطقیه  موانیع  از ،عیراق  مانند هایی عرصه در کشور
 در نفیوذ  اعمیا   برای ها قدرت سایر تالش دیگر طرف از شود. می محسوب فار 
 )واعظیی،  اسیت  منطقیه  ایین  در آمریکیا  درمقاب  سازی موازنه برای یاقدام منطقه،
 قیمیت  افیزایش  دلیی   بیه  عمیدتا  آمریکا اقتصادی بحرا  آنکه ضمن (9-8 :1389
 هیای  اییری  جهیت  از متیأثر  و داخ  در اعتباری بحرا  و دالر ارزش کاهش نفت،

 :1390 میری،ا و مقد  )جاودانی است یافته بروز آمریکا انرژی و اقتصادی -سیاسی
 نظیا   در بحرا  معنای به هژمو  قدرت عنوا  به آمریکا در اقتصادی بحرا  (.106

 و بحیرا   بیا  مقابلیه  سیازوکارهای  هژمیو   چو  و است جها  اقتصادی لیبرالیسم
   کند. مقابله بحرا  ایجادکننداا  با باید ،دارد اختیار در را ثباتی بی

 از معاصیر  دورا  در انیرژی  کیه  افیت  بایید  شید  بییا   کیه  آنچیه  به باتوجه
 کیه  ای اونیه  بیه  شیود،  میی  محسوب اقتصادی چه و سیاسی چه قدرت های مؤلفه

 تولیدکننیداا   ااهیا  شیود.  میی  تلقی مهم المل  بین نظا  ساختار در آ  به دسترسی
 اهیداف  پیشبرد برای سیاسی کاالی یک عنوا  به انرژی از اوپک مانند انرژی عمد 
 بیود.  اقیدامات  این ازجمله 1979 و 1973 نفتی های شوک که دکنن می استفاد  خود
 درونیی  سیاختار  وییژ   بیه  و شید  جهیانی  اقتصیاد  در بحیرا   ایجیاد  باعث امر این

 محسیوب  عمومی کاالی یک که انرژی کننداا  مصرف عنوا  به صنعتی کشورهای
 بخیش  ثبیات  کیه  هژمیو   قیدرت  عنوا  به آمریکا کرد. مواجه اختال  با را شود می

 عمیومی  کاالهیای  تولیدکننیداا   استفاد سوء از جلوایری مسئو  و جهانی اقتصاد
 کشورهای محوریت با اوپک با مقابله برای سازوکارهایی به ،باشد می آ  عرضه در

 انیرژی،  وری بهیر   افزایش استراتژیک، ذخایر افزایش ازجمله آورد روی خاورمیانه
 بیه  اقیدامات  ایین  مجمیو   که و... گزینجای های انرژی از استفاد  شی ، نفت تولید
 جایگیا   و نقیش  از و کرد  روبرو جدی های چالش با را اوپک ،اخیر دهه در ویژ 
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   است. کاسته انرژی جهانی بازار در اوپک

  گیری نتیجه

 و حفیظ  بیرای  تیالش چهیارچوب   در سیرد  جنیگ  از پیس  آمریکا انرژی سیاست
 مهیم  ایین  برآینید  اسیت.  فهیم   قابی  المل  بین عرصه در خود هژمو  نقش تقویت
 عنوا  به اوپک است. بود  صادرکنند  یک به بزرگ واردکنند  یک از آمریکا تبدی 

 ،1970 دهیه  های شوک همچو  هایی دور  در انرژی، بازار در اذارتاثیر بازیگر یک
 عنیوا   به متحد  ایاالت ویژ  به و جهانی اقتصاد در جدی های بحرا  ایجاد موجب

 از سیو  ییک  از که شد روبرو مسئله این با آمریکا پس آ  از شد. مو هژ قدرت یک
 امنییت  بیر  مبتنیی  نییز  اقتصیاد  و خیورد   ار  اقتصاد به اش هژمونی قدرت که آنجا

 و نیاامن  کشیورهایی  دسیت  در جهیا   عمید   انیرژی  دیگر سوی از و است انرژی
 هیایی  سیاسیت  باید ،کنند می سیاسی استفاد  کاال این از که است قرارارفته ثبات بی
 انیرژی  امنییت  دومیا  کننید،  تأمین را خود داخلی انرژی امنیت اوال که کند اتخاذ را

 نقییش از اوپییک، تضییعی  بییا سییوما و کننیید تییأمین را کننییداا  مصییرف سییایر
 بیاال  انیداز   از بییش  را نفت قیمت نتواند تا بکاهد انرژی بازار در آ  کنندای تعیین
 از د.کن پایین قیمت با آ  فروش به مجبور ،زیاد ولیدت علت به را نفت حتی و ببرد
 مؤلفیه  شیش  حاضیر  پژوهش در ارفت. پیش در را اوپک تضعی  سیاست رو این

 نفیت  تولیید  افیزایش  راستا این در آمریکا اقدا  مهمترین ارفت: قرار بررسی مورد
 را سیزایی  بیه  نقیش  آمریکیا  بیه  کانادا لوله خط که است انرژی دیگر منابع و شی 

 کیاهش  را اوپیک  از خیود  واردات شیی ،  نفیت  تولید افزایش ضمن و است داشته
 اعضیای  در نفیوذ  بیا  اوپک اجما  شکستن درهم برای تالش مؤلفه دومین اند، داد 
 اییرا   و عربسیتا   مییا   افکنیی  اخیتالف  سیاست این بازتاب مهمترین که است آ 

 موقعییت  کنید  میی  سعی منطقه در عربستا  های سیاست از حمایت با آمریکا است.
 را اوپیک  در آمریکیا  هیای  سیاسیت  نییز  آنهیا  تا دهد افزایش را اوپک در عربستا 
 تحیوالت  و عربیی  بهیار  انداختن را  به در آمریکا نقش بعدی مؤلفه دهند. بازتاب
 را عربیی  بهیار  خیواهی،  دموکراسی بهانه به آمریکا است. اوپک بر آ  تاثیر و 2011

 و نفیت  صیادرات  جرییا   منطقیه  سیازی  ثبیات  بیی  بیا  اما تانداخ را  به منطقه در
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 سیسیتم  فروپاشیی  مؤلفیه  چهیارمین  در سیاخت.  روبرو اختال  با را اذاری سرمایه
 هرچنید  قرارارفیت؛  بررسیی  میورد  نفیت  قیمیت  در نوسیا   بیروز  و وودز برتو 

 درصیدی  400 افیزایش  و صینعتی  کشیورهای  در بحیرا   بیه  سیستم این فروپاشی
 در هیا  پیو   این و یافت کاهش دالر ارزش آ  موازات به اما ،شد منجر نفت قیمت
 کردنید.  اقیدا   بحیرا   رفع به غربی کشورهای و شد اذاری سپرد  غربی های بانک
 کارتی   برابیر  در توسیعه  و اقتصادی های همکاری سازما  اذاری پایه پنجم مؤلفه
 و فنیاوری  تقویت مصرف، کاهش استراتژیک، ذخایر افزایش با OECD بود. اوپک
 و تقاضا کاهش جهت در نفت کننداا  مصرف ینتر بزرگ عنوا  به جایگزین منابع

 کیه  اسیت  عراق نفت بر آمریکا تسلط بعدی مؤلفه کردند. اقدا  اوپک نقش کاهش
 را اوپیک  بیر  خیود  نفیوذ  و کیرد  تقوییت  انیرژی  جهانی بازار در را آمریکا جایگا 
 و تولید در ییآمریکا المللی بین های کتشر نقش افزایش مؤلفه آخرین داد، افزایش
 انیرژی  جهیانی  بیازار  در اوپیک  سیهم  آ  میوازات  بیه  که است ااز و نفت صدور
 تنهیا  نیه  اوپک مواقع از بسیاری در که هستیم آ  شاهد ما اکنو  است. یافته کاهش

 سیاسیت  از پییروی  بیه  حتیی  بلکیه  نیدارد  قیمیت  تعییین  حوز  در عملی استقال 
 سیو  ییک  از رو ایین  از آورنید.  می روی آمریکا ازجمله دیگر ند صادرکن کشورهای

 کننیدای  تعییین  نقش از ،دیگر سوی از و است یافته کاهش اوپک نفت برای تقاضا
   است. شد  کاسته شدت به انرژی بازار در اوپک
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