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Abstract 
OPEC was established to play a greater role in the international energy system, and 

over a period of time, the trans-OPEC states have tried to influence the functioning 

and status of the organization. One of these actors has been the United States, which 

has influenced the organization by adopting various policies and plans, even after 

the discovery of Shale technology, which is becoming a major supplier of oil. In this 

regard, this piece of research seeks to address the important question of how the US 

energy policies during the Trump presidency affected OPEC? to answer the 

question, it is hypothesized that with the discovery of Shale technology and its 

expansion during Trump's presidency, the United States has tried to establish a new 

international energy order as well as to change the traditional energy geopolitics in 

order to sideline the organization. This research analyzes the issue by applying the 

theory of realism as well as using an explanatory method with primary and 

secondary data including documents, reports, speeches, books, articles, and valid 

websites. Finally, the findings of the study emphasize the fact that it is necessary for 

Iranian officials and policymakers to know and understand US energy policies, 

especially during the Trump era and developments in the global energy system so 

that to be able to try moderating the consequences of the sanctions and paving the 

way for Iran’s return as one of the significant players of the field of energy in the 

international system. 
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اوپک در دوره  آمریکا بر های انرژی تأثیر سیاست

 جمهوری ترامپ ریاست

   منیؤمجیدرضا م
 عالمگ   دانشگااه  سیاسی، علوم و حقوق دانشکده الملل، بین روابط گروه استادیار

 طباطبایی

 چکیده
 بازیگران زمان گذر در و شود می تأسیس المللی بین انرژی نظام در بیشتر نقش ایفای هدف با اوپک سازمان

 از یکی. باشند داشته نفوذ سازمان این جایگاه و عملکرد بر تا اند بوده تالش در نیز فرااوپکی های دولت و

 کننده عرضه به تبدیل که شیل فناوری کشف از پس حتی که است بوده آمریکا متحده ایاالت بازیگران این

 بنابراین این نماید. نفوذ سازمان این بر گوناگون های طرح و ها سیاست اتخاذ با شود، می نفت بزرگ

 دوران در آمریکا انرژی های سیاست که بپردازد اساسی پرسش این به تا دارد سعی پژوهش

 مطرح فرضیه این مهم پرسش این به پاسخ در است؟ داشته اوپک بر تأثیری چه ترامپ جمهوری ریاست

 با داشته سعی آمریکا ترامپ، جمهوری ریاست دوره در آن گسترش و شیل فناوری کشف با که شود می

 ژئوپلیتیک در تغییر ایجاد همچنین و انرژی المللی بین نوین نظم یک استقرار راستای در جدیدی رویکردی

 و رئالیزم نظریه کاربست و تبینی روش با پژوهش این. براند حاشیه به را اوپک سازمان انرژی، سنتی

 های سایت و مقاالت کتب، ها، سخنرانی ها، گزارش اسناد، بر مشتمل ثانویه و اولیه منافع از استفاده همچنین

 برای که است واقعیت این مؤید پژوهش های یافته پایان، در. پردازد می موضوع تحلیل به معتبر اینترنتی

 در ویژه به آمریکا انرژی های سیاست درک و شناخت با تا است ضروری ایران سیاستگذاران و مسئولین

 عنوان به ایران بازگشت زمینه همچنین و ها تحریم رفع در سعی جهانی، انرژی نظام تحوالت و ترامپ دوران

 .آورند فراهم را الملل بین نظام در انرژی حوزه مهم بازیگران از یکی

 انرژی المللی بین نوین نظم اوپک، های انرژی ترامپ، سیاست نفت شیل، ها: کلیدواژه

 JEL: P00 , F01 , F59 , L1 بندی طبقه
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https://orcid.org/0000-0003-1544-9217


 361 |مؤمنی  |اوپک در دوره ریاست جمهوری ترامپ آمریکا بر های انرژی تأثیر سیاست

 مقدمه .0
به طور چشمگیری مورد توجه قرار  (نفت)زمان با انقالب صنعتی استفاده از انرژی  هم
پس از مدتی با  تجار بوده که ةعنوان یک کاالی اقتصادی دغدغ نفت بهگیرد. در ابتدا  می

الیی اقتصادی تبدیل به نفت از کا ها در این عرصه پس از جنگ جهانی دوم، ورود دولت
 و خصوص خریدهایی در سیاست کارگیری هها ب شود چرا که دولت کاالیی استراتژیک می

گیرند، از آن زمان تا به امروز انرژی به یکی از  تصمیم می فروش نفت و عرضه آن به بازار
ابعاد که امروز روابط بین کشورها را در  طوری به شده ها تبدیل ترین مسائل دولت مهم

دهد، لذا تأمین انرژی برای سیاستگذاران  مختلف داخلی و خارجی تحت تأثیر قرار می
 بعدی تک ةتأمین سوخت فسیلی دغدغ است. در ابتدا از اهمیت خاصی برخوردار کشورها

که بتوانند شرایط  شده بدین معنا که تأمین انرژی از سوی کشورهای واردکننده مطرح بوده
بعدی به وضعیتی  را فراهم آوردند پس از مدتی از حالت تک آن مناسبی برای انتقال

تنها از سوی کشورهای  تأمین انرژی نه شود، به این صورت که دوبعدی تبدیل می
بلکه کشورهای تولیدکننده و صادرکننده هم مسائلی را در پی  واردکننده مشکل بوده

یکنواخت ساختن  هدف هماهنگی و در چنین فضایی سازمان اوپک با داشته است.
 قیمت تثبیت اعضا، منظور حفظ منافع های کشورهای عضو و تعیین بهترین روش به سیاست

 تغییرات از جلوگیری و الزم وسایل و راهها ایجاد با جهانی بازارهای در خام نفت
شکل گرفت.  عضو کشورهای تساوی پایه بر سازمان اداره و ها قیمت آور زیان و غیرمعقول
نرژی و های بازار جهانی ا رغم اهداف ذکرشده تحت تأثیر تالطم اوپک علیسازمان 

که در ساختار و  مانند آمریکا و روسیه و دیگر بازیگران 1اوپکیهمچنین نفوذ بازیگران فرا
عنوان یکی  کا بهآمری راستا های سازمان تأثیرگذار بودند، قرار گرفت. در این گیری تصمیم

زمان کشف نفت سعی کرده همواره بر بازار انرژی تسلط داشته، از  اوپکیاز بازیگران فرا
برای نفوذ  ریاست جمهوری آمریکا راهبردهای گوناگونی های مختلف در دوران درنتیجه

ترامپ  جمهوری ویژه دوران ریاست به گرفته است، شکل اوپک در بازار انرژی و سازمان
 یکا در قبال انرژی است که باترین فازهای زمانی سیاست خارجی آمر که یکی از مهم

 دهد. و این سازمان را در حاشیه قرار می هایی نقش اوپک را کاهش اتخاذ سیاست

                                                      
 باشند که بر اوپک نفوذ دارند. بازار جهانی انرژی می ةبازیگران مهم عرض. 1
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های  این پژوهش سعی دارد که به این پرسش اساسی بپردازد که سیاست روی این از
جمهوری ترامپ چه تأثیری بر اوپک داشته است؟ در  آمریکا در دوران ریاست انرژی

این  به 2010شیل در سال شود که با کشف فناوری  سؤال این فرضیه مطرح می پاسخ به این
جمهوری ترامپ، آمریکا سعی داشته با رویکردی نوین  و گسترش آن در دوران ریاست سو

المللی انرژی و همچنین ایجاد تغییر در ژئوپلیتیک  در راستای استقرار یک نظم نوین بین
از منابع اولیه و ثانویه مشتمل  در این پژوهشاشیه براند. سنتی انرژی، سازمان اوپک را به ح

شود.  میهای اینترنتی معتبر استفاده  ، کتب، مقاالت و سایتها سخنرانیبر اسناد، گزارشات، 
شناسی  پژوهش، روش ادبیات به بخش اول بخش است که در 4مقاله حاضر مشتمل بر 

مبتنی بر مکتب رئالیزم است تا جایگاه  چارچوب نظری که، در بخش دوم .شود میپرداخته 
و به طور خاص سیاست خارجی آمریکا تبیین گردد. سپس در  الملل در نظام بین انرژی

انتخابات،  در سه مقطع جمهوری ترامپ که انرژی در دوره ریاست های سیاست ،بخش سوم
این در دوران ترامپ ) باشد میجمهوری و رویارویی با سازمان اوپک  دوران ریاست

 در بخش نهایتاًو  (علنی شده است خیلی برجسته و رویارویی و رقابت با سازمان اوپک
 .شود میمقاله ارائه  گیری نتیجهپژوهش و  های یافته ،چهارم

 شناسی پژوهش . ادبیات و روش2
پردازد که به شرح زیر مطرح  می شناسی روشو  پژوهش ادبیات این پژوهش به بخش اول
 شده است.

 پژوهش ادبیات. 0-2
، بازار جهانی انرژی الملل ینبمتعددی در رابطه با جایگاه اوپک در نظام  یها پژوهشآثار و 

آمریکا در مقاطع گوناگون به رشته تحریر  متحده یاالتاانرژی  های یاستسو همچنین 
 قرار، اقتصاد انرژی الملل ینروابط بدرآمده است و مورد توجه پژوهشگران در حوزه 

است. برخی از آثار مرتبط با مقوله انرژی، سیاست انرژی آمریکا و اوپک در ذیل  گرفته
 .گیرد یممورد بررسی قرار 

سای جمهور تا پایان ؤبه بررسی جایگاه نفت و دکترین ر (1389)طاهری و ترابی 
پژوهش به این نتیجه  های یافته. آنها پس از بررسی اند پرداختهجمهوری اوباما  ریاست

 دهنده نشانسای جمهور ؤه نفت پس از پایان جنگ جهانی دوم و دکترین ررسیدند ک
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سای جمهور ؤر ةدغدغو همیشه  باشد یمجایگاه نفت در حوزه سیاسی و اقتصادی آمریکا 
مختلف  یها روشو  راهبردهابوش و اوباما با  یها دولتآمریکا بوده است. همچنین 

به راهبرد  (1400)یوسفی راد و همکاران  .اند بودهنفت در آمریکا  یرتأثدرصدد کاهش 
کالن سیاست خارجی ترامپ: تغییر یا تداوم؟ پرداختند، نویسندگان در پی این مطلب 

که در ابتدا راهبرد کالن سیاست خارجی ترامپ چیست؟ سپس به رفتار ترامپ  اند بوده
گرا است  یک جانبهو  یا انزوا گرا گرا واقعیا نو  گرا واقعکه آیا او  دپرداختند تا مشخص کنن

ها دریافتند  و پاسخ به آن «خانوادگی یها شباهت»االت با نظریه ؤیا خیر؟ پس بررسی این س
و  باشد یمکه راهبرد کالن سیاست خارجی ترامپ در ادامه سیاست خارجی اوباما 

ترامپ بر هژمونی و ابرقدرتی آمریکا در نظام  یدتأکتفاوت در این است که  ینتر مهم
اوباما بر مسائل جهانی بوده است و همچنین دریافتند  یدتأکبدون پرداخته هزینه و  لمللا ینب

 تمام است. یگرا واقعکه ترامپ یک 
ی این کشور راهبردهاهای انرژی آمریکا و  یاستس»( در مقاله خود با عنوان 1385)خادم 
متحده  یاالتابه بررسی چگونگی تولید و مصرف انرژی و وابستگی  «فارس یجخلدر منطقه 

فارس و  یجخلکننده در  یینتعفارس پرداخته و با بررسی سلسله حوادث  یجخلبه نفت منطقه 
خصوص  ی آمریکا به این یافته رسیده است که کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان بهها رهنامه

و  راهبردهافارس دارند لذا از طریق  یجخلدر منطقه آمریکا وابستگی شدید به منابع انرژی 
انرژی در این منطقه هستند و چنانچه  مخصوصاًین منافع خود تأمهای مختلف درصدد  یاستس
 باشد. یمفارس دست پیدا نکنند نتیجه آن ورشکستگی کشورها  یجخلانرژی منطقه  به

ی تحلیل اثرات در مطالعه حوزه انرژی به بررس (1399)ی نصر اصفهانرضوی و 
و با استفاده از نظریه اقتصاد سیاسی  پردازند یمانرژی ترامپ بر امنیت بازار خام  های یاستس

بنیادین و غیر  عامل متمرکز به این نتیجه رسیدند که برنامه ترامپ در حوزه انرژی به دو
که تحریم صنعت نفت ایران جزء عوامل غیر بنیادین و  به طوری شود یمبنیادین تقسیم 

و ترامپ با استفاده  باشد یمتالش در جهت گسترش و کارآمدی شیل جزء عوامل بنیادین 
بگذارد تا از این طریق بتواند با  یرتأثاز این دو عامل هم توانسته است که بر امنیت بازار خام 

بزرگ این سازمان است به  یدکنندگانتولاز  سازمان اوپک هم با توجه به اینکه ایران یکی
ترامپ در حوزه انرژی هم ناشی از وابستگی اقتصادی ایران  اقدامات یرتأثمقابله بپردازد و 

 به درآمدهای نفتی است.
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اولین سیاست انرژی ترامپ، امکان وقوع و »در مقاله خود با عنوان  (2020) 1گولیف
، دهد یمدو مسئله را مورد بررسی قرار  «ریکاپیکربندی مجدد نظم جهانی انرژی در آم

مسئله اول: تشریح ارکان نظم انرژی جهانی که در حال ظهور سپس مسئله دوم: 
. دهد یمباشد را مورد کنکاش قرار  یرگذارتأث توان یمکه به صورت مشروط  یدادهاییرو

ال بازسازی نقشه پس از آن نویسنده معتقد است که ترامپ با استفاده از انقالب شیل به دنب
جهانی انرژی بوده لذا ذیل مباحثی همچون ارکان نظم جهانی، نقش وقایع احتمالی و 

در مطالعاتشان توجه نکردند، عقیده خود را مورد بررسی قرار داد و  یشینیانپها که  ثیرآنأت
که گرفت این بود که سیستم انرژی جهانی دستخوش تغییرات  ای یجهنتدر آخر نویسنده 

مجدد نظم انرژی جهانی است که  یکربندیپعنوان یک ابرقدرت به دنبال  و آمریکا بهاست 
 کننده ( خودکفایی بیشتر کشورهای وارد1جمله: ازپیامدهایی را در خود دارد 

جدید که  یدکنندگانتولعرضه اضافی آمریکا و دیگر ( 3افزایش تولید شیل در آمریکا ( 2
را با خطر جدی  کننده سازمان اوپکو کشورهای عربی تولید ها یمتقباعث کاهش 
 .کند یمرو  هاجتماعی روب ثباتی یببحرانی مالی و 

به دنبال این  «فروش نفت خام و اوپک»نامه خود با عنوان  در پایان (2017) 2باردسن
نفتی شیل بر این  یها انقالب یرتأثاست که درک بهتری از قدرت بازار اوپک و چگونگی 

بر نحوه عملکرد بازار نفت و  یمرورازمان داشته باشد، لذا ذیل چند بحث از جمله س
مهم در اقتصاد جهانی، بررسی نظریات  یدادهایروچگونگی تغییر قیمت نفت مطابق با 

این  گیرد یمو نتیجه که نویسنده  پردازد یمموجود در این زمینه، بررسی سازمان اوپک 
مثبت دارد و  یرتأثسازمان اوپک به صورت متغیر است هم انقالب شیل بر  یرتأثاست که 

 منفی. یرتأثهم 
به دو  «آن بر هند یامدهایپ و یرتأث: لانقالب شی»در مقاله خود با عنوان  (2014) 3ینفئ

موضوع اصلی یکی معنای انقالب شیل از منظر امنیت انرژی جهانی و تغییر ساختاری که 
 کند یمتوسعه اقتصادی و مذاکره تغییر آب و هوا ایجاد  انداز چشمدر توازن جهانی قدرت، 

 ییها بحثانقالب شیل بر امنیت انرژی که هر دو موضوع را ذیل  یامدهایپو  یرتأثو دوم 
 کره یمنانقالب شیل بر آمریکا،  یرتأثهمچون تاریخچه سیاست امنیت انرژی ملی آمریکا، 

                                                      
1. Guliyev 

2. Baardsen 

3. Nafey 
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که  گیرد یمسپس نتیجه  دهد یمار غربی انرژی و انقالب شیل در هند مورد کنکاش قر
که آمریکا در حوزه انرژی  زیادی بر آمریکا داشته است به طوری یراتتأثانقالب شیل 

است و به دنبال  شده یلتبدخالص  یدکنندهتولو یک  گرفته قرارباالتر از عربستان و روسیه 
ان از خاورمیانه جه یانرژغربی انرژی است که با تحقق آن مرکز ثقل  کره یمنایجاد حوزه 

ایجاد تغییر  جملهازداشته است  یرتأثو همچنین انقالب شیل بر هند هم  تغییر پیدا کند
 یدکنندگانتولساختاری در تقاضای جهانی انرژی، عرضه و مسیرهای تجاری و روابط بین 

که آیا هند با وجود انقالب شیل سقوط  کند یمالی مطرح ؤو در آخر س کنندگان مصرفو 
 ؟رود یمکرد یا با جریان پیش خواهد 

احزاب آمریکایی  یها برنامه»در مقاله خود با عنوان  (2019)رضوی، پیرانی 
ال هستند ؤبه دنبال پاسخ به این س «و بازار جهانی نفت ها( دموکراتو  خواهان یجمهور)

ال ؤبر بازار نفت دارند؟ برای پاسخ به این س یریتأثکه برنامه انرژی احزاب آمریکایی چه 
احزاب آمریکایی  یها برنامهسپس  در ابتدا نویسندگان نظریات اخالق بازرگانی را بیان

، تولید، واردات و صادرات نفت و سازمان اوپک و محیطی یستزهمچون  ییها بحثذیل 
را مورد بررسی  ها آن یرتأثمالی، بازار گاز  یبازارهاگرایی،  گرایی و چندجانبه جانبه یک
نفت نقش مهمی  یبازارها و که گرفتند این بود که نفت ای یجهنتدر پایان و  دهند یمقرار 

و اقدامات  ها یاستساقتصادی و سیاسی هر دو حزب اصلی آمریکا دارد و  های یاستسدر 
اقتصادی ایران  های یاستسبر  یرمستقیمغهر دو حزب در زمینه انرژی به طور مستقیم و 

همچنین نویسندگان معتقد هستند که اگر ترامپ دوباره انتخاب شود  یرگذار است وتأث
دهد و  یمگردد و تولید شیل به کار خود ادامه  یمتقاضای جهانی نفت به حالت عادی باز 

و اگر نامزد دموکرات انتخاب  شود یمها تشدید  یمتحرخصوص ایران و ونزوئال  بازار آسیا به
های  یانرژدهد و انرژی پاک جای  یمشیل را کاهش محیطی تولید نفت  یستزشود قوانین 

 باشد. یمی ا هسته قراردادگیرد و اولویت هم با مذاکرات با هدف احیای  یمفسیلی را 

 روش پژوهش. 2-2
علمی وجود داشته باشد ولی بیشتر  یقاتتحقتحقیقات کیفی ممکن است که در همه انواع 

و نظری وجود دارد. این  علمیتوا، در تحقیقات تاریخی، توصیفی موردی، تحلیل مح
وسیله ابزارهای سنجش مربوط به  ی و نظری هستند و اطالعات بها کتابخانه نوعاًتحقیقات 

تواند از  یمشود و در این تحقیقات محقق  یمی گردآورفیش، جدول، کارت و امثال آن 
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رید، تشخیص تفاوت یابی، تفسیر، تج طریق استدالل قیاسی و استقرایی، تمثیل و تشبیه، نشانه
 با ذهنشده را ارزیابی و تجزیه تحلیل نموده و  یگردآوری ها دادهو تمایز، مقایسه و ... 

در این پژوهش از روش کیفی با  (1391نیا،  حافظ)گیری کند  یجهنتی خود ا مکاشفه
و  علی و معلولی متغیرها پرداخته شود ةرابطاست تا به  شده استفادهتبینی  رویکرد

قرار دهد. در پژوهش  بررسی اوپک را مورد های انرژی ترامپ بر یاستسیرگذاری تأث
یر مستقل و متغ عنوان های انرژی ترامپ به یاستسحاضر دو متغیر اصلی و مستقل مشتمل بر 

 .گیرد یمعنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار  سازمان اوپک به

 . چاچوب نظری و مبانی نظری رئالیزم3

شود تا از طریق کاربست این نظریه در  در ابتدا به نظریه رئالیزم پرداخته می در بخش دوم
 تری از موضوع پژوهش حاصل گردد. فهم و درک عمیق ها، بهره برده تا تحلیل داده

به  است. ریشه نظریه رئالیزم الملل ترین و پرکاربردترین نظریه روابط بین رئالیزم قدیمی
گردد و در طول تاریخ و تحوالت  می باز 1پلوپنزی تسیددوران باستان به کتاب تاریخ 

 وجود رغم علی های مختلفی از این نظریه منشعب شده است، بنابراین المللی نحله بین
در این  باشد، می مشترک اصول ای از مجموعه دارای رئالیزم مختلف فکری های نحله

 .گیرد بررسی قرار می ژی موردبه مقوله انر راستا، اصول کلی این نظریه و رویکرد رئالیزم

 زماصول مشترک بین رئالی. 0-3
شود که ریشه در طبیعت انسان دارد. درک  سیاست توسط قوانین عینی اداره میالف( 

الملل به همان اندازه ضروری است.  این قوانین و ایجاد یک نظریه منطقی از سیاست بین
 کند. اس قوانین عینی خاصی عمل میالملل براس بر این باور است که سیاست بین رئالیزم

شود. مورگنتاو در این اصل معتقد است که  نظر قدرت ملی تعریف می منافع ازب( 
این جنبه مستقل از سیاست  کنند. کشورها همیشه برای تأمین منافع ملی از قدرت استفاده می

 کند. الملل را آشکار می بین

کلیدی آن، یعنی منافع در چارچوب  کند که مفهوم اصلی و چنین فرض می رئالیزمج( 
اما معنایی قطعی و الیتغیر هم به این  ای عینی است که اعتباری عام دارد، قدرت، مقوله

 بخشد. مفهوم نمی
                                                      
1. Thucydides peloponnesian 
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ناپذیر موجود میان  از اهمیت اخالقی رفتار سیاسی و همچنین تنش اجتناب رئالیزمد( 
خواهد  نمی ، آگاهی دارد. رئالیزماحکام اخالقی و آنچه برای رفتار سیاسی موفق الزم است

ترتیب هم موضوع اخالقی و هم موضوع سیاسی را  این تنش را پنهان کند یا بزداید و بدین
تر از  بخش نظر اخالقی رضایت نقطه در پرده ابهام قرار دهد و واقعیات تلخ سیاسی را از

 تر از واقع جلوه دهد. آنچه هست و رعایت قانون اخالقی را آسان
از شناسایی  الهامات اخالقی یک ملت و اصول اخالقی جهانی، رئالیزم فاوت بینت (ه

ورزد. این  جهان امتناع می های اخالقی یک ملت خاص با اصول اخالقی حاکم بر آرمان
کننده اصول  های هر کشور خاص منعکس کند که منافع ملی و سیاست کشور قبول نمی

 شده جهانی است. اخالقی اعمال
عنوان  المللی را به استقالل سیاست بین المللی، رئالیزم های بین ل سیاستاستقالو( 

کند  دهد و از آن دفاع می مطالعه قرار می نظر قدرت مورد ای که منافع ملی را از رشته
توانیم بگوییم  می فوق ةشد مطرح با عنایت به اصول ششگانه (13891مورگنتاو، )پذیرد.  می

لذا  دهند. منافع ملی و قدرت را در اولویت قرار می خالصهطور  ها به که رئالیست
و معتقد هستند که انرژی با امنیت  انرژی مطرح کرده گرایان این مفاهیم را در رابطه با واقع

خصوص قدرت نیروی  ها به دنبال تأمین انرژی از طریق قدرت به خورده و دولت  ملی گره
 شود. در قبال مسئله انرژی پرداخته می مبه رویکرد رئالیز در ادامه نظامی هستند.

 در قبال مسئله انرژی زمرویکرد رئالی. 2-3
که انرژی بخشی از امنیت  گرایان معتقد هستند که امنیت انرژی ریشه در این باور دارد واقع

قدرت  تواند این دو را از هم جدا کند. انرژی ارتباط تنگاتنگی با کس نمی ملی است و هیچ
ها امنیت  رغم اینکه رئالیست شود. علی امنیت انرژی، امنیت ملی تأمین نمیدارد و بدون 

 عبارت کنند به اند اما بر نقش قدرت در دستیابی به امنیت تأکید می انرژی را بررسی نکرده
دانند درنتیجه  الملل می توان گفت که قدرت را عامل اصلی در درک سیاست بین دیگر می

برای دستیابی به امنیت انرژی در زمان درگیری یا  (نظامی قدرت)ها بر اهمیت قدرت  آن
برداری قدرت  کنند که منابع انرژی کافی برای یک کشور برای بهره جنگ تأکید می

 منابع انرژی ها برای تأمین روش ها باید از تمام بنابراین دولت نظامی آن حیاتی است،

                                                      
1. Morgenthau, 1389 
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 کنند به ای کسب منابع انرژی تعریف میامنیت انرژی را به معن گرایان، واقع 1استفاده کنند.
در جهان محدود و ناامن هستند، منابع  کنند که منابع انرژی ها استدالل می که آن طوری

 گرایان بنابراین فرضیات اصلی واقع متنوع انرژی است، کافی مستلزم داشتن منابع
تنها در چند منابع انرژی جهان محدود هستند و ( 1خصوص امنیت انرژی عبارتند از: در

امنیت انرژی ( 2مکان وجود دارند و این منابع در حال کمیاب شدن و ناامنی بیشتر هستند 
بخشی از امنیت ملی است بنابراین امنیت انرژی باید با تمام ابزارهای موجود محافظت شود 

های  ها نیروی نظامی است که از طریق تقویت قدرت نظامی و ایجاد پایگاه ترین آن که مهم
ها متمرکز است برای اطمینان از تأمین مستمر  هایی که منابع انرژی در آن نظامی در مکان

الملل و به دلیل تعارض و رقابت برای منابع  به دلیل ماهیت آنارشیستی روابط بین( 3انرژی 
  2انرژی دولت باید همکاری مستقل یا از طریق دوجانبه به منافع شخصی دست یابد.

یزم قدرت و امنیت ملی با یکدیگر دارای ارتباط تنگاتنگی بوده و براساس مکتب رئال
باشد. از این روی باید تأکید نمود که نظریه رئالیزم  انرژی نیز با این دو مقوله در پیوند می

 ایاالت های شود که در فهم و درک ما راجع به سیاست هایی قلمداد می یکی از نظریه
 مسئله انرژی بسیار حائز اهمیت است، در قبالمتحده آمریکا و تصمیمات این کشور 

 های انرژی آمریکا کامالً متأثر از منطق قدرت توان اذعان داشت که سیاست میبنابراین 
محور مکتب رئالیزم بوده و این مهم به صورت مفصل در بخش پایانی مقاله درخصوص 

در قبال  سیاست خارجی این کشور و به طور مشخص در دوره ریاست جمهوری ترامپ
 المللی انرژی، شده است. در نظم نوین بین بررسی المللی انرژی استقرار نظم نوین بین

سنتی انرژی تمرکز مسائل انرژی را از آسیای  ژئوپلیتیک آمریکا سعی داشته است تا با تغییر
کره غربی سوق دهد. با عنایت به مفروضات  مرکزی، خاورمیانه و روسیه به سمت نیم

متحده آمریکا در حوزه انرژی به ویژه در  بخش بعدی سیاست خارجی ایاالت در رئالیزم
 گیرد. دوران ریاست جمهوری ترامپ مورد بررسی قرار می

 سیاست انرژی ترامپ. 0
حیات این در ( میالدی 1970) پس از آن ةدهو  1960سیس سازمان اوپک در أت

له بحران نفتی جمحوادث مهمی از. در این دهه باشد سازمان بسیار طالیی و قابل مالحظه می

                                                      
1. Martin,2016 

2. Martin et al., 2016 
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کودتای زکی و 1میالدی 1974-1978 های نفتی پهلوی دوم ، شوکمیالدی 1973اعراب 
شدن موضوعی در آمریکا به نام  اتفاق افتاد که نتیجه آن مطرح 2میالدی 1979یمانی 

سای ؤتمام ر ةغمیالدی تاکنون دغد 1973بود، پس از بحران نفتی اعراب  «استقالل انرژی»
کنند تا  هایی را طراحی و اجرا می سیاست بنابراین جمهور آمریکا بحث استقالل انرژی بوده

از این طریق بتوانند وابستگی نفتی خود را به کشورهای خاورمیانه و سازمان اوپک کاهش 
جمهوری نیکسون مطرح  واقع برای اولین بار بحث استقالل انرژی در زمان ریاستدر دهند.

است و با  خاطر تحریم نفتی اعراب بوده شد که بحران انرژی به طور تصور می شد و این
طور نبود  شود اما در حقیقت این مریکا از امنیت انرژی برخوردار میآ پایان تحریم نفتی،

نفتی اعراب هم وابستگی انرژی، تهدیدی برای آمریکا محسوب  بلکه پس از پایان تحریم
سای جمهور آمریکا دریافتند که رویدادها و عوامل زیادی ؤبعد رهای  شد و در سال می

  سازند. خطر مواجه می متحده را با وجود دارند که امنیت انرژی ایاالت
سای جمهور آمریکا تا به امروز سعی داشتند با طراحی و ؤدرنتیجه پس از نیکسون، ر

دیگر  عبارت خشند، بههای مختلف بتوانند بحث استقالل انرژی را تحقق ب اجرای سیاست
سای جمهور این کشور ؤخصوص ر متحده به سیاستمداران ایاالت ةتوجه و عالق آنچه مورد

کشور آمریکا دارای یک سیاست مستقل انرژی نیست به  شده این واقعیت است که اعالم
به عدم وجود یک  جورج دبلیو بوش جیمی کارتر گرفته تا جمهور از رئیس که طوری

 در این کشور اذعان شده است.سیاست انرژی 

کشور ما اکنون هیچ برنامه یا سیاست جامعی »میالدی گفت:  1976کارتر در سال 
اهمیت زیادی  (نفت)میالدی با روی کار آمدن بوش بحث انرژی  2000از سال  3«ندارد

های دولت بوش تأثیرگذار و  بر تمام سیاست (نفت)که نقش انرژی  پیدا کرد به طوری
مریکا و از خود بوش آترین دولت  عنوان نفتی که از دولت بوش به ر بود به طوریتأثیرپذی

امروزه آمریکا هیچ »هایش گفت:  اما او هم در صحبت برند، عنوان مرد نفتی نام می به

                                                      
های  نفت بین سال پهلوی دوم به عنوان رئیس سازمان اوپک برای باال بردن قیمتای از اقدامات نفتی  به مجموعه .1

 که پیامدهای گسترده در کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکایی داشته است 1978-1974
دوم بر نفت در گذاری پهلوی  به مجموعه اقداماتی که زکی یمانی وزیر نفت عربستان علیه سیاستگذاری و قیمت .2

که سرانجام آن ایران نتوانست در  انجام داد که باعث رقابت بین ایران و عربستان شدمیالدی  1979سال 
 .گذاری عربستان را کنار بزند و نتیجه آن کاهش اقتدار شاه در سازمان اوپک بود قیمت

3. Davies et al., 2019 
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دو تن بیشترین اقدام را در بحث  سای جمهور آمریکاؤاما در بین ر 1«سیاست انرژی ندارد
اوباما در بحث انقالب شیل و معرفی این پدیده  جمهور رئیس انجام دادند استقالل انرژی

جمهور ترامپ بود که تا حد زیادی آمریکا را به سمت  جدید در عرصه نفت و گاز و رئیس
دوران در سه مقطع:  های انرژی ترامپ را سیاست از این روی، 2استقالل انرژی سوق داد.

 گیرد. بررسی قرار می ازمان اوپک موردرویارویی با سو جمهوری  دوران ریاست ،انتخابات

 دوران انتخابات. 0-0

های انرژی اوباما مطرح  هایی را در انتقاد از سیاست ، ترامپ صحبتدر اواخر دولت اوباما
کار ه طبیعی که ما ب دهم منابع ها یک اگر چینی»: یالدی اعالم کردم 2011. او در سپتامبر کرد
در عوض ما به خرید نفت از  شدند، لحاظ انرژی بیشتر مستقل میها به  گیریم را داشتند آن می

 سال ها بعداً محور سیاست انرژی دولت ترامپ شد. در این صحبت 3«دهیم اوپک ادامه می
 دیگر بار یک ما کند باز را خود انرژی پتانسیل آمریکا اگر»: گفت ترامپ میالدی 2014

ها باعث شد که سه ایده انرژی غیر بهم  صحبتاین  4«بود خواهیم جهان کشور قدرتمندترین
جمهوری  اجتماعی پیش از انتخاب او به ریاست های در سراسر شبکهبه طور مداوم  5پیوسته

کرد که مقررات دولتی بدون نیاز، صنعت انرژی را  مطرح شود. اول او مکرراً پیشنهاد می
نظرش هست بسیار ساده به طور  کند. دوم: منابع انرژی که ترامپ برای استفاده مد محدود می

ای ولی  رژی هستههای فسیلی و ان مداوم و عبارت بودند از منابع انرژی ایجادشده سوخت
او درخصوص تغییرات سوم:  .اعتماد و بد هستند قابل پذیر بسیار گران، غیرهای تجدید انرژی

ی که سه ایده زمان 6د.کر آب و هوایی و نقش این عامل در سیاست انرژی ابراز تردید می
هایی از نامزدی ترامپ برای انتخابات  مطرح شد، صحبت انرژی غیر بهم پیوسته

متحده نسبت به ده  انداز ایاالت چشم میالدی شد، در این سال 2016جمهوری سال  ریاست
ها نگرانی در مورد امنیت انرژی  که پس از دهه به طوری .سال گذشته تغییر کرده بود

میالدی نامزدی  2016ترامپ در سال   .7کرده بود تغییر پیدا (ورمیانهوابستگی به نفت خا)
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نقش مهمی داشت.  جمهوری اعالم کرد، در کمپین انتخاباتی او انرژی خود را برای ریاست
بیشتر توضیح  «اولین برنامه انرژیـ آمریکا »خود  ةمیالدی او در مورد برنام 2016 سپتامبر در

های  کردن زمین ها از طریق باز داد و همچنین اطمینان داد که انرژی بیشتری برای خانه
های  ترین برنامه مهم 1های حفاری ساحلی تولید خواهد کرد. فدرال و برداشتن ممنوعیت

مستقل ساختن بخش انرژی آمریکا، ایجاد  اش عبارتند از: ترامپ در شعارهای انتخاباتی
وهوای پاک، حمایت از ذخایر و منابع طبیعی، انقالب  ها شغل جدید، حمایت از آب میلیون

 ترین مهم انرژی که سرمایه عظیمی را برای آمریکا به همراه خواهد آورد، اشاره کرد.
که در این  بحث انرژی در شورای نفت داکوتای شمالی بود، سخنرانی انتخاباتی او در

 2ا مطرح کرد.های انرژی خود ر سخنرانی سیاست
او اعالم  که سیاست انرژی را مطرح کرد به طوری ترامپ در این سخنرانی چارچوب

 اقتصادی و سیاست خارجی ایاالت تسلط آمریکا بر انرژی هدف استراتژیک،»کرد که 
تا به قدرت رسیدنش بر پنج  های انرژی ترامپ در دوران انتخابات سیاست «باشد. متحده می

ایده ترویج تولید و صادرات انرژی آمریکا  (1این پنج ستون عبارتند از:  شده بود. ستون بنا
فرض ( 2در امور اقتصادی و خارجی  «3اول آمریکا»یعنی رویکرد کلی او به  بوده است

ای که هم  گونه محدود نیستند بهمریکا به صورت مهمی آنابع انرژی اساسی این است که م
برای رسیدن به این اهداف نیاز به هجمه از ( 3پذیر است  انرژی امکان «سلطه»و هم  «استقالل»

زمان به  میلی هم های فسیلی و بی سیاست ترویج سوخت( 4. نیاز بود 4های نظارتی تعدیل
قوی از بدبینی آشکار اقلیمی است مانند  ةیک نسخ( 5 پذیر از سوی ترامپهای تجدید انرژی

  5شدن بر تغییرات اقلیمی طبق تعریف نامناسب است. دنبال حاکم هرگونه مقرراتی که به

 جمهوری دوران ریاست. 2-0
جمهوری رسید از همان ابتدا بحث انرژی  میالدی به ریاست 2017زمانی که ترامپ در ژانویه 

اش داشت باعث شد که او به سرعت اقداماتی را در این  که نقش کلیدی در دوران انتخاباتی
ترین هدف ترامپ که همان مستقل  سایت انتقال دولت، مهم وب ةبیانیزمینه انجام دهد. در 

                                                      
1. Dolata,2017 

2. Scot et al.,2017 

3. First America 

4. regulatory rollbacks 

5. Davies et al.,2019 
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کردن آمریکا در حوزه انرژی و تبدیل کردن این کشور به یک تولیدکننده و صادرکننده 
از  «استقالل کامل( »1شویم:  با بررسی این بیانیه متوجه چند مفهوم می انرژی آمده است که

ت قاره آتالنتیک و مناطق قطبی برای حفاری نفت، کردن قال منابع داخلی: به معنای باز
: «سنتی»تعریف ( 2های فدرال اشاره کرد.  سرعت بخشیدن به حفاری نفت و گاز در سرزمین

توانیم عالوه بر  که می شده است به طوری صورت مبهم اشاره در این بیانیه این تعریف به
موضوع  (3آبی نیز بدانیم  رقای و ب های هسته های فسیلی، تعریف را شامل انرژی سوخت

شدن  به معنای مستقل کردن آمریکا از انرژی است که بعدها به معنای تبدیل «گرایی ملی»
 1شود. تعریف می «صادرکننده انرژی خالص»متحده به یک  ایاالت

روزه انرژی خود در بیزمارک، بدون فوت وقت  100دولت ترامپ با اعالم برنامه اقدام 
 ا اجرا کرد. ترامپ عمالً پس از سوگند سه دستور اجرایی صادر کرد.های خود ر سیاست

 در  «ترویج استقالل انرژی و رشد اقتصادی» تر بود. فرمان اجرایی دومی از همه مهم
ای از اقدامات را با  منتشر شد که مجموعه 13783میالدی به شماره  2017مارس  28

وهوای اوباما را  و همچنین دستور آبمحوریت خنثی کردن کار دولت اوباما تعیین کرد 
 از وسیعی ةمجموع تا شد داده دستور فدرال های آژانس به الیحه این در کرد، لغو می
 سنگ ذغال لیزینگ برای اوباما دولت قانونی مهلت پاک، برق طرح ازجمله مقررات

 و نفت بخش در وهوا آب تغییر ای، گلخانه گازهای دیگر و متان به مرتبط قوانین و فدرال
 تا کرد مجبور را آژانس مدیران ترامپ همچنین کنند رد بالقوه طور به و بررسی را گاز

 طور به» و کنند ارزیابی را آژانس اقدامات سایر و «راهنما اسناد دستورها، مقررات، همه»
 طبیعی، گاز و نفت به ویژه توجه با داخل تولید انرژی منابع از استفاده یا توسعه بر بالقوه
 شد اعالم ملی نفع به دستور این بنابراین «کنند تحمیل را ای هسته انرژی منابع و سنگ ذغال

 طور به که مقرراتی از ای پاره» و داده توسعه را «ما ملت گسترده انرژی منابع» که
دو فرمان اجرایی دیگر  دهد می کاهش را «گیرند می دربر را انرژی تولید غیرضروری

میالدی با  2017ژانویه  24در  13776فرمان شماره  را دنبال کردند. تکمیلیهای  تاکتیک
« های زیرساخت با اولویت باال زیست با پروژه گسترش بازبینی و تصویب محیط»عنوان 

 مدیران و فدرال آژانس و ایالتی فرمانداران آن وسیله به که کرد ایجاد را یندیآ، فربود
شوند.  زیربنایی های پروژه دیگر و انرژی بازبینی در تسریع «باال اولویت» خواستار توانند می

                                                      
1. Krupnick,2016 
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 ـاجرای یک آمریکا »عنوان  به 2017آوریل  28صادرشده در  13795فرمان اجرایی شماره 
 تولید و اکتشاف تشویق برای را ملی سیاست دستور بود. این «ساحلی اولین استراتژی برون

 انرژی رهبر یک عنوان به ملت موقعیت حفظ منظوربه  1بیرونی قاره در فالت ازجمله انرژی
 را ساحلی برون گاز و نفت لیزینگ در خاص های محدودیت دستور این کرد، اعالم جهانی

کرد  صادر را صنعت در اجرا قابل متعدد مقررات و قوانین بررسی دستور و کرد معکوس
میالدی ترامپ در سخنرانی خود در رویداد انرژی آمریکا در واشنگتن  2017ژوئن  29در 

ما کامالً مستقل از هرگونه نیاز به واردات انرژی از اوپک یا هر »دی سی اعالم کرد: 
ترنس »های  . در همین سال ترامپ از خط لوله«شویم کشوری که دشمن منافع ما باشد می

ها را صادر کرد.  ترسی به داکوتای حمایت و دستور اجرای این پروژهو دس «کاندا کیستون
ایراد کرد. زمانی که  ترامپ دومین سخنرانی کلیدی خود را در مورد انرژی در همین سال

 شویم که این سخنرانی ماهیتی کامالً دهیم متوجه می بررسی قرار می این سخنرانی را مورد
 2امپ کامالً آشکار شد.سیاسی داشته و سیاست انرژی دولت تر

 رویارویی با سازمان اوپک. 3-0
توان گفت که ترامپ با مطرح کردن مفهوم چارچوب  با توجه به مباحثی که بیان شد می

انرژی به دنبال این بود  کره غربی در حوزه المللی انرژی و ذیل آن حوزه نیم نظم نوین بین
در  لذا شیه راندن اوپک را تحقق بخشدکه بتواند استقالل انرژی آمریکا و همچنین به حا

کره غربی در حوزه  المللی انرژی و ذیل آن حوزه نیم مفهوم نظم نوین بین بخش بعدی
 دهیم. بررسی قرار می انرژی را مورد

 المللی انرژی مفهوم نظم نوین بین. 0-0
مهم انرژی در  ةمتحده را به تولیدکنند انقالب شیل در توسعه گاز طبیعی و نفت، ایاالت

شود تا آمریکا  دولت ترامپ مهیا میتبدیل کرد.  3همچنین یک صادرکننده خالص جهان و
آمریکا  با این هدف، از یک واردکننده خالص به یک ابرقدرت انرژی جهانی تبدیل کند.

را به بازارهای آسیایی افزایش داد و کشورهای اروپایی را  4صادرات گاز مایع طبیعی
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شده به  عنوان یک روش شناخته ید گاز طبیعی از تولیدکنندگان آمریکایی بهمجبور به خر
از  زمان خروج آمریکا هم گاز روسیه سوق داد. عرضه به اروپا کاهش وابستگی منظور

آور. به طور ویژه توافق اقلیمی آب و هوایی  المللی الزام اقلیمی بین ای از تعهدات مجموعه
ان نفت غیردوستانه مانند ونزوئال و ایران، آمریکا تحریم صادرکنندگ در برخورد باپاریس 
مریکا به دنبال ین بود که بتواند آعالوه بر این  1د.از دیپلماسی قهری استفاده کر نمود و

نقشه انرژی جهانی را بازسازی کند به این معنی که افزایش تولید انرژی در آمریکا و 
را در حوزه نفت پاسخ دهد. این کار باعث تواند تقاضای جهانی  تولیدکنندگان جدید می

صادرکنندگان سنتی سازمان اوپک  داشتن قیمت نفت شد که پیامد آن پایین نگه
شد. لذا ترامپ برای اجرای این  خصوص کشورهای عربی و همچنین روسیه را شامل می به

طی، محی های زیست انداز جدید انرژی اقداماتی رو ازجمله شامل برداشتن محدودیت چشم
و ترویج صادرات انرژی آمریکا در  (داکوتا، کیستون)اعطای مجوز ساخت خط لوله 

این اقدامات افزایش عرضه و تنوع منابع انرژی بود که  ةکنیم. نتیج بازارهای خارجی اشاره
المللی انرژی شد. به  های فسیلی در بازارهای بین سوخت ةپیش از انداز ةمنجر به عرض

میالدی ترامپ افتخار کرد که کاهش قیمت نفت به دلیل  2018که در نوامبر  طوری
دکترین  سیاست آمریکا برای شکستن انحصار تعیین قیمت اوپک بوده که نتیجه آن تدوین

 2.عنوان اولین سیاست انرژی آمریکا تبدیل کرد انرژی جدید به

 کره غربی حوزه نیم. 5-0
ای بود که آمریکا پیش از  یدن به ایدهترامپ در کنار نظم نوین انرژی به دنبال تحقق بخش

شود که در  کره غربی شناخته می عنوان حوزه نیم قرن درصدد ایجاد آن بود. این ایده به نیم
اصل به معنای چگونگی دسترسی امن به منابع انرژی مکزیک ونزوئال در شرایط اضطراری 

 بال تحقق آن بود به طورینظامی بود. ترامپ با کمک انقالب شیل این ایده را مطرح و به دن
گذرد و از کشف  که محور انرژی از آلبرتا، کانادا، از داکوتای شمالی و جنوب تگزاس می

جدید مهمی در ساحل فرانسوی گوانا به ذخایر نفتی دریایی عظیمی در نزدیکی برزیل یافت 
وبی بینی کرد که آمریکای شمالی و جن اقتصاددان کریستف رول پیش 3گذرد. شود می می
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کره غربی برای بقیه جهان در  توانند از خاورمیانه پیشی بگیرند به این معنی که نفت نیم می
شود که مرکز ثقل بازارهای  در چارچوب نظم نوین انرژی باعث می 1دسترس خواهد بود.
کره غربی  همچنین تحلیلگران از نیم 2کره غربی تغییر کند. فارس به نیم انرژی جهان از خلیج

آنجا ناشی  کره غربی در حوزه انرژی از همیت نیم. ا3برند نام می «خاورمیانه جدید»عنوان  به
تا جنگ جهانی دوم بازارهای نفتی را تحت سلطه خود داشت اما پس  شود که این منطقه می

خاورمیانه به کانون ژئوپلیتیک انرژی تبدیل شد و  نفت ارزان، فراوان و باکیفیت، از کشف
 4کره غربی به سازمان اوپک و نفت خاورمیانه وابسته شدند. نیم کشورهای حوزه

 گیری نتیجه. 5
تأثیر بازیگران فرا اوپکی همچون آمریکا بر سازمان  بهدر این پژوهش سعی بر این بوده 

 بپردازد اساسی پرسش این به داشته سعی پژوهش اوپک پرداخته شود. در این راستا، این
 اوپک بر تأثیری چه ترامپ جمهوری ریاست دوران در آمریکا انرژی های سیاست که

در سال  شیل فناوری کشف با که شد مطرح فرضیه این سؤال این به پاسخ در است؟ داشته
 با است داشته سعی آمریکا ترامپ، جمهوری ریاست دوران در آن گسترش و 2010

 تغییر ایجاد همچنین و انرژی المللی بین نوین نظم یک استقرار راستای در نوین رویکردی
برای بررسی این  .نقش سازمان اوپک را تعدیل نموده است انرژی، سنتی ژئوپلیتیک در

، سیاست درواقعاستفاده شد تا  رئالیزماین پژوهش از چارچوب نظری  های دادهفرضیه و 
خارجی آمریکا که در حوزه انرژی مبتنی بر مفروضات این رویکرد نظری در قبال مقوله 

آمریکا از زمانی که نفت کشف شد به دنبال این بود بنابراین  ،بوده را توضیح دهدانرژی 
سازمان اوپک در  گیری شکلکه بتواند بر انرژی و بازار جهانی انرژی تسلط داشته باشد، با 

میالدی آمریکا از همان ابتدا به دنبال نفوذ در این سازمان بود لذا سیاست  1960سال 
و با استفاده از  رئالیزمه سیاست انرژی را در چارچوب رویکرد ویژ خارجی خود را به

مفروضات این رویکرد ازجمله وابستگی امنیت ملی به انرژی و همچنین برای کسب منابع 
های  کرد و در جهت تأثیرگذاری بر این سازمان سیاست از قدرت نظامی استفاده می انرژی

 رغم اینکه آمریکا به  شیل علی فناوری. با کشف نمود میخاص انرژی را طراحی و اجرا 
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شده بود اما باز به دنبال نفوذ و تأثیرگذاری بر سازمان اوپک و  یک صادرکننده نفت تبدیل
خصوص در دوران ریاست جمهوری ترامپ این  تسلط بر بازار جهانی انرژی بوده است، به

ان انتخابات و در که ترامپ از همان زم طوری به محسوس و آشکار گردید کامالًموارد 
های فسیلی را داشته و زمانی  خصوص انرژی کمپین انتخاباتی خود تأکید بر نقش انرژی به

متحده بر عهده گرفت سعی کرد تا  جمهور ایاالت عنوان رئیس که مسئولیت آمریکا را به
 باید به این مهم اگرچههایی را در جهت تحقق استقالل انرژی طراحی و اجرا نماید.  سیاست

نظم  ازجملهانرژی آمریکا  های سیاستتالش ترامپ در تحقق  رغم علیاشاره نمود که 
برخی  اما ،ظهور نرسید منصهبه  انرژی غربی کره نیمانرژی و ایجاد حوزه  المللی بیننوین 

در قبال کشورهای  ها تحریمانرژی در دوره ترامپ مانند استفاده از  های سیاستدیگر از 
که حتی منجر به حاشیه راندن سازمان اوپک گردیده پک موفق بوده نفت او تولیدکننده

رابطه بین متغیرها مستقل  بنابراین با بررسی مباحث مطروح در این پژوهش و همچنین ،است
 براساسهمچنین  .گیرد میقرار  یدأیتکنیم فرضیه پژوهش مورد  تأکید توان میو وابسته 
 گذارد میبر متغیر وابسته  تأثیرکه چگونه متغیر مستقل  گردد میمشاهده  شده انجامپژوهش 

انرژی آمریکا سعی بر محدود کردن و به حاشیه  های سیاستدر  هرگونه تغییر بدین معنا که
 است تا ضروریدر این راستا بردن و تضعیف کارکرد سازمان اوپک را داشته است. 

نفت  تولیدکنندهیکی از کشورهای عنوان  ایران به در حوزه انرژی مسئولین و سیاستگذاران
انرژی  های سیاستاوپک،  ن یکی از اعضای مهم و اصلی سازمانخاورمیانه و همچنی

انرژی و  المللی بینخصوص نظم نوین در جمهوری ترامپ، ژه در دوره ریاستآمریکا به وی
درک  از این طریق و مطالعه قرار دهند. همچنین بررسی موردرا  انرژی غربی کره نیمحوزه 

 تحوالتبلکه  متحده آمریکا، ایاالتانرژی  های سیاست تنها از نه عمیقیو   دقیقو شناخت 
و زمینه بازگشت جایگاه  ها تحریمنظام انرژی و بازار انرژی جهانی را کسب و سعی در رفع 

 را فراهم آورند. الملل بینیکی از بازیگران مهم عرصه انرژی در نظام  عنوان بهایران 
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